Maurice Ravel: ŠPANIELSKA HODINKA – Terézia Kružliaková (Concepcion) a Tomáš Juhás (Gonzalve) vo francúzskej hudobnej komédii, novinke Opery SND I Foto: Peter Brenkus
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úvod

O októbri

foto: Petra Ficová

Keď som zvažovala tému tohto úvodníka, nemohla som nemyslieť na to, že je to októbrový
úvodník. Úvodník, týkajúci sa druhého mesiaca
98. divadelnej sezóny, a zároveň desiateho mesiaca v roku. Mne osobne október nikdy nebol
blízky mesiac, dokonca by sa dalo povedať, že
október patrí medzi mesiace, ktoré mám najmenej rada. Čisto subjektívne. Tento október je
však iný. Je to môj prvý október v Slovenskom
národnom divadle, a aj preto som sa rozhodla,
že si urobím jeho detailný rešerš, aby som do
budúcnosti možno zmenila názor na tento jesenný mesiac.
Október je Mesiacom úcty k starším. Prvý bod pre október. Pre každého z nás by to
malo slúžiť ako pripomienka urobiť niečo viac pre svojich starších najbližších. Napríklad, nájsť si namiesto jednej dve chvíle, ktoré s nimi strávime, dvihnúť telefón, keď
nám volá naša stará mama, prekvapiť svojich starších blízkych nečakanou návštevou,
udiviť ich pozvaním do divadla. Hoci by to tak malo byť každý mesiac, nielen v októbri.
Je chvályhodné, že október to zoﬁciálnil.
Október je tiež mesiac, v ktorom je veľký počet medzinárodne významných dní. Prvého októbra je Medzinárodný deň hudby. My si tento deň uctíme predstavením Mozartovho Únosu zo serailu, titulu, ktorý by určite nemal chýbať v portfóliu milovníkov
opery. Šiesteho októbra je Svetový deň úsmevu. Spoločne sa usmejeme na predstavení
operno-baletného večera Mauricea Ravela, komickej opery Španielska hodinka a baletu Dafnis a Chloé. Desiaty októbrový deň je Európskym dňom depresie a my v tento
deň uvedieme dva tituly. Jeden, vďaka ktorému depresiu zaženiete, druhý, pri ktorom
tomuto dňu vzdáte diskrétne hold. Dvadsiateho prvého októbra je Deň pôvodných
odrôd jabĺk. Hru, kde jablko zohráva ústrednú rolu, sme síce naposledy uviedli v roku
1942, no repertoár SND bude mať napriek tomu bohatú úrodu; obľúbeného Rigoletta
a novinky Činohry SND, Rodákov a Spievajúci dom. Koniec októbra sa v Slovenskom
národnom divadle ponesie v duchu prvej činohernej premiéry tejto sezóny, legendárnych Shakespearových Veselých paničiek windsorských. Deň slávnostnej premiéry,
dvadsiaty ôsmy október, vychádza na Svetový deň džuda. Či to niečo znamená, alebo
nie, uvidíme na premiére.
Október je však aj mesiacom, ktorý navždy zmenil dejiny našej krajiny a nášho národa.
Okrúhle výročie nás síce čaká až na budúci rok, no dvadsiateho ôsmeho októbra si spolu určite priťukneme. Verme, že na úspešnú premiéru Veselých paničiek windsorských
a na 99. výročie vzniku Československa.
Prajem vám, aby ste október prežili hodnotne a našli význam v tom, čo robíte, a v tom,
čo sa deje okolo vás. Tak ako ja v októbri.

Radoslava Stratená
riaditeľka Centra marketingu SND
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aktuality

SND je opäť favoritom cien DOSKY
Víťazov – držiteľov Divadelných ocenení sezóny DOSKY 2017 spoznáme
už v nedeľu 15. októbra. Slávnostný akt odovzdávania týchto cien sa
uskutoční v Sále činohry novej budovy SND a na ceremoniáli sa môže
zúčastniť aj verejnosť, stačí si zakúpiť
vstupenku. Favoritom na získanie
cien DOSKY 2017 je opäť SND. Naša
operná inscenácia Arsilda je nominovaná vo viacerých kategóriách –
za réžiu, scénografiu, kostýmy, ako
počin v oblasti hudobného divadla
a tiež ako najlepšia inscenácia sezóny.
Elity (Táňa Pauhofová)
Ľudmila Várossová je nominovaná za
kostýmy do Únosu zo serailu. Nomináciu v oblasti tanečného divadla
má inscenácia ROMEO A JÚLIA – Tak ako včera... choreografky a režisérky Natálie Horečnej. V kategórii najlepšia inscenácia sú nominované aj Elity Činohry SND, Táňa Pauhofová je nominovaná za herecký
výkon v tejto inscenácii a Lucia Škandíková ako autorka scény. Sláva
Daubnerová získala nomináciu za scénu vo svojom Spievajúcom dome
a člen Činohry SND Daniel Fischer je nominovaný za hudbu k Túžbe
po nepriateľovi. V kategórii počin sezóny má nomináciu aj historická
revue Mercedes Benz s dôrazom na text Pétera Esterházyho.
(do)

Malí tanečníci úspešne otvorili sezónu
Baletná prípravka SND po divadelných
prázdninách začala pracovať s veľkým
nasadením. Od začiatku septembra
deti pripravovali choreografiu, ktorú ste
mohli vidieť na Dni otvorených dverí
SND 2017. Vystúpenie našich malých tanečníkov z Baletnej prípravky SND uviedol riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský. Ich krátka
choreografia bola spolu s večerným predstavením Labutieho jazera
otvorením novej divadelnej sezóny v balete. Deti z Baletnej prípravky SND sa objavili aj na vizuáloch a súťažných spotoch tohtoročnej
rozsiahlej kampane DOD. V novej sezóne sa súbor Baletnej prípravky SND opäť rozrástol o 15 detí vo veku šesť rokov, ktoré úspešne
zvládli májový konkurz. Okrem nich v Baletnej prípravke SND naďalej aktívne pôsobí 23 detí v dvoch skupinách vo veku od sedem
do desať rokov. V piatok 20. októbra budú niektoré z nich účinkovať
v predstavení Giselle v choreografii Rafaela Avnikjana.
(eg)

Mladí na scénu! Príležitosť pre talenty
Opera SND nezabúda ani na umelecký dorast. Mladí, perspektívni umelci, ktorí sú na prahu svojej kariéry, obohacujú aktuálnu ponuku hosťujúcich sólistov v našich inscenáciách a zároveň pre režisérov a dirigentov
prezentujú svoje schopnosti a profesionálnu pripravenosť. Ukázať sa je
príležitosť a naplno ju využije aj mladá mezzosopranistka Alena Kropáčková, ktorá sa predstaví v utorok 24. októbra v postave Loly v Mascagniho opere Sedliacka česť po boku skúsených sólistov Miroslava Dvorského,
Sergeja Tolstova a Jolany Fogašovej pod taktovkou šéfdirigenta súboru
Rastislava Štúra. Využite príležitosť spoznať mladý talent vo veľkej postave, na veľkom javisku a v očakávaní veľkého úspechu.
(mb)
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Ondrej Olos preberá
dirigovanie Eugena Onegina
Jeden z najtalentovanejších dirigentov mladej generácie Ondrej
Olos sa opäť predstaví bratislavskému publiku, a to v predstavení
Čajkovského Eugena Onegina v legendárnej inscenácii svetoznámeho režiséra Petra Konwitschného. Hoci návštevníci SND poznajú
Olosov zástoj vo viacerých inscenáciách ako Così fan tutte a Vec
Makropulos, romantická senzibilita Čajkovského hudby, jeho vrúcne
melódie, intímna tragika protagonistov, ale aj farebné orchestrálne
medzihry s funkčným divadelným poslaním sú pre mladého dirigenta veľkou výzvou. Pod jeho taktovkou sa predstavia Katarína Juhásová-Štúrová ako Tatiana, Aleš Jenis v úlohe Eugena Onegina, Tomáš
Juhás ako Lenský a Ján Galla stvárni starca Gremina. Nedajte si ujsť
túto skvelú príležitosť a vypočujte si Čajkovského geniálne veľdielo
v stredu 4. októbra v historickej budove SND.
(mb)

Októbrové zájazdy činohry
– Ostrava, Praha, Martin
Aj október je mesiacom ciest Činohry SND. Mercedes Benz, pôvodná
hra Pétera Estreházyho napísaná na
objednávku SND, ktorú zinscenoval
režisér Roman Polák, mala úspech
aj v Budapešti. Inscenácia vstúpi 6.
októbra 2017 do konfrontácie aj s divákmi Národného divadla moravsko-sliezkeho v Ostrave. O deň neskôr, 7.
októbra, sa budú Elity, naša inscenácia
v réžii Jiřího Havelku s polemickým
obsahom a účtovaním s minulosťou,
konfrontovať s českými divákmi aj
divadelníkmi v Prahe počas medzinárodného divadelného festivalu Pražské križovatky. Inscenácia Karvašovej
hry Polnočná omša po úspešnom hosťovaní v slovinskom Maribore, maďarskej Budapešti a slovenskom Zvolene Polnočná omša (Petra Vajdová
a Richard Stanke)
zavíta 24. októbra 2017 do Martina.
V tamojšom Slovenskom komornom
divadle je umeleckým šéfom práve režisér tejto našej inscenácie – Lukáš Brutovský.
Na doskách Činohry SND privítame v piatok 27. októbra nitrianske
Divadlo Andreja Bagara s Jánošíkom Márie Rázusovej-Martákovej, inscenáciou v réžii Rastislava Balleka.
(mk)

Pavol Bršlík prvýkrát
v La traviate
Na scéne Opery SND sa v utorok 27. októbra predstaví v postave Alfreda Germonta vynikajúci slovenský tenorista Pavol Bršlík. Violettu Valery stvárni Ľubica Vargicová a Giorgia Germonta Daniel
Čapkovič. Predstavenie bude dirigovať Rastislav
Štúr.
(ps)

Pavol Bršlík

aktuality

Židovka ocenená divadelným Faustom
Inscenáciu Halévyho Židovky v réžii
legendárneho režiséra Petra Konwitschného nemusíme
svojmu publiku predstavovať. Nadčasovosť výpovede diela
v originálnom výklade
svetoznámeho
režiséra si už stihli
Židovka (Michal Lehotský a Liudmila Slepneva)
pozrieť diváci vo viacerých mestách a v rôznych krajinách Európy. Po uvedení v belgickom Gente, nemeckom Mannheime a vo francúzskom Štrasburgu
sa inscenácia dostala aj do Bratislavy. Režisér ju pripravil s našimi
sólistami s ojedinelou náročnosťou na precíznosť a vypointovanie
čiastkových významov. Peter Konwitschny bol za túto inscenáciu
ocenený veľkou nemeckou divadelnou cenou Faust, ktorú získal
spolu s nemenej známym režisérom Achimom Freyerom. Ocenenie je veľkým vyznamenaním ako pre režiséra, tak aj pre inscenáciu
i pre naše divadlo. Najbližšie predstavenie tejto skvelej inscenácie
uvidíte vo štvrtok 19. októbra v novej budove SND v podaní popredných sólistov – Michala Lehotského, Kataríny Flórovej, Jozefa
Benciho, Jany Bernáthovej a Juhana Trallu. Inscenáciu diriguje Dušan Štefánek, ktorý v októbri oslavuje životné jubileum.
(mb)

Bratislava v pohybe uvedie Španielov
Balet SND uvádza v utorok 17. októbra v spolupráci s Medzinárodným
festivalom súčasného tanca Bratislava v pohybe hosťovanie španielskeho súboru La Veronal. Súbor, ktorého členmi sú umelci z oblasti
tanca, ﬁlmu a literatúry, založil v roku 2005 choreograf Marcos Morau. Vo svojich dielach skúma nové pohybové možnosti, opierajúc sa

Blahoželáme!
1.10. DUŠAN ŠTEFÁNEK, dirigent

60

5. 10. JÁN SZELEPCSÉNYI, dramaturg opery

80

8. 10. ANNA JAVORKOVÁ, herečka

65

11. 10. PETER RÚFUS, herec

60

14. 10. JURAJ FARKAŠ, korepetítor

75

25. 10. KOLOMAN KOVÁCS, zbormajster

70

26. 10. STANISLAV DANČIAK, herec

75

28. 10. ANNA KAJABOVÁ, sólistka opery

80

o odkazy vo ﬁlme, literatúre,
hudbe a fotograﬁi, so zámerom vytvoriť silný naratívny
jazyk v rámci globálnych
umeleckých
priestorov.
V jeho tvorbe je východiskovým bodom mesto, alebo
krajina sveta, čím vytvára
analógiu medzi tancom
a geograﬁou. Jednotlivé
choreograﬁe využívajú prvky, ktoré každé miesto poLa Veronal
skytuje na inšpiráciu a nové
témy. Táto imaginatívnosť umožnila súboru nájsť svoje špeciﬁcké
miesto v kontexte medzinárodnej tvorby. „Čo je to umenie? Ako vnímame umenie?“ Jedinečná choreograﬁa Siena, na ktorej scéne dominuje
veľkorozmerný obraz od Goyu v podaní katalánskeho súboru, hľadá
odpovede na túto otázku.
(eg)
foto: Vladimír Kiva Novotný, Braňo Konečný, Pavol Breier, archív

Výročia z histórie našej prvej scény
2. 10. 1932 – v Bratislave sa narodil Karol Tóth, v SND

6. 10. 1932 – Viktor Šulc premiéroval romantickú

pôsobil v rokoch 1951 až 1991, najskôr ako člen
baletu a postupne aj ako choreograf a umelecký
šéf Baletu SND. Pôsobil aj ako pedagóg. Patril
medzi našich najvýznamnejších choreografov
20. storočia, napríklad v čs. premiére uviedol
diela Ikaros Tibora Andrašovana a Deviata vlna
Karla Odstrčila. Zomrel 9. 7. 2007 v Bratislave.
3. 10. 1917 – v Zemianskom Podhradí sa narodil herec Alexander Bada, ktorý bol v rokoch 1941 až
1946 členom Činohry SND a v rokoch 1946 –
1952 členom Novej scény Národného divadla.
Zomrel 8. 9. 1998 v Bratislave.
3. 10. 1922 – v Nitre sa narodila operná speváčka
Anna Martvoňová, sólistkou Opery SND bola
v rokoch 1951 až 1985. Medzníkom v jej kariére
bolo vynikajúce stvárnenie Pucciniho Madama Butterﬂy, ktorá sa stala jej proﬁlovou rolou.
Zomrela 16. 12. 1990 v Bratislave.
5. 10. 1902 – v Brne sa narodil Bohumil Relský, český
tanečník a choreograf. V rokoch 1937 až 1940
bol sólistom, choreografom a šéfom Baletu
SND, Zomrel 19. 4. 1968 v Hraniciach pri Přerove.

hru Viktora Dyka Zmúdrenie Dona Quijota. Scénickým výtvarníkom bol Ľudovit Fulla.
7. 10. 1972 – premiéra Cikkerovho Jura Jánošíka –
prvá inscenácia naštudovaná v zrekonštruovanej historickej budove SND. Dirigent Viktor
Málek, réžia Branislav Kriška, scéna Ladislav
Vychodil a kostýmy Helena Bezáková.
7. 10. 1997 – v Bratislave zomrel tenorista Gustáv
Papp. Bol chirurgom, súčasne s medicínou absolvoval spev na bratislavskom konzervatóriu.
V rokoch 1955 až 1987 bol sólistom Opery SND.
Spočiatku spieval lyrické partie, postupne sa jeho
hlas rozvíjal do polôh dramatického tenora. Jeho
vokálne danosti a interpretačné majstrovstvo sa
bohato uplatnili aj v pôvodnej slovenskej opernej
tvorbe. Narodil sa 28. 9. 1919 v Čiernom Balogu.
7. a 8. 10. 1977 – Flámska kráľovská opera Antverpy uviedla v Bratislave Brittenovu operu Únos
Lucrezie.
7. – 9. 10. 1957 – Teatr Polski z Vroclavu hosťoval
v SND s Ostrovského komédiou Kade horí –
tade hasne a s Brechtovou Žobráckou operou.
10. – 11. 10. 1977 – Slovinské národné divadlo

z Ľubľany uviedlo na scéne SND Kozinovu operu Ekvinokcia a Verdiho Falstaﬀa.
10. 10. 1982 – v podaní súboru Slovinského národného divadla z Ľubľany odzneli po prvý raz z javiska SND Belliniho Puritáni.
10. – 12. 10. 1982 – v Bratislave hosťovala berlínska
Štátna opera s naštudovaním Mozartovej opery Così fan tutte.
13. 10. 1927 – doposiaľ jediné bratislavské naštudovanie „veľkej“ opery Camilla Saint-Saënsa Samson a Dalila. Dvojicu legendárnych biblických
postáv stvárnili Roman Hubner a Marta Krásová.
15. – 16. 10. 1987 – Thalia Theater z Hamburgu hosťoval s inscenáciou Goetheho Fausta.
19. 10. 1957 – jedna z najlepších bratislavských
inscenácií režiséra Miloša Wasserbauera –
Smetanov Dalibor na scéne Zbyňka Kolářa
a v hudobnom naštudovaní Gerharda Auera.
Skvelá ústredná dvojica Dr. Gustáv Papp (Dalibor) a Margita Česányiová (Milada).
20. 10. 1932 – premiéra Verdiho Falstaﬀa – dirigent
Karel Nedbal, réžia Bohuš Vilím, scéna Ján Ladvenica. V titulnej postave Karel Zavřel.
Jaroslav Blaho, teatrológ
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DOD V SND
odhalil tajomstvá
Deň otvorených dverí v SND – to je už tradične jeden deň prehliadky novej budovy
a Umelecko-dekoračných dielní SND, keď majú všetci návštevníci právo nazrieť do zákutí,
priamo „do kuchyne“ tvorby. Trpezlivo rozdávala svoje podpisy takmer stovka umelcov,
nechýbali úsmevy a zvedavé otázky.
Váš záujem nás opäť príjemne prekvapil a presvedčil, že sa oplatí vymýšľať a... odhaľovať tajomstvá. Dôkazom je vyše desaťtisíc zvedavých
divákov, z ktorých sme mnohých inšpirovali aj
k návšteve predstavení. Za ostatné štyri roky bol
DOD 2017 najúspešnejší, aj pokiaľ ide o predaj
vstupeniek. Oproti roku 2016 sme zaznamenali
85-percentný nárast. Oslovila 10-percentná zľava
na všetky repertoárové predstavenia a 20-percentná zľava na vybrané činoherné tituly.
Otázky – to bol leitmotív tohtoročného DOD v SND.
Riaditeľka Centra marketingu SND Radoslava Stratená so svojím kolektívom prišla s myšlienkou odhaliť
tajomstvá. Vyzvali sme vás, aby ste svoju zvedavosť
prejavili ešte pred DOD. A tak ste sa napríklad pýtali:
Ktorá inscenácia bola najdlhšie v repertoári
SND?
Muzikál Na skle maľované, mal 647 repríz a všetky
v úlohe Jánošíka odohral legendárny Michal Dočolomanský.
Môže herec ovplyvniť kostýmový návrh, môže
mať k nemu pripomienky?
Kostýmový výtvarník si vypočuje názor umelca,
záleží mu na tom, aby sa umelec v postave dobre

cítil, aby ho kostým neobmedzoval. Napríklad kostým Jánošíka sa pre M. Dočolomanského nemusel
upravovať, lebo nepribral ani neschudol. Pre balet
Snehulienka a sedem pretekárov sa šila už tretia séria kostýmov – od roku 1991 sa v jednotlivých postavách vystriedalo niekoľko generácií tanečníkov.
V čom je zvláštny výťah v dielňach?
Žeriavový výťah v Umelecko-dekoračných dielňach SND je skutočne svetový unikát, má nosnosť
7,5 tony, pohybuje sa horizontálne aj vertikálne,
aby sa priblížil s „nákladom“ inscenácie až ku kóji.
Vo „fabrike na sny“ sú sústredené všakovaké remeslá: fortieľ majstrov je zárukou, že stavby na
scéne budú bezpečné, parochne pravdivé a napríklad v kostýmoch zo súčasnej inscenácie by
ste mohli ísť pokojne po ulici.
Ako sa herec dostane do SND?
Odpovede sa ujal Milan Ondrík, vraj ho do SND „ kúpili“ ako nedávno Neymara z iného klubu – je rád, že
začínal v DAB Nitra. Gabika Dzuríková už počas štúdia na VŠMU hosťovala v SND, tak ako viacerí mladí,
a následne jej ponúkli angažmán.
(cm)
foto: Ivan Ölvecký, Pavol Urbánek,
Andrea Juneková a Vlado Král

Tohtoročný Deň otvorených dverí v SND otvoril generálny
riaditeľ SND Marián Chudovský spolu s hercom Dušanom
Jamrichom, sopranistkou Andreou Vizvári a vedúcim sólistom
baletu Andrejom Szabom.

Známy propagátor literatúry Dado
Nagy vyspovedal Máriu Kráľovičovú, ktorá
drobizgu čítala Dobšinského rozprávky.

V Modrom salóne zaplnenom
do prasknutia informovali i zabávali
Gabriela Dzuríková a Milan Ondrík
spolu s lektorkou dramaturgie
Miriam Kičiňovou.

Vírenie bubnov
súboru MARIBONDO
sprevádzalo
o 10. h otvorenie
DOD v SND.
Jednou z členiek
je aj Mária
Hrdličková z Centra
marketingu SND.

Pri predstaveniach venovaných detskému divákovi
je hľadisko v SND vždy plné. Pozornosť patrila
tentoraz prechádzke Z opery do opery.

Ako prví sa z prázdnin vrátili
tanečníci, ktorí už od polovice
augusta usilovne pripravovali
premiéru inscenácie baletu Dafnis
a Chloé na hudbu Mauricea Ravela.
Emília Vášáryová
sa rada podelila s divákmi
o zážitky z uplynulej úspešnej
divadelnej sezóny.

Možno budúce
baletky si vyskúšali
kostýmy a „venčeky“
z dekorácie k baletu
Spiaca krásavica.

Na autogramiáde nechýbal ani divákmi
obletovaný Tomáš Maštalír.

Sólista Opery SND
Pavol Remenár
podpisoval s jemu
typickým úsmevom
a rýchlo sa bežal
sústrediť na štúdium
francúzštiny.
Uvidíme ho
v Ravelovej opere
Španielska hodinka.

Do kresla generálneho riaditeľa Mariána
Chudovského si mali odvahu sadnúť skôr
mladší diváci. Azda najčastejšou otázkou,
ktorá zaznela v jeho pracovni, bola:
aké je to riadiť 900 zamestnancov SND.
V operno-baletnej časti novej budovy si skúšobné
javisko rovnakých rozmerov ako to „skutočné“ vyskúšali
diváci – tentoraz pred pomyselným dirigentom ako na
skúške speváckeho zboru.

V Umelecko-dekoračných dielňach SND
prekvapili návštevníkov aj objekty nebývalých
rozmerov – uprostred z opery Bohéma.
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OTVÁRACIE HODINY
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v pondelok zatvorené | closed on Mondays

www.danubiana.sk

po premiére

OPERA
AJ BALET
Ravelov
dvojtitul zaujal
Španielska hodinka
– Jozef Kundlák
ako Torquemada

Septembrová premiéra ravelovského dvojtitulu Španielska hodinka a Dafnis a Chloé zožala veľký úspech
u publika vďaka kvalitnému obsadeniu a tvorivým
inscenačným tímom. Tieto náročné tituly, hoci sú
rozsahom relatívne krátke, si vyžadujú plné nasadenie a sústredenie. Naučiť sa titul vo francúzskom
jazyku, pritom nie v klasickej tonálnej harmónii, dá
zabrať aj tým najskúsenejším interpretom, ktorí sa už
stretli s rôznymi hudobnými zápismi skladateľov 20.
storočia. Španielska hodinka nie je iba jednoduchá
fraška, ktorá sleduje len komediálny efekt, je to farebná paleta zvukových odtieňov. Bez citlivej interpretácie a detailného vypracovania orchestrálneho partu
nemusí sa vystihnúť podstata Ravelovej výpovede,
keďže dôraz nekladie skladateľ na akčnosť, ale na
vykresľovanie nálad situácie. Mladému brazílskemu

dirigentovi Viniciusovi Kattahovi sa podarilo
predovšetkým vystihnúť atmosféru a psychologické podtexty postáv. Spolu s režisérom Pavlom Smolíkom pripravil duchaplnú
komédiu plnú zvratov. Dôstojnými spolupracovníkmi im boli spevácke osobnosti nášho
divadla Terézia Kružliaková a Monika Fabianová ako Concepcion, Pavol Remenár a Filip
Tůma ako Ramiro, ale aj Robert Smiščík, Tomáš
Juhás, Gustáv Beláček, Juraj Peter, Ľudovít
Ludha a Jozef Kundlák.
Inscenáciu opery Španielska hodinka spolu
s tanečným dielom Dafnis a Chloé v choreograﬁi a réžii Reony Sato najbližšie uvedieme
6. októbra 2017 v historickej budove SND. (mb)
foto: Peter Brenkus

vá (Concepcion)
Terézia Kružliako
ár (Ramiro)
a Pavol Remen

Juraj Peter
(Don Inigo)
Monika Fabianová (Concepción)
a Emil Leeger (Gonzalve)
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po premiére

Valéria Stašková (Chloé)

Z tanečnej inscenácie
Dafnis a Chloé

Juraj Žilinčár (Dafnis)

Juraj Žilinčár
(Dafnis)
a Valéria Stašková
(Chloé)

Evgenij Korsakov
(Dorcon)
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OTÁZKA
IDENTITY
Kto sme a kým chceme byť?
Hovoríme s francúzskym režisérom Vladimirom Serrem o jeho práci, ale aj o slovenskej
dráme a najmä o novej hre Viliama Klimáčka Zjavenie (hrobárova dcéra),
ktorú na objednávku dramaturgie Činohry SND napísal slovenský autor práve preňho.
Touto spoluprácou sa uzatvára cyklus hier, v ktorom slovenskí autori písali pre zahraničných
režisérov, uzatvára sa jeden pohľad na to, čím žijeme, očami tých tvorcov, ktorí nás môžu
vidieť zvonku a z odstupu.

Viliam Klimáček:

ZJAVENIE
(HROBÁROVA DCÉRA)
réžia: Vladimir Serre
dramaturgia: Daniel Majling
scéna: Mathias Baudry
kostýmy: Katarína Holková
hudba: Frédéric Minière
svetelný dizajn: Nathalie Perrier
hrajú: Robert Roth (Otec), Monika Hilmerová
(Matka), Monika Potokárová (Dcéra)
a Milan Ondrík (Laco)
premiéry: 4. a 5. novembra 2017
v Štúdiu novej budovy SND

Návrhy kostýmov od Kataríny Holkovej

Mohli by ste predstaviť Vladimira Serreho
ako umelca – režiséra? Aký druh divadla
vás láka a vzrušuje?
– Najskôr musím povedať, že som režisér a zároveň aj herec. To je pre moje vnímanie divadla dôležité. Začínal som ako herec, pretože
v mojich študentských časoch sa vo Francúzsku vlastne priamo réžia ani nedala študovať.
Teraz je to už iné. Ešte stále pôsobím aj ako
herec a tieto dve aktivity sa dopĺňajú. Moja
režijná práca sa zameriava na prácu s hercom,
na stretnutie sa s ním a vďaka svojej hereckej
skúsenosti možno rozumiem niektorým ve-
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ciam inak ako režisér bez tejto skúsenosti. Čo
sa týka druhu divadla, zaujíma ma divadlo ako
také. Mnoho druhov. Sám robím rôzne typy
divadla, to je môj spôsob práce. Nepovedal
by som, že mám už vynájdený vlastný štýl,
nepatrím k režisérom, ktorí majú vybudovaný
svoj estetický vesmír, takže keď sa pozeráte na
akúkoľvek ich réžiu, viete povedať, že je to ich
práca...
Ako napríklad americký režisér Robert
Wilson, ktorého hneď identiﬁkujete vďaka
jeho výtvarnému rukopisu?

– Presne tak. Zaujíma ma aj takýto spôsob
robenia divadla, rád sa naň pozerám, ale sám
by som ho takto nikdy nerobil. Skôr sa štýl zakaždým snažím nanovo nájsť na základe textu.
Pri každej novej réžii začínam od nuly, nikdy
nezačínam s myšlienkou, či zámerom, ktorý
by predchádzal textu. To je môj spôsob práce
– trochu nebezpečný, pretože zakaždým začínam odznova.
Hru Zjavenie (hrobárova dcéra) pre vás
napísal Viliam Klimáček. Skôr ako ste sa
k tomuto autorovi dopracovali, prečítali
ste si preklady viacerých diel slovenských
dramatikov a prozaikov. Čím vám písanie
Viliama Klimáčka tak konvenuje?
– Je to kombinácia viacerých vecí. Veľmi ho
oceňujem, pretože už viem, že nie je najmladší a píše už roky. Začal písať ešte v 80.

O čom je nová hra
Dramaturg Daniel Majling a režisér Vladimir Serre
foto: Ivan Ölvecký

Herečka Monika Potokárová sa pozerá na
prezentáciu kostýmov Kataríny Holkovej,
vpravo autor hry Viliam Klimáček.

rokoch a odvtedy napísal možno šesťdesiat
hier. To je obrovské množstvo. Písal ich v rozdielnych obdobiach vašich dejín. Svojím písaním ich všetky prešiel, zmapoval – komunizmus, potom desať či pätnásť rokov raného
kapitalizmu, ktoré tu asi boli veľmi ťažké,
a napokon aj súčasnosť, v ktorej je Slovensko
súčasťou Európskej únie so všetkými otázkami a problémami, ktoré to prináša. Oceňujem
v jeho písaní tento aktuálny moment, pretože zachytiť ho je veľmi ťažké. Píše realisticky
a zároveň veľmi poeticky. To nie je unikátne,
ale zasa ani také časté. Ďalšia vec, ktorú na
jeho písaní oceňujem, je jeho humor, ktorý je
v jeho písaní prítomný už od začiatku. Ten je
veľmi užitočný, pretože vďaka humoru viete
vyjadriť veľa vecí a ľudia sú ochotní vás počúvať. Ďalšou jeho kvalitou je, že diváka nepoučuje. Kladie otázky, nie odpovede, hoci
zároveň aj naznačuje určitú cestu k riešeniu.
Keď som čítal jeho texty, pripomínali mi texty Nikolaja Erdmana a Ödöna von Horvátha,
ktorých mám oboch veľmi rád. Viliamovo písanie je pre mňa objavom a dúfam, že sa jeho
hry budú uvádzať aj vo Francúzsku.

by sme sa chceli stať? Respektíve nechceli. To
je veľká otázka. Zvlášť pri tých, ktorí sa cítia
odpojení od sveta, ktorí sú na jeho okraji a necítia sa ako jeho súčasť. Veľa ľudí má v súčasnosti pocit, že sú len na periférii veľkého sveta
a nepatria k nemu. Aj vo Francúzsku je mnoho
ľudí, ktorí žijú na vidieku, na periférii a žijú rozdielnym životným štýlom ako ľudia v mestách.
Pre týchto ľudí je veľmi ťažké akceptovať tento
veľký svet a cítiť sa ako jeho súčasť. Preto sa
snažia nájsť niečo, pre čo by mohli žiť a vybudovať si identitu na odpore k niečomu, je najrýchlejšia a najľahšia cesta k identite. To je pre
mňa najväčšia téma Viliamovej hry.
(dm)
Monika Hilmerová, Milan Ondrík
a Robert Roth na prvej čítacej skúške

V horskej dedine býva obyčajná slovenská
rodina. Otec je príležitostný hrobár, matka
bývalá učiteľka ruštiny, za dcérou chodí
nápadník, ktorý v okolitých lesoch buduje
domobranu pred cudzími nepriateľmi. Túto
stereotypnú „idylu“ narušia jedného dňa
záhadné videnia. Dcére sa začnú v okolitých lesoch zjavovať biblické postavy. Sú jej
videnia len psychotické vízie rozdráždenej
mysle alebo má dcéra skutočné zjavenia
Svätej rodiny? Najskôr sa všetci prikláňajú
skôr k tej prvej možnosti, kým Svätú rodinu
neuvidia na vlastné oči aj ostatní obyvatelia dediny. Žiaden zázrak však netrvá dlhšie
ako tri dni. Posvätnú úctu čoskoro vystriedajú nové pochybnosti. Je to skutočne Svätá rodina? Nie sú to len cudzí prišelci, ktorí
nás prišli obrať o náš každodenný chlieb,
o domovinu, o istoty?

Ktorá z tém Klimáčkovej hry je pre vás nosná?
– Pre mňa je hlavnou témou hry otázka identity. Myslím, že utečenecká kríza položila túto
otázku každému Európanovi – kto sme a kým
INZERCIA

Sezóna
2017/2018
nedeľa

1
pondelok

2
utorok

3
streda

4
štvrtok

5
piatok

6
sobota

OKTÓBER 2017

historická budova

W. A. MOZART

19.00 – 21.00 hod. | Spevohra v troch dejstvách v nemeckom jazyku

ÚNOS ZO SERAILU

18.00 – 21.30 hod. | Temná freska o kompromisoch so svedomím

J. LITTELL | LÁSKAVÉ BOHYNE

Štúdio

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
Sála činohry

nová budova
Sála opery a baletu
Rodáci (M. Potokárová, T. Maštalír)
Foto: D. Veselský

Únos zo serailu
(M. Hochelová)
Foto: A. Sládek

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

P. ESTERHÁZY | MERCEDES BENZ
18.00 – 21.00 hod.

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

Nehrá sa

JE ÚŽASNÁ!

P. QUILTER

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

BAČOVA ŽENA

Nehrá sa

19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu
19.00 – 20.40 hod.| Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého
pozývame renomovaného zahraničného režiséra, aby v svetovej premiére uviedol slovenskú novinku.

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

Martin Vanek sprevádza deti svetom populárnych operných diel.

17.00 – 18.10 hod.

Z OPERY DO OPERY

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

NABUCCO

G. PUCCINI
TRIPTYCH (SESTRA ANGELIKA, PLÁŠŤ, GIANNI SCHICCHI)
18.00 – 21.10 hod. | Tri jednodejstvové opery v talianskom jazyku
G. VERDI

Barbier zo Sevilly
(I. Martinka, P. Remenár)
Foto: A. Sládek

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

BARBIER ZO SEVILLY

19.00 – 21.20 hod.
G. ROSSINI

M. Ravel, R. Sato | DAFNIS A CHLOÉ

M. RAVEL | ŠPANIELSKA HODINKA

Nehrá sa

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

EUGEN ONEGIN

P. I. ČAJKOVSKIJ

Nehrá sa

V. KLIMÁČEK | MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE
19.00 – 20.45 hod. |Komorná hra, koncipovaná do Štúdia činohry, je postavená na konflikte dvoch

na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

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

V. KLIMÁČEK | SISSI
19.00 – 22.15 hod. | Moderná historická dráma plná atraktívnych tém,
Jane Eyrová (P. Vajdová, R. Roth)
Foto: J. Jíra

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

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

R. DAHL

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

D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

Zo života ľudstva

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

APARTMÁN V HOTELI BRISTOL
20.00 hod. |

TROCHU INAK

DIVADELNÉ OCENENIA SEZÓNY v pokladnici SND. Na predstavení sa realizuje televízny záznam.

Počas slávnostného ceremoniálu, neopakovateľného divadelného predstavenia, sa dozvieme mená tohtoročných víťazov
prestížneho divadelného ocenenia DOSKY. Vstupenky v predaji

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

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI

19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu
IVAN STODOLA

ZMIERENIE ALEBO DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH BAČOVA ŽENA

J. PALÁRIK

Ilúzie
(E. Vášáryová,
B. Turzonovová,
M. Huba)
Foto: B. Konečný

vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti

Labutie jazero
(Maria Rudenko)
Foto: P. Brenkus

P. I. ČAJKOVSKIJ

LABUTIE JAZERO
19.00 – 21.50 hod. | Balet v troch dejstvách a štyroch obrazoch
Romeo a Júlia
(I. Gribincea)
Foto: P. Brenkus

S. PROKOFIEV, N. HOREČNÁ
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nedeľa

G. PUCCINI

SÉRIA RT

SÉRIA P

ROMEO A JÚLIA – TAK AKO VČERA...
17.00 – 20.00 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách

Nehrá sa

POPOLVÁR

J. ĎUROVČÍK, Ľ. FELDEK, A. POPOVIČ
11.00 – 13.00 hod., 17.00 – 19.00 hod. | Tanečný muzikál

POPOLVÁR

17.00 – 19.00 hod. | Tanečný muzikál

J. ĎUROVČÍK, Ľ. FELDEK, A. POPOVIČ

19.00 – 22.10 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

TURANDOT

Turandot (A. L. Bogza)
Foto: A. Klenková
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Sezóna
2017/2018

Vizuál ZA HRANICAMI HRIECHU
Foto: M. Machaj
Dizajn: B. Šajgalíková

Boris

Bratia
Karamazovovci

Eifman

18.00 – 20.45 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

G. VERDI

LA TRAVIATA

TURANDOT
Foto: A. Klenková

19.00 – 22.10 hod. | Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

G. PUCCINI

TURANDOT

LA TRAVIATA
Ľ. Vargicová
Foto: C. Bachratý

Sála opery a baletu

nová budova

Za hranicami hriechu

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

na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

10.00 – 12.30 hod. | Fantazijná rozprávka o hrdinoch, drakoch, princeznách aj jazyku a vesmíre

R. DAHL | APARTMÁN V HOTELI BRISTOL

pre celú rodinu

P. WEISS

Slovenského národného divadla

S. DAUBNEROVÁ | SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 21.20 hod. | Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry Nehrá sa

AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM

Ľ. FELDEK

G. PUCCINI

SÉRIA KB

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

BARBIER ZO SEVILLY
texty inscenujú zahraniční režiséri.

v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

G. ROSSINI

V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA) SÉRIA NČ2
18.00 hod. | Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom slovenské

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

Nehrá sa

18.00 hod.

Nehrá sa

texty inscenujú zahraniční režiséri.

KONTINUITY | VÝKLAD J. BLAHA O DEJINÁCH SND

W. SHAKESPEARE | VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ SÉRIA NČ3

10.30 hod. | Jaroslav Blaho bude pokračovať s výkladom o histórii našej prvej opernej scény.

Nehrá sa

Nehrá sa

v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

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

P. I. ČAJKOVSKIJ

Nehrá sa

špeciálne na objednávku Činohry SND

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

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

11.00 hod.
G. VERDI

W. SHAKESPEARE

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

19.00 – 20.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

BAČOVA ŽENA

IVAN STODOLA

texty inscenujú zahraniční režiséri.

V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
10.00 hod. | Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom slovenské

Nehrá sa

Nehrá sa

Z OPERY DO OPERY
17.00 hod. | Martin Vanek sprevádza deti svetom populárnych operných diel.

PREMIÉRA

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
PREMIÉRA V. KLIMÁČEK | ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA) SÉRIA NČ1
18.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických hier, ktorá
18.00 hod. | Inscenácia je zavŕšením projektu Činohry SND, v ktorom slovenské

v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

SÉRIA ZV

V. KLIMÁČEK
ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
18.00 hod.

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
PREMIÉRA I. VYRYPAJEV | ILÚZIE
19.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických hier, ktorá 19.00 – 20.40 hod. | Súčasná hra ruského autora o (ne)naplnených láskach

v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

A. CH. ADAM

GISELLE

Nehrá sa

historická budova

19.00 – 21.30 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách
V. KLIMÁČEK
PREDPREMIÉRA
Nehrá sa
ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
19.00 hod. |
G. BIZET
V. KLIMÁČEK
PREMIÉRA
CARMEN
ZJAVENIE (HROBÁROVA DCÉRA)
18.00 – 21.00 hod. | Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku
19.00 hod.

Vizuál k ZJAVENIU
Foto: R. Tappert, Dizajn: B. Šajgalíková

Štúdio

W. SHAKESPEARE | RICHARD III. PREDPREMIÉRA CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ
19.00 – 21.30 hod. | Podľa románu Sándora Máraia Sviece
19.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických hier, ktorá

rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať.

G. FEYDEAU | TAK SA NA MŇA PRILEPILA
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.

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

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

BÁL

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

Nehrá sa

Sála činohry

NOVEMBER 2017

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

PREMIÉRA, SÉRIA Y-VIP

Nehrá sa

DERNIÉRA

SÉRIA NČ3 2016/2017

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

TÚŽBA PO NEPRIATEĽOVI

B. STUDLAR

Nehrá sa

Nehrá sa

19.00 – 20.45 hod.

MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE

DERNIÉRA

postavená na konflikte dvoch výrazných osobností Rastislava a Svätopluka

DERNIÉRA V. KLIMÁČEK

I. BERGMAN | FANNY A ALEXANDER

v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

a najhrávanejšej súčasnej nemeckej dramatičky.

D. LOHER | NEVINA
19.00 – 22.00 hod. | Hra oprávnene najoceňovanejšej

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

dvoch detských hrdinov – brata a sestry.

• 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 20. 9. 2017. Zmena programu je vyhradená.

DESATORO

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.

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

ÚNOS ZO SERAILU

19.00 hod.

SÉRIA MO

CARMEN

G. BIZET

www.snd.sk

On-line predaj

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

Rezervácie

* ako hosť
** poslucháč VŠMU
Detské predstavenie

Vysvetlivky:

19.00 – 21.00 hod. | Kultový román Petra Pišťanka prvýkrát na doskách SND 19.00 – 22.00 hod. | Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku

RIVERS OF BABYLON

P. PIŠŤANEK

Slovenského národného divadla

SÉRIA NČ2

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

W. SHAKESPEARE

MACBETH
S. Tolstov
Foto: A. Klenková

19.00 – 22.00 hod. | Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku
HOSŤOVANIE ŠO BANSKÁ BYSTRICA
G. DONIZETTI | MARIA STUARDA
19.00 – 21.30 hod. | Tragická opera v troch dejstvách v talianskom jazyku

MACBETH

19.00 – 21.00 hod. | Spevohra v troch dejstvách v nemeckom jazyku
G. VERDI

W. A. MOZART

ÚNOS ZO SERAILU
Foto: A. Sládek

významného predstaviteľa nemeckého romantizmu Johannesa Brahmsa.

17.00 hod. | Výber z cyklov Liebeslieder-Walzer, opus 52 a 65, od

VOCI DA CAMERA

TRIPTYCH
Foto: A. Sládek

TRIPTYCH (PLÁŠŤ, SESTRA ANGELIKA, GIANNI SCHICCHI)
18.00 – 21.10 hod. | Tri jednodejstvové opery v talianskom jazyku

S. DAUBNEROVÁ | SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 21.20 hod. | Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry Nehrá sa

SPIEVAJÚCI DOM
D. Kavaschová
Foto C. Bachratý

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

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
SÉRIA NČ4 CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ
19.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických hier, ktorá
19.00 – 21.30 hod. |Podľa románu Sándora Máraia Sviece

Nehrá sa

19.00 – 22.30 hod. | Vrcholné dielo slovenského naturizmu

NEVESTA HÔĽ

F. ŠVANTNER

v nových súvislostiach interpretuje súčasnosť.

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

30

štvrtok

19.00 hod.

29

NIŽINSKIJ – BOH TANCA

11.00 – 12.15 hod. | Operné predstavenie pre deti uvádza Martin Vanek.
C. DAVIS, D. DE ANDRADE

O ČAROVNEJ FLAUTE A INÝCH KÚZLACH

W. A. MOZART

Nehrá sa

o (ne)naplnených

láskach na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

I. VYRYPAJEV | ILÚZIE
19.00 – 20.40 hod. | Súčasná hra ruského autora

W. SHAKESPEARE | RICHARD III.
SÉRIA NČ3 V. KLIMÁČEK | MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE
19.00 – 20.45 hod. |Komorná hra, koncipovaná do Štúdia činohry, je
19.00 hod. | Klasická tragédia z cyklu Shakespearových historických hier, ktorá

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

ELITY

J. HAVELKA

ELITY
A. Bárta
Foto: V. Kiva Novotný

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

19.00 hod.

Nehrá sa

poviedok Roalda Dahla

TROCHU INAK

ZO ŽIVOTA ĽUDSTVA
19.00 – 21.50 hod. | Epizódy, ktoré sa odohrajú v blízkej budúcnosti.

10.00 – 13.00, 19.00 – 22.00 hod. | Čierna komédia na motívy

SÉRIA RT 18.00 – 22.20 hod. | Veľká rodinná sága nazeraná očami

17.00 – 19.50 hod. | Opera v dvoch dejstvách spievaná v nemeckom jazyku

ČAROVNÁ FLAUTA

19.00 hod. | Prvé naštudovanie diela Borisa Eifmana na Slovensku
W. A. MOZART

BORIS EIFMAN

ZA HRANICAMI HRIECHU | BRATIA KARAMAZOVOVCI

SEDLIACKA ČESŤ/KOMEDIANTI
Foto: A. Klenková

19.00 – 21.40 hod.

P. MASCAGNI | SEDLIACKA ČESŤ
R. LEONCAVALLO| KOMEDIANTI

19.00 hod. | Prvé naštudovanie diela Borisa Eifmana na Slovensku
BORIS EIFMAN
PREMIÉRA
ZA HRANICAMI HRIECHU | BRATIA KARAMAZOVOVCI
19.00 hod. | Prvé naštudovanie diela Borisa Eifmana na Slovensku

BORIS EIFMAN

ZA HRANICAMI HRIECHU | BRATIA KARAMAZOVOVCI
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J. ĎUROVČÍK, Ľ. FELDEK, A. POPOVIČ

POPOLVÁR

J. ĎUROVČÍK, Ľ. FELDEK, A. POPOVIČ

11.00 – 13.00 hod. | Tanečný muzikál

POPOLVÁR

11.00 – 13.00 hod. | Tanečný muzikál
J. F. HALÉVY

ŽIDOVKA

štvrtok

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

G. VERDI

RIGOLETTO

La traviata
Foto: C. Bachratý

G. VERDI

LA TRAVIATA

19.00 hod.| Večer s Adelou Vinczeovou a „trochu inými“ hosťami nielen zo SND
Na predstavení sa realizuje televízny záznam.

(M. Potokárová, T. Magát)
Foto: B. Konečný

19.00 hod. | Choreografia a réžia: Marcos Morau

Nehrá sa

F. ŠVANTNER

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

G. BIZET | CARMEN
SÉRIA OŽ
VENOVANÉ JUBILEU D. ŠLEPKOVSKEJ
19.00 – 22.00 hod. | Opera v štyroch dejstvách vo francúzskom jazyku

SIENA/La Veronal (Španielsko)

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL BRATISLAVA V POHYBE

NEVESTA HÔĽ

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

19.00 – 22.30 hod. | Vrcholné dielo slovenského naturizmu

PREMIÉRA

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

19.00 hod.
W. SHAKESPEARE

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

W. SHAKESPEARE

W. Shakespeare
Zdroj: Wikipedia

(D. Šlepkovská)
Foto: A. Klenková

SÉRIA NČ4 2016/2017 Carmen

19.00 – 21.30 hod. | Romantický balet v dvoch dejstvách

GISELLE

A. CH. ADAM

Nehrá sa

D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

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

Pôvodná slovenská hra napísaná na objednávku Činohry SND

CH. HAMPTON | POPOL A VÁŠEŇ
18.00 – 20.30 hod.

Podľa románu Sándora Máraia Sviece dohárajú. Strhujúca rekonštrukcia o zrade, priateľstve, poľovačke a vášni

Spievajúci dom
(I. Timková)
Foto: C. Bachratý

P. ESTERHÁZY |MERCEDES BENZ
19.00 – 22.00 hod. | Historická revue v dvoch častiach. Titul napísaný
špeciálne na objednávku Činohry SND

POLNOČNÁ OMŠA

P. KARVAŠ

POLNOČNÁ OMŠA

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

PREMIÉRA

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

Vysvetlivky:

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ

19.00 hod.
W. SHAKESPEARE

18.00 hod.

Nehrá sa

Nehrá sa

Rezervácie

Rezervácie vstupeniek v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

Polnočná omša
(A. Javorková, M. Ondrík,
D. Heriban, E. Horváth)
Foto: B. Konečný

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

On-line predaj

www.snd.sk

PREDPREMIÉRA

Nehrá sa

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

SÉRIA KB

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

V. SCHULCZOVÁ, R. OLEKŠÁK | RODÁCI SÉRIA MO S. DAUBNEROVÁ |SPIEVAJÚCI DOM
19.00 – 20.40 hod.| Inscenácia je súčasťou dlhodobého projektu, v rámci ktorého
19.00 – 21.20 hod.
B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

BÁL

18.00 – 21.00 hod. | Na motívy poviedok Boženy Slančíkovej - Timravy
Arkádia (R. Roth, Z. Fialová)
Foto: R. Tappert

ELITY

J. HAVELKA

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

BÁL

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

Elity (R. Autner, T. Pauhofová)
Foto: V. Novotný

18.00 – 20.00 hod. | Pôvodná hra napísaná na objednávku Činohry SND
SÉRIA E HOSŤOVANIE DAB NITRA
M. RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ | JÁNOŠÍK
19.00 – 20.40 hod. |

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

Nehrá sa

Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.

B. SMETANA | NEPREDAJME NEVESTU!
18.00 – 19.10 hod.
SÉRIA RT

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

Nehrá sa

19
piatok

20
sobota

21
nedeľa

22
pondelok

23
utorok

24
streda

25
štvrtok

26
piatok

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

27
sobota

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

Nehrá sa

Nehrá sa

Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.

B. SMETANA | NEPREDAJME NEVESTU!
17.00 – 18.10 hod.

LABUTIE JAZERO

28
nedeľa

29
pondelok

30
utorok

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 16. 8. 2017. Zmena programu je vyhradená.

8. 10. o 18.30
LÚČE OTCOVSTVA – KAROL WOJTYŁA
3RHWLFNpGLYDGHOQp]DP\VOHQLHRKĹDGDQtLGHQWLW\
otcovstva
1iGKHUQiÀOR]RÀFNRSRHWLFNiKUD.DUROD:RMW\âX
-iQD3DYOD,, MHGQHM]QDMYlÿätFKRVREQRVWt
DVWRURÿLDKRYRUtRY\VRNRDNWXiOQ\FK
WpPDFK²RDEVHQFLLDSRWUHEHRWFDYV~ÿDVQëFK
URGLQiFKRWpPDFKPDWHUVWYDV\QRYVWYDLVDPRW\
,QVFHQiFLDMHKRVŘRYDQtP7HDWUD&RORUDWDNWRUpVSR
OXSUDFXMHVÿOHQPLþLQRKU\61'ãWHIDQRP%XÿNRP
D0RQLNRX3RWRNiURYRX
ÓÿLQNXM~ãWHIDQ%XÿNR-DQD9DORFNi
0RQLND3RWRNiURYi'RPLQLNDåLDUDQRYi
5pæLD3HWHU:HLQFLOOHU
'UDPDWXUJLD-XUDM)RWXO
+XGED,JRU%DDU

12. 10. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER

19. 10. o 19.30
TICHÝ BIČ – JANA JURÁŇOVÁ
+UD-DQ\-XUiŁRYHM7LFKëELÿVN~PDRVXGMHGQpKR
]QDM]QiPHMätFKVORYHQVNëFKSUR]DLNRYVWRURÿLD
0LOD8UEDQDNWRUëSRÿDVYRMQRYpKRVORYHQVNpKR
äWiWXS{VRELODNRKODYQëUHGDNWRU*DUGLVWX²WODÿRYp
KRRUJiQX+OLQNRYHMJDUG\KOiVQHMWU~E\QDFLVWLFNp
KRUHæLPX=DÿLDWNRPURNRYVWRURÿLDNHďVL
0LOR8UEDQYLDFDNRVHGHPGHVLDWURÿQëYQHGREUR
YRĹQRP~VWUDQtSRNRMQHQDætYDOVRVYRMRXRGGDQRX
PDQæHONRXY&KRUYiWVNRP*UREHSUL%UDWLVODYH
3RNRMQHDæNëPKRQHQDYäWtYLOPODGëUHGDNWRU
ÓÿLQNXM~%RæLGDUD7XU]RQRYRYi-iQ*DOORYLÿ
%UDQLVODY'HiNDK
5pæLD$OHQD/HONRYi
'UDPDWXUJLD'DULQD$EUDKiPRYi
6FpQDDNRVWëP\-XUDM3ROLDN

20. 10. o 19.30
NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK

,QVFHQiFLRXKU\ĸXERPtUD)HOGHNDSRNUDÿXMHPH
Y0RGURPVDOyQHYSURMHNWHGLYDGHOQpKRVWYiUQHQLD
3R]RUXKRGQiRVREQRVŘQHPHFNHMOLWHUDW~U\DXWRU
RVXGRYYë]QDPQëFKRVREQRVWtQDäLFKGHMtQ7HQWRUD]
VPHVLY\EUDOLäLURNHMYHUHMQRVWLQLHSUtOLä]QiPXRWR
NWRUëSUHGEHKROVYRMXGREX*HRUJ%FKQHU
YäDNYë]QDPQHMäLXSRVWDYXNDWROtFNHKRGLVLGHQWD
² PDOLEDGYDGVDŘMHGHQURNRYNHď
QDStVDOMHGHQ]QDMUHYROXÿQHMätFKQHPHFNëFKWH[WRY DOHNiUD6LOYHVWUD.UÿPpU\KR+UD1HSROHSäHQë
0LHUFKDWUÿLDP9RMQXSDOiFRP 3RVROKHVVHQVNpKR VYlWHFDOHER9\PiWHYUXNiFKPRFP\SUDYGX
VDV~VWUHďXMHQDPUDYQpSRVROVWYRMHKRæLYRWDYR
vidieka)7H[WQDR]DMSUHNYDSLOåLDGQHYHĹNpVORYi
Yl]HQtNGHKRQHGRNi]DOL]ORPLŘDQLQDMEUXWiOQHM
WDNp]GHYDOYRYDQpURNRYSR9HĹNHMIUDQF~]VNHMUH
ätPLPHWyGDPLYWHGDMäHMãW%-HKRæLYiYLHUDPX
YRO~FLLLEDNRQNUpWQHÿtVODPHQiDSUtNODG\$SUHG SRPRKODSUHNRQDŘGQHVDæWDNPHUQHXYHULWHĹQp
VDVWUKXM~FDYëSRYHďMDVQëUDGLNDOL]PXVDRGKDOH
VS{VRE\PXÿHQLDNWRUpPDOL]DFLHĹSULYLHVŘKR
QLHFHOpKRPHFKDQL]PXPRFLSROLWLN\DYOiG\
NÅSROHSäHQLX´WHGDNSRSUHWLXMHKRYLHU\DV~KODVX
ÓÿLQNXMH5REHUW5RWK
VPRFHQVNëPLSULQFtSPLYOiGQXWLDNRPXQLVWLFNHM
3UHNODG$QGUHM=PHÿHN
GLNWDW~U\6LOYHVWHU.UÿPpU\VDYäDNÅQHSROHSäLO´
SUHMDYLOREURYVN~YQ~WRUQ~VLOXREVWiODMYQDMŘDæ
ÓSUDYDDUpæLD,QJULG7LPNRYi
ätFKVN~äNDFKD]DPLHWROYäHWN\UR]KRGQXWLDV~GRY
'UDPDWXUJLD0LULDP.LÿLŁRYi
QD]iNODGHNWRUëFKE\PRKROE\ŘSUHSXVWHQëDNE\
6FpQDDNRVWëP\(PD7HUHQ
SUL]QDODVSRŁÿLDVWRÿQHVYRMXYLQXSUHWRæHæLDGQX
QHFtWLO+UDVDRGRKUiYDYGYRFKÿDVRYëFKURYLQiFK
17. 10. o 19.30
²YGHYlŘGHVLDW\FKURNRFKYMHKRRUGLQiFLLNGHKR
LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
QDYäWtYLMHKREëYDOëY\äHWURYDWHĹDYSlŘGHVLDW\FK
A ROMAN OLEKŠÁK
URNRFKQDU{]Q\FKPLHVWDFKMHKRY\äHWURYDQLD
&HQX'26.<YNDWHJyULL1DMOHSätæHQVNë
DYl]QHQLD1HY\KQXWQRVŘSRNiQLDDSRY]QiäDM~FD
KHUHFNëYëNRQVH]yQ\]tVNDOD=GHQD
VLODRGSXVWHQLDV~QHSDWHWLFNRXKĵENRYRXWpPRXKU\
DMHMRGND]RPDMSUHV~ÿDVQRVŘ
6WXGHQNRYi]DSRVWDYX/HQL5LHIHQVWDKORYHM
ÓÿLQNXM~5LFKDUG$XWQHUD0DWHM0DUXäLQDK
3{YRGQiVORYHQVNiKUD/HQLDXWRUVNHMGYRMLFH9DOH
5pæLD.DPLOåLäND
ULH6FKXOF]RYHMD5RPDQD2OHNäiNDMHRÀNWtYQRP
'UDPDWXUJLD3HWHU.RYiÿ
VWUHWQXWtGYRFKVNXWRÿQëFKĹXGt/HJHQGiUQHKR
6FpQDDNRVWëP\3HWHU-DQNŢ
PRGHUiWRUD-RKQQ\KR&DUVRQDNWRUpKRÅ7KH7RQLJKW
6KRZ6WDUULQJ-RKQQ\&DUVRQ´SDWULODWULGVDŘURNRY
NQDMVOHGRYDQHMätPWDONVKRZ$PHULN\DNRQWURYHU]
22. 10. o 18.30
QHM/HQL5LHIHQVWDKORYHMÅGYRUQHMUHæLVpUN\´$GROID
þ$6<þ$6<05&+$þ$6<
+LWOHUD
²3$92/256=É*++9,(='26/$9
ÓÿLQNXM~=GHQD6WXGHQNRYiĸXERPtU3DXORYLÿ
3RHWLFNpXYDæRYDQLHRY]ŘDKXNPDMHWNXSHQLD]RP
0iULD.UiĹRYLÿRYi3HWHU%UDMHUÿtNDK-XUDM%DÿDDK YODVWQtFN\PSUHMDYRPD~VNDOLDFKPDPRQ\EiVŁDPL
3DYOD2UV]iJKD+YLH]GRVODYD3RPVWDPŌWY\FK'HĹ5pæLD9DOHULD6FKXOF]RYi
EDGHGLÿVWYD1RFMHþDV\ÿDV\PUFKDÿDV\NHG\æH
'UDPDWXUJLD5RPDQ2OHNäiND0LULDP.LÿLŁRYi
VDSROHSätWH,QVFHQiFLDGLYDGODSRp]LHYNWRUHM
6FpQD-D2Q0L -iQ3WDÿLQ2QGUHM=DFKDU
SRp]LLGiYDPHQRYëGLYDGHOQëMDYLVNRYëMD]\N
0LFKDO/RäRQVNë
ÓÿLQNXM~ãWHIDQ%XÿNR3HWHU3DYOtN$QGUHM
+XGED0DUWLQ+DViN
5HPHQtN5pæLD3HWHU:HLQFLOOHU
'UDPDWXUJLD0LULDP.LÿLŁRYi
18. 10. o 19.30
3RK\ERYiVSROXSUiFD0LFKDO'XGiä
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
+XGREQiVSROXSUiFD9ODGLPtUD6HPDQRYiãLURNi
– GEORG BÜCHNER
6FpQDDNRVWëP\0DUNpWD3ODFKi

27. 10. o 18.30
LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK
31. 10. o 19.30
TICHÝ BIČ – JANA JURÁŇOVÁ
NOVEMBER 2017
LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK
9. 11. o 19.30
NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK
16. 11. o 10.00
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER
18. 11. o 19.30
MIER CHATRČIAM! VOJNU PALÁCOM!
– GEORG BÜCHNER
22. 11. o 19.30
LENI – VALERIA SCHULCZOVÁ
A ROMAN OLEKŠÁK
23. 11. o 18.30
NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– ĽUBOMÍR FELDEK

3UHGVWDYHQLHVDNRQiYUiPFL)HVWLYDOX
OX
VORERG\3RVNRQÿHQtVDXVNXWRÿQt
ÿQt
GLVNXVLDVWYRUFDPLLQVFHQiFLH
DRGERUQtNPLÓVWDYXSDPlWLQiURGD
)HVWLYDOVORERG\RUJDQL]XMHÓVWDYSDPlWLQiURGD
lWL i G
NWRUëVD]DREHUiGRNXPHQWiFLRXäW~GLRPD]YHUHM
ŁRYDQtP]ORÿLQRYWRWDOLWQëFKUHæLPRYQDFL]PXDNR
PXQL]PXYREGREtURNRYDæ)LOR]RÀRX
IHVWLYDOXMHVSUtVWXSQLŘYHUHMQRVWLWpP\WRWDOLWQëFK
UHæLPRYVSUDFRYDQpGRU{]Q\FKIRULHPDNRYëVWDY\
GLVNXVLHÀOP\GLYDGHOQpLQVFHQiFLHDSRG9LDF
LQIRUPiFLtQDKWWSZZZIHVWLYDOVORERG\VN

30. 11. o 19.30
TICHÝ BIČ – JANA JURÁŇOVÁ
ZMENA PROGRAMU A HOSTÍ VYHRADENÁ
VSTUPENKY
932./$'1,&,$&+61'$21/,1(
1$:::61'6.$:::1$967(91,.6.
REZERVÁCIE
_5(=(59$&,(#61'6.
GENERÁLNY
PARTNER

WWW . SND . SK

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO JE ŠTÁTNA PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA MINISTERSTVA KULTÚRY SR.

2.7Ð%(5





5
(
%
0
(
9
12

premiéra

POSÚVANIE
HRANÍC
Premiéra
od Borisa Eifmana
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND, foto: Peter Brenkus, archív

Jonatan Lujan a Silvia Najdená

Meno choreograﬁckého mága Borisa Eifmana je na Slovensku známe najmä vďaka trom
hosťovaniam Eifman Ballet v SND, na ktorých predstavili tri výnimočné produkcie – Rodin (2013),
Up & Down (2014) a Anna Karenina (2016). Ich ďalšia inscenácia Za hranicami hriechu/
Bratia Karamazovovci sa čoskoro stane súčasťou repertoáru Baletu SND a bude prvým
naštudovaním Eifmanovho diela na Slovensku.
Inscenácie Borisa Eifmana sú fascinujúce a zároveň zrozumiteľné, využívajúce nové formy
a princípy tanca. Boris Eifman vytvoril svoje
vlastné divadlo – divadlo neskrývaných emócií.
Jeho diela sú vyváženou zmesou tanca, divadla, hudby a scénograﬁe, sprevádzané nadšenými ohlasmi obecenstva i kritikov. Aj novembrová premiéra inscenácie Za hranicami hriechu/
Silvia Najdená

Bratia Karamazovovci z dielne Borisa Eifmana
má ambíciu stať sa vrcholnou udalosťou baletnej sezóny. Strhujúci príbeh na motívy Dostojevského románu Bratia Karamazovovci prišli
naštudovať už v úvode novej sezóny dvaja bývalí sólisti – dnes baletní majstri Eifman Ballet
Ilya Osipov a Ekaterina Zhigalova. Absolventi
Štátnej choreograﬁckej akadémie v Petrohrade
a Štátnej choreograﬁckej akadémie v Novosibirsku majú na konte niekoľko hlavných
postáv Eifmanovho
repertoáru, akými sú
napríklad Čajkovskij,

Bratia Karamazovovci, Červená Giselle, Čajka,
Don Juan, Russian Hamlet, Anna Karenina či
Eugen Onegin. Obaja hostia z Petrohradu spolu s našimi baletnými majstrami Nikoletou
Rafaelisovou a Igorom Holováčom viedli už
v auguste prvé skúšky. Počas dvoch týždňov
fyzicky náročnej a intenzívnej práce adaptovali choreograﬁu dvojhodinového baletu na
náš súbor. Do premiéry však čaká celý súbor
ešte veľa hodín detailnej štúdie jednotlivých
postáv, náročných nielen z pohľadu techniky,
ale aj hereckého stvárnenia, čistenie zborových
častí. „Inscenácia Za hranicami hriechu ide doslova za hranicu fyzických možností tanečníkov,
pre našich sólistov a členov súboru je obrovskou

Boris Eifman:

ZA HRANICAMI HRIECHU/
BRATIA KARAMAZOVOVCI
hudba: Richard Wagner, Modest Petrovič Musorgskij, Sergej Rachmaninov
libreto, choreograﬁa a réžia: Boris Eifman
hudobné naštutovanie: Branislav Kostka
dirigenti: Dušan Štefánek, Branislav Kostka
scéna a kostýmy: Viačeslav Okunev
účinkujú: sólisti a zbor Baletu SND a orchester Opery SND
premiéry: 17. a 18. novembra 2017 v Sále opery a baletu novej budovy SND
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Telo je jemný
nástroj
a jeho možnosti
sú unikátne.
Boris Eifman

výzvou,“ hovorí na margo naštudovania riaditeľ
baletu SND Jozef Dolinský.
Boris Eifman od začiatku svojej kariéry rúca
divadelné a baletné konvencie. Hľadá nové
témy, nové možnosti vyjadrenia. Jeho práce
majú dramatický a emocionálny náboj, umocnený jeho originálnym divadelným videním.
Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci je
balet plný napätia a výbušného tanca. Je ďalším z jeho psychologických baletov, pokusom
vytvoriť tanečný ekvivalent k Dostojevského
majstrovskému románu, ktorý bol námetom
inscenácie o deštruktívnych vášňach a večného súboja Boha a diabla. Prostredníctvom
choreograﬁckého ponoru do duší hlavných
postáv sledujeme dejové línie románu, ktorého
hlavnou ideou je myšlienka: „Ak Boh neexistuje,
potom je všetko dovolené.“ Autor ju parafrázuje
z pohľadu súčasnosti: „Boh existuje a napriek
tomu je všetko dovolené.“ Strhujúca choreograﬁa, umocnená tromi hudobnými velikánmi 20.
storočia – Wagnerom, Musorgským a Rachma-

Igor Leushin

ninovom, sugestívna výprava a interpretačná náročnosť sľubujú nevšedný
divácky zážitok. V hlavných úlohách sa
predstavia: Andrej Szabo, Peter Dedinský, Igor Leushin, Adrian Szelle, Jonatan
Lujan, Ilinca Ducin, Silvia Najdená, sólisti
a zbor Baletu SND. Dielo hudobne naštuduje s orchestrom Opery SND dirigent Branislav Kostka.
Peter Dedinský, Adrian Ducin a Ilinca Ducin

Boris Eifman (1946)
Narodil sa v sibírskej časti Ruska, vyštudoval konzervatórium v bývalom Leningrade. V roku 1977 ho
vymenovali za šéfa Leningradského baletného súboru, dnes Eifman Ballet. Vytvoril viac ako 40 baletov
nielen pre Eifman Ballet, ale aj pre ďalšie baletné súbory z celého sveta. Jeho spoločnosť zahŕňa 50
tanečníkov, spolupracuje iba s rusky hovoriacimi umelcami, ale ako sám povedal, „technika amerických
a európskych tanečníkov môže obohatiť našu skupinu“. Je známy svojimi spracovaniami veľkých literárnych diel so psychologickými sondami do temných stavov duše. Medzi jeho najznámejšie diela patria
tituly, akými sú Don Juan a Molière, Don Quijot alebo Fantázie blázna, Majster a Margarétka, Karamazovovci, Onegin, Červená Giselle, Rekviem, Anna Karenina, Rodin. Jeden z najslávnejších choreografov sveta
dnes vníma tanec ako jazyk budúcnosti a svetovej integrácie.

SND 2017/2018
98. DIVADELNÁ SEZÓNA
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premiéra

ONový
VEĽKOM
NEPOKOJI
Richard III. v novom SND
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: Ivan Ölvecký

Richarda III. (1452 – 1485) – historickú postavu z rovnomennej hry Williama Shakespeara zaradili
k najzápornejším divadelným postavám. Je to skutočný kráľ opradený legendami a nejasnosťami.
Shakespearov Richard III. je ten amorálny panovník, ktorý sa nebojí objednaných politických vrážd ani
veľkolepých teatrálnych gest. S pôžitkom sa vrhá do politických manželstiev a je najmä výborný herec,
stratég i taktik. Bod zlomu je vlastne on sám a jeho, nazvime to nepokoj a nespokojnosť či sebaláska?
V Činohre SND sa v sezóne
2017/2018 navrátime ku klasike a zdá sa, že je to len nekonečným a možno pre niekoho
až otrepaným znakom toho,
že klasika je oveľa súčasnejšia
alebo prinajmenšom rovnako
dramatická, že je to neustály
odkaz súčasnosti o jej vlastnej
nemeniteľnosti, pre niekoho
nepoučiteľnosti.
Martin Čičvák
Opäť prichádza výrazný režisér aj s výraznou interpretáciou – Martin
Čičvák. Ponúkne, keďže klasikou potvrdzujeme aktuálnosť problémov, moderného,
a teda aktuálneho Shakespeara. Historici sa
zhodujú, že Richard III. ako reálna postava nebol

RICHARD III.
vojvoda z Gloucesteru:
Som poznačený, lásku nevnímam
a vôkol dám sa zvŕtať nemienim.
V nesprávnych mierach bol som ušitý:
príroda podviedla ma na vzhľade,
predčasne, nedohotoveného
ma vrhla na svet ako kaliku.
Vzbudzujem toľký odpor, toľký hnus,
že na mňa rozbreše sa každý pes. ...
Keď nemôžem sa v láske prejaviť
a opájať sa slasťou týchto dní,
zahrám teda rolu podliaka,
nenávisť vlejem do stojatých vôd.
Klebety, veštby, choré vidiny
mi poslúžili ako prostriedky,
ktorými kráľa s bratom Clarenceom
som na život a na smrť znesváril.
Už brata spútali: tak veštili,
že vrahom Edwardových potomkov
ten bude, kto sa na g začína.
(úryvok z textu hry)
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v boji o trón o nič horší ani lepší ako jeho súčasníci i nasledovníci. Muž, ktorý prišiel na svet
po ťažkom pôrode, trpel asi skoliózou, alebo
perﬁérnou (ľahkou) obrnou, ktorá mu postihla
nervové zakončenia a ovplyvnila aj chôdzu. Ale
je možné, že toto ochorenie malo vplyv aj na
jeho temnú povahu. Spisovateľ a politik Thomas
More (1478 – 1535) ho v biograﬁi opisuje ako mrzáka s chromou rukou a hrbom. No štátnik a historik Winston Churchill (1874 – 1965) oponuje,
že nikto iný z jeho spolupútnikov sa o deformáciách nezmienil. Objavili sa až v Shakespearovej
hre, ktorá sa opierala práve o životopis Thomasa
Mora. Shakespearov pohľad na Richarda v sebe
spojil zvizualizovanú metaforou zla, teda aj postavy Neresti, ale je to aj Machiavellovský Vladár,
ktorý je otcom uzurpátorov rôzneho druhu,
najmä takých, ktorí nehľadia na morálku, ak ide
o moc. Pritvrdenie temnej stránky Richarda však
mohlo v 16. storočí poslúžiť aj politickým cieľom
Henricha VIII., ktorý potreboval legalizovať nárok
Tudorovcov na anglický trón.
Richard III. tak neustále pláva medzi dvomi svetmi, tým verným a historickým, ktorý ho vníma
ako udatného bojovníka (so sekerou) vo vojne,
ale aj uzurpátora moci, či pomerne schopného
panovníka, ktorý však má na svedomí viacero
sporných popráv, väznení či vrážd, ale aj tým
divadelným svetom, v ktorom je stelesnením
prefíkanosti a zla. Hoci bol pri moci iba dva
roky (1483 – 1485), v Shakespearovej dráme sú
všetky jeho zločiny vtesnané do krátkeho rámca, pretože počas vlády, zdá sa, nedvoril Lady
Anne nad rakvou s jej svokrom, ani v krátkom
slede neabsolvoval druhé dvorenie Lady Elizabeth, zdá sa, že nezabil synov svojho brata
Edwarda IV., dokonca je isté, že sa nestretli ani
tri kráľovné, ktoré vynášajú veľký rozsudok nad
Richardom III. Práve ich plač sa stal mementom
bezmocnosti aj odsúdenia zla.
William Shakespeare skrz svoje historické hry
z anglických dejín rozoznal agóniu feudalizmu,

William Shakespeare:

RICHARD III.
klasická tragédia
réžia: Martin Čičvák
dramaturgia: Martin Kubran, Miriam Kičiňová
scéna: Tom Ciller
kostýmy: Georges Vaﬁas
hudba: Ivan Acher
hrajú: Tomáš Maštalír (Richard), Sáva Popovič,
a. h. (Kráľ Edward IV.), Tomáš Stopa, a. h
(Clarence), Petra Vajdová (Lady Anne),
Zuzana Fialová (Elisabeth), Táňa Pauhofová
(Margaret), Anna Javorková (Vojvodkyňa
z Yorku, matka), Dano Heriban (Gróf Rivers),
Vladimír Obšil (James Tyrrel), Ondrej Kovaľ
(Prvý vrah/Vojvoda z Buckinghamu)
a Dávid Uzsák, a. h. (Druhý vrah)
premiéry: 11. a 12. novembra 2017
v Sále činohry novej budovy SND
ktorý zachvátili prvky choroby zvanej túžba po
moci, či bytostná sebaláska. Hra sa čitateľsky aj
divácky zaraďuje k najobľúbenejším a dodnes
patrí Richard III. medzi emblémové postavy,
ako je Hamlet, Macbeth či Kráľ Lear.
V tejto divadelnej kompresii času prechádza
Shakespeare rôzne miesta, ale to najdôležitejšie je miesto v hlave Richarda III., v jeho myslení.
Je to súbor zámerov a následkov, príčin a motivácií. Richard III. berie na seba aj úlohu dokonalého herca, ktorému schopnosť výborne
hrať pomáha v jeho politickej kariére. Politika je
riziková záležitosť, vedel to Richard III., vojvoda
z Gloucesteru, aj William Shakespeare – autor
pre nás najznámejšej podoby veľkej a zložitej
postavy. Skutočného Richarda III., posledného stredovekého kráľa, objavili v Británii „len“
v roku 2012 a až v roku 2015 ho slávnostne a so
všetkými kráľovskými poctami pochovali v katedrále v Leicestri.

výročie

ROK 2020 BUDE
patriť slovenskému divadlu
Z iniciatívy Divadelného ústavu sa v polovici septembra uskutočnilo v bratislavskom Štúdiu 12 prvé
koordinačné stretnutie riaditeľov kultúrnych inštitúcií k blížiacemu sa 100. výročiu založenia SND
a teda 100. výročiu slovenského profesionálneho divadla, ktoré si pripomenieme v roku 2020.

Generálny riaditeľ SND Marián Chudovský

Stretnutie otvoril minister kultúry Marek Maďarič. Jubilejný rok by sa podľa jeho slov nemal niesť len v duchu stého výročia založenia
SND, ale mal by byť oslavou výročia vzniku
celej profesionálnej éry slovenského divadelníctva. V blízkej budúcnosti osloví vládu
Slovenskej republiky, aby sa rok 2020 oﬁciálne vyhlásil (DÚ) za Rok slovenského divadla.
Minister Maďarič ocenil fakt, že sa Divadelný
ústav iniciatívne chopil osláv tohto výročia.
Spoločne s ministerstvom kultúry tak budú
koordinačnými inštitúciami. „Spomínaný rok
by nemal byť len o pripomínaní všetkého, čo slovenské divadlo doteraz vytvorilo. Bol by som rád,
keby sa v tomto celoročnom projekte podarilo
prezentovať spoločenský význam slovenského
divadla a, samozrejme, aj jeho súčasnú úroveň,“
dodal M. Maďarič.
Riaditeľka DÚ Vladislava Fekete predstavila
desiatkam prítomným na stretnutí základné body projektu, ktorý jej inštitúcia plánuje
uskutočniť do roku 2020.
„Naším záujmom nie je zapájať do projektu len
odbornú verejnosť, ale aj širokú verejnosť, mladých ľudí, a teda aj tie skupiny, ktoré doteraz nemali bližší vzťah k divadlu,“ dodala. Plánovaný
projekt má mať podľa riaditeľky V. Fekete tvar
podobný Noci divadiel. DÚ zastreší základný
model, ale konkrétne udalosti by následne

Riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete a minister kultúry Marek Maďarič

mali na starosti jednotlivé divadlá a kultúrne
inštitúcie.
Prvou fázou projektu je príprava výskumného a edičného projektu Dejiny slovenského profesionálneho divadla (I. 1920 – 1948,
II. 1949 – 2000). Medzi iným, Divadelný ústav
rovnako pripravuje aj e-katalóg súčasných
režisérov Slovenska. Už v roku 2018, ktorý
je rokom 100. výročia vzniku prvej Československej republiky, 50. výročia Pražskej jari
a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky – sa
Divadelný ústav zameria na projekty viažuce sa k česko-slovenským vzťahom vrátane
spoločnej československej Noci divadiel, Salónu českej a slovenskej scénograﬁe či vydanie monograﬁckej publikácie Evy Kyselovej:
Bližšie od seba o vývoji slovenského divadla
v dialógu s českým.
V druhej fáze projektu má vzniknúť cyklus ﬁlmových dokumentov či rozhlasových relácií
o histórii divadla. V pláne je aj projekt Marška
III. na vytvorenie putovnej inscenácie v spolupráci s VŠMU a banskobystrickou Akadémiou
umení, ktorá by navštevovala najmä prostredia
bez stálej divadelnej scény.
V diskusii minister Maďarič načrtol najmä potrebu využiť výročie ako príležitosť na prilákanie širšej verejnosti, ktorá sa s divadelným umením nestretáva často.

Generálny riaditeľ SND Marián Chudovský hovoril o spolupráci so Slovenskou akadémiou vied
na dvojzväzkovej publikácii o všetkých troch
zložkách národného divadla, ktorá bude mapovať 100 rokov pôsobenia SND a predstaví 100
proﬁlových inscenácií, ktoré výrazne formovali
vývoj SND. SND oslávi toto jubileum aj prostredníctvom konkrétnej inscenačnej tvorby, keď sa
budú inscenovať diela, ktoré výrazne zarezonovali počas storočnej histórie SND. Už v apríli 2018
je naplánovaná premiéra operety Poľská krv Oskara Nedbala, ktorý bol prvým operným šéfom
v Národnom divadle. Cely cyklus podujatí v SND
sa odštartuje 1. marca 2018 tlačovou konferenciou. Jednou zo základných myšlienok diskusie
bola väčšia pozornosť venovaná aj tvorbe v mimobratislavských divadlách. Načrtla sa potreba
platformy, v rámci ktorej by viac prezentovali
v Bratislave. Rovnako by sa mala zintenzívniť aj
prezentácia SND v mestách na Slovensku, aby
svoju tvorbu predostrela činohra, opera i balet aj
ľuďom, ktorí bežne nemajú možnosť SND priamo navštíviť.
Sté výročie vzniku slovenského profesionálneho divadla bude zakomponované aj
do programu odovzdávania výročných cien
DOSKY, ktoré v roku 2020 oslávia 25 rokov od
svojho založenia.
(zu, foto: René Miko)
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projekt

NATÁLKA
NA
CESTÁCH
Keď divadlo chodí
medzi ľudí
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND
foto: Miriam Kičiňová, Monika Martinčičová

Z inscenácie Natálka vo Fiľakove

Inscenácia Natálka z projektu Divadlo proti extrémizmu má za sebou 23 predstavení.
V septembri sa nám podaril unikátny výjazd na stredné a východné Slovensko – Banská
Bystrica, Spišská Nová Ves, Košice, Rimavská Sobota a Fiľakovo, počas ktorého sme zahrali
6 predstavení. Hrali sme na školách i v nezávislom centre, ale aj v domoch kultúry.
Projekt má pomerne jednoduchú štruktúru.
Diváci, študenti si najprv pozrú inscenáciu dokumentárneho divadla Natálka a nasleduje
diskusia. Tú s nami realizuje združenie Living
Memory, ktoré tvoria dvaja historici, odborníci na totalitné režimy, Martin Slávik a Ľubomír
Morbacher. Práve diskusia je kľúčová. Často odhalí vnútorné problémy triedy a školy, stáva sa
lakmusovým papierom vlažnosti či aktívnosti
mladej generácie. Hovorím o zástupnej vzorke
približne tisíc študentov.
Napriek tomu, že sme počas svojho výjazdu
odohrali aj 2 predstavenia pre verejnosť, nestalo sa, aby nás navštívili „tí z druhej strany“, extrémisti. Neviem, či škoda alebo našťastie. Ale zato
nás navštívilo veľa slušných ľudí, ktorí bytostne
chcú a potrebujú vedieť, že nie sú sami v rozmýšľaní o slobode, o ľudskosti a o tolerancii i deDiskusia so študentmi
na Gymnáziu Trebišovská v Košiciach
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mokracii. Neznamená to však, že sa na diskusiách, ktoré s nami viedol aj Martin Slávik z Living
Memory, nevnímali či nerozoberali problémy
ako generačná chudoba, izolované getá, mýty
a fakty o rómskej komunite, princípy radikalizácie mladých, či absolútna laxnosť až nezáujem
kompetentných vo vzťahu k riešeniu problému, nekonečné čakanie na záchranu z Bratislavy, nekonečnú nekomunikáciu a neexistenciu
systémových a dlhodobých a organizovaných
riešení. Náš výjazd potvrdil, že fungujú malé
a lokálne riešenia, na ktoré prichádzajú múdri
a zodpovední ľudia. Kdesi sa štát zabudol a zabudol, že kdesi v Žehrách či v Rimavskej Sobote
žijú ľudia, ktorí môžu čochvíľa stratiť motiváciu.
Aj na rezistenciu proti extrémizmu.
Je obdivuhodné, ak majú učitelia silu pracovať
nielen na tejto rezistencii, ale vstupovať do os-

nov Školského vzdelávacieho programu a kreatívne ho obohacovať. Odráža sa to na chtivých, vzdelaných, zvedavých i inteligentných
študentoch. A takých bolo mnoho. Ale boli aj
tí nešťastní, frustrovaní, otrávení, jednoducho
takí, ktorí si myslia, že ich sa tento problém extrémizmu netýka.
Projekt Divadlo proti extrémizmu pokračuje.
Odohrá ešte niekoľko inscenácií do decembra
a následne príde nový. Divadlo proti extrémizmu II. bude interaktívnejšie a bude sledovať
motivácie rôznych novodobých extrémistov na
ich ceste proti systému a pri hľadaní rýchlych
riešení na zložité problémy.
Viac informácií o projekte nájdete ://www.snd.
sk/?divadlo-proti-extremizmu a pre získanie
ďalších informácií môžete napísať aj na mailovú
adresu: protiextremizmu@snd.sk

Diskusia s divákmi po predstavení
v Záhrade v Banskej Bystrici

projekt

Rozum je najlepšia obrana
Pred pár rokmi, v čase výročia augustovej okupácie, mi kolega z českého Ústavu pre štúdium totalitných režimov rozprával historku z nakrúcania
ﬁlmu Most pri Remagene. Táto vojnová dráma sa
nakrúcala v lete 1968 v bývalom Československu,
v Davli, pár kilometrov od Prahy. Historka sa viaže k prvým dňom ﬁlmovania. Jeden deň sa herci
rozhodli odskočiť na obed do krčmy v neďalekej
dedine. Keďže bolo málo času, naskákali do džípu
v kostýmoch, uniformách americkej armády. Keď
vošli do podniku, vzbudili rozruch, ale najväčší
nával emócií zachvátil miestneho krčmára. Keď
hercov zbadal, s radostným výkrikom: „Chlapci na
vás som čakal 20 rokov,“ vylial pollitre, ktoré práve
držal v rukách, na hlavy dvoch obedujúcich príslušníkov Verejnej bezpečnosti.
Spomenul som si na tento príbeh v súvislosti s inscenáciou SND Natálka, súčasťou projektu Divadlo proti extrémizmu. Rovnako sú v tom herci,
emócie a znepokojivá súčasť doby, ktorú žijeme.
Doby, keď podľa relevantného prieskumu verejnej
mienky z konca minulého roku každý štvrtý občan tejto krajiny „vidí alternatívu súčasného stavu demokracie už aj v zrušení parlamentného
systému a nastolení diktatúry“. Doby, keď v parlamente sedia ľudia, ktorí ešte nedávno hajlovali
po uliciach, ľudia, ktorí dnes „kádrujú“ iných podľa
pôvodu, farby pleti a názoru. Keď už som spomínal emócie, sú to práve emócie, na ktoré útočia

tí, ktorí by radi nastolili vládu pevnej ruky a „narobili poriadky“. V snahe získať popularitu, hlasy
a moc, útočia na emócie, ktorými sa manipuluje
najľahšie. Na strach a na hnev. Tieto javy stáli aj
za osudom malého dievčatka Natálky, ktorého
príbeh divadelná inscenácia rozpráva. Negatívne burcované emócie sa stali motívom konania
mladých mužov ochotných podpáliť dom, v ktorom spala rómska rodina. Podpáliť dom, v ktorom
spali ľudia. Je to zvláštne, divadlo o Natálke je tiež
emotívne. Ale zároveň núti premýšľať. Zamyslieť
sa nad tým prečo. Zamyslieť sa, znamená používať
rozum. Ratio je najlepšia obrana proti negatívnym
emóciám. O snahe premýšľať sú aj diskusie, ktoré
sú vždy spojené s odohraním inscenácie Natálka.
Na diskusiách participujeme aj my z občianskeho
združenia Living Memory, založeného ľuďmi, ktorí
sa výskumu totalitných mechanizmov venujú dlhodobo. V čase, keď silnejú hlasy a hnutia šíriace
nenávisť a teórie implikujúce rasizmus, bezprávie
a ponúkajú totalitné praktiky ako riešenia, sme sa
rozhodli aktívne proti tomu vystúpiť.
Už rok sa stretávame so študentmi stredných škôl.
Rešpektujúc ich názory vedieme s nimi diskusie
a snažíme sa im na jednoduchých príkladoch ukázať rozdiel medzi demokraciou a totalitou. Spolu
s hercami Činohry SND, ktorým sme veľmi vďační, že
s nami spolupracujú, diskutujeme s mladými ľuďmi
napríklad o tom, akú hodnotu má pre nich sloboda,

aké ľahké je ju stratiť, ale veľmi ťažké získať späť.
Často je prekvapivé a nie vždy veľmi veselé pozorovať, že pre nezanedbateľné percento mladých, ktorí
sa do slobody narodili a ktorí ju žijú ako samozrejmosť, nejako významnú hodnotu nepredstavuje.
Možno práve tým, že je taká samozrejmá.
Ak platí, že mladí sú ako zrkadlo, zrkadlo spoločnosti, domácnosti, doby, tak pohľad doň a zaň by
mal vzbudiť pozornosť. Keď mladý človek povie,
že s parazitmi treba narobiť poriadky, že by tie poriadky aj išiel robiť, ale zabíjať on nebude, lebo „to
sa spraví“. Alebo iný mladý človek, po tom čo si pozrie Natálku, povie, že bol dojatý, ale nevie, či by bol
taký dojatý, keby Natálkinu mamu hrala skutočná
Rómka. Slovami mladej študentky: ľudia dnes prestávajú rozlišovať medzi dobrom a zlom. Empatia
je pre mnohých skoro cudzie slovo. Taká doba praje
kdekomu a k moci sa pokojne dostane aj vyšinutý.
Ľudia majú krátku pamäť. Aj preto treba projekty,
ako je Natálka. Mimochodom nakrúcanie Mostu
pri Remagene dosť bizarne ukončila invázia vojsk
Varšavskej zmluvy. Krčmár bol za vyliatie toho piva
obvinený z útoku na verejného činiteľa a radostný
výkrik, ktorý prišiel o 21 rokov predčasne, mu k tomu
vyniesol aj obvinenia z trestného činu poburovania
a hanobenia. Svoj skutok si odsedel v väzení. Toľko
ho stála mylná radosť zo slobody. Ja by som ju zas
stratiť nechcel. A čo vy?
Martin Slávik, Living Memory
INZERCIA

Zariadenie interiéru od návrhu, vizualizácie až po montáž
zákazková výroba nábytku na mieru

MEDCOM
obchodné zariadenia
Tá správna cesta k Vášmu interiéru
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návraty

OTHELLO Z ISLANDU
Čo zaujímalo našich divákov?
text: Natália Jabůrková, PR manažérka SND, foto: archív

Júnový činoherný festival Eurokontext.sk 2017 privítal viacero výnimočných hostí. Popri
Národnom divadle z Krakova, Mannheimu či Bukurešti ste mali možnosť vidieť aj súbor Národného
divadla z Islandu a divadla Vesturport, ktoré na Slovensku vystúpili po prvý raz s aktualizovanou
verziou Shakespearovej tragédie Othello. V ponímaní režiséra Gísliho Örna Garðarssona dostal
Jago podobu ženy a tematicky sa nevyhýbal ani pálčivým témam imigrácie. Diváci odmenili Othella
veľkým potleskom aj účasť na diskusii bola hojná. Keďže išlo o pozoruhodné podujatie, vraciame sa
k nemu, aby sme vám priblížili zvedavé otázky publika a odpovede režiséra a hercov.
Gísli Örn Garðarsson: – V prvom rade si treba
uvedomiť, že u Shakespeara nenájdeme toľko
dominantných ženských postáv. V tom druhom rade hralo v histórii Othella Jaga len zopár žien – dve, možno tri –, ale vždy išlo o ženu,
ktorá hrala muža. Chceli sme to zmeniť. Prečo
nedať hlas žene? V histórii je toto prvý prípad,
keď sa Jago pretransformoval v ženskú postavu. Myslím si, že ak mužovi podsúva žiarlivosť
a temné myšlienky ženská postava, situácie
nadobudnú úplne iný kontext.

Gísli Örn Garðarsson

Zasahovali ste do originálneho Shakespearovho textu?
Gísli Örn Garðarsson: – Do textu sme veľmi nezasahovali, hoci bolo nevyhnutné ho
skrátiť. Jemne sme ho modernizovali, ale to
bolo spôsobené skôr moderným prekladom.
Pracovali sme s relatívne novým prekladom,
ktorého jazyk je veľmi poetický, ale zároveň
zrozumiteľný. Doplnili sme rasistický monológ
Desdemoninho otca a úvahu – dialóg Jaga
a Desdemony, ktorý sa týkal postavenia žien
v súčasnej spoločnosti. Názor dvoch žien, ktoré sú síce rozdielne, ale majú veľmi podobné
skúsenosti a zážitky.
Čo vás viedlo k rodovej transformácii postavy Jaga?

22

Prečo ste vložili rasistický monológ a dialóg o postavení žien do klasického textu?
Gísli Örn Garðarsson: – Pretože nacionalizmus rastie a u nás na Islande dokonca vysiela
rádiostanica, ktorá má vyslovene nacionalistický obsah. Tento postoj nie je o farbe pleti, ani
o kultúrnych rozdieloch, je to len o strachu. Na
tento fakt sme chceli poukázať práve rasistickým monológom. Dialóg Desdemony a Jaga
hovorí sám za seba. Sú určité veci, ktoré sa nemenia a nemyslím si, že by bolo možné povedať, že rovnosť pohlaví bola dosiahnutá. V tomto ohľade máme pred sebou ešte dlhú cestu.
Aké boli reakcie na fakt, že Jaga hrá žena?
Nina Dögg Filippusdottir: – Reakcie boli veľmi rozporuplné. V mojom okolí sa našli ľudia,
ktorí boli nadšení, ale, samozrejme, našli sa aj
takí, ktorí sa mi posmievali. Keď som ich na
premiére dokázala presvedčiť, padol mi veľký
kameň zo srdca.
Vaša inscenácia má aj ekologický rozmer.
Veľkú časť scénograﬁe tvoria plastové
predmety. Prečo?

Gísli Örn Garðarsson: – Pretože ľudia majú
tendenciu všetko ničiť. Na Islande bolo kedysi veľa stromov. Dnes je to číslo podstatne
menšie. Inklinujeme k falošným veciam. Naše
riešenie bolo veľmi jednoduché – možno až
naivné, plasty a žiarlivosť sa nám zdali rovnako
falošné. Preto sme sa rozhodli pre takéto scénograﬁcké riešenia.
Ako ste vnímali postavu Othella?
Ingvar E. Sigurdsson: – Ako veľký krok vpred
pre mňa ako pre herca. Po toľkých hodinách
negatívnych emócií, žiarlivosti som veľmi vyčerpaný. Othello je bojovník, potrebuje drámu, je od nej závislý, čo je nakoniec aj spomenuté v texte. Pre mňa to je zážitok, ktorý má
ozdravný rozmer. Veľa som sa naučil, nie herecky, ale o sebe ako o človeku.
Aké boli reakcie po premiére titulu?
Gísli Örn Garðarsson: – Od obecenstva boli
reakcie skôr pozitívne. Rozporuplne sa vyjadrila kritika. Niektorí vravia, že tá produkcia nie je
dobrá a ja ako režisér nestojím za nič. Myslím,
že rozdielne názory sú len pozitívne. Ak by sa
to páčilo všetkým, vtedy by som sa začal báť.
Zároveň každého vždy upozorním, že neuvidia Othella v podobe, na akú sú zvyknutí.
Plánujete s týmto predstavením navštíviť
ďalšie divadelné festivaly?
Gísli Örn Garðarsson: – Máme v pláne vycestovať do Poľska, pozvali nás do kolumbijskej
Bogoty, do Británie, kde máme veľmi dobré
vzťahy. Anglicko však nechce Othella, ktorý
nie je čierny. Musíme teda trochu pokrúžiť po
Európe, aby sme mohli vystúpiť aj tam.

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

TRI DEKÁDY
V
SND
Stanislav Dančiak
oslávi 75
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: Martin Črep

Významného životného jubilea sa 26. októbra dožíva herec Stanislav Dančiak, ktorý bol
takmer 30 rokov člen Činohry SND. Angažmán do Činohry SND získal už po absolvovaní štúdia
herectva v roku 1965. Potom však v roku 1968 spolu s kolegami ako Martin Porubjak, Pavol
Mikulík, Vladimír Strnisko, Marián Labuda i Martin Huba stál pri vzniku Divadla na Korze.
Práve bratislavské Divadlo na Korze sa zapísalo do histórie ako nový typ divadla v komornom priestore, ktoré otvorilo cesty absurdnej
dráme. Hovorilo jazykom grotesky, ktoré pilovalo herecký prejav a prinieslo špeciﬁckú
režijnú poetiku. Práve tu sa Stanislav Dančiak
objavil v úlohe Woyczeka, či ako Vladimír
v Čakaní na Godota alebo Kočkarev z Gogoľovej Ženby. Po zavretí divadla sa Stanislav
Dančiak, ako aj ostatní členovia, stal členom
činohry Novej scény. Aj tu ukázal svoj herecký diapazón od komediálneho typu herectva
až k tomu tragikomickému, ktorý mu bol
blízky a preňho veľmi charakteristický. Slovná brisknosť, ale aj rýchlosť, práca s hlasom
i mimikou boli výrazné prvky, ktoré tvorili
neoddeliteľnú súčasť jeho postáv. Napríklad
Motaj z Márnej lásky snahy, Trámio zo Skrote-

nia zlej ženy alebo Lekár z Jožka Púčika. Bol to
aj nezabudnuteľný Otec z Malomeštiakovej
svadby, ale aj Otec z Pirandelovej hry Šesť postáv hľadá autora, Mamajev z Aj múdry schybí,
Ligurio z Mandragory, Herec z Gorkého Na
dne, ale i Robineau z Parazita, Sluha z Goldoniády, Camille Chndebise z Chrobáka v hlave
a mnohé ďalšie.
Opätovne sa na dosky Činohry SND vrátil
v roku 1990. Na javisku bol skvelým improvizátorom a osobitosť tragikomických postáv preniesol aj do inscenácií Činohry SND.
Jeho neopomenuteľný hlas, jeho dikciu,
schopnosť metamorfózy obľubovali diváci
aj divadelní kritici. Určite treba spomenúť
jeho goldoniovské postavy ako Fortunato
či Brighella, ale rovnako výrazné sú aj jeho
shakespearovské postavy ako Trinkulo z Búr-

ky, Frank Ford z Veselých paničiek z Windsoru,
najmä však Pán Tobiáš z Večera Trojkráľového.
Popri tom aj Dr. Groll z Lulu, Filadelﬁ z Pomocníka, Nádaši z Hororu v horárni i Feuerbach
z inscenácie Ja, Feuerbach, či Obrist z Matky
Guráže a jej detí.
Jeho účinkovanie v televízii, vo ﬁlme, ale najmä v dabingu si získalo pozornosť a ostáva
v živej pamäti. Jeho hlas patrí slovenskému
Derrickovi aj Alfovi, takisto nezabudnuteľnému Jurovi Jánošíkovi. Áno, práve Stanislav
Dančiak je nezabudnuteľný rozhlasový James,
sluha lorda Northona. Patrí nielen k rozhlasu,
ale aj k celej hviezdnej hereckej generácii.
Želáme mu veľa síl a vôle pri prekonávaní
zdravotných problémov, ale najmä nezlomnosť práve vďaka jeho neopakovateľnému
humoru.

Polstoročie na prvej scéne
„Beriem život ako sen, lebo prináša toľko krásnych vecí, že
aj popri tých smutných chvíľach sa oplatí žiť,“ povedala
v jednom z rozhovorov Soňa Valentová. „Život je vlastne
zázrak aj s problémami, čo k nemu patria.“ Soňa Valentová v ťažkých chvíľach nachádza nádej vo viere. Krehká
dáma vstúpila na dosky Činohry SND na začiatku divadelnej sezóny 1967/1968 – práve pred 50 rokmi. Pôvabná
predstaviteľka naiviek i šibaliek, rozhodná žena, matka,

24

tragická heroína – presvedčivá v drámach, spontánna,
hravá v komédiách. Nezabudnuteľne stvárnila zložité
ženské charaktery. Salome, Ximena, Desdemona, Slečna
Júlia, Médea, Antigona... v Činohre SND sa predstavila
v dvoch hrách ešte ako poslucháčka VŠMU a neskôr tu
stvárnila vyše osem desiatok postáv. K pracovnému jubileu srdečne blahoželáme!
(iz, foto: Ivona Orešková)

jubileum

OSLAVA S CARMEN
Vivat pre Denisu Šlepkovskú
Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea Denisy Šlepkovskej, dlhoročnej sólistky
Opery SND, sa v stredu 18. októbra 2017 uskutoční predstavenie Bizetovej Carmen.
V titulnej úlohe sa predstaví jubilantka, partnermi na javisku jej budú Boldizsár
László ako Don José, Sergej Tolstov v postave Escamilla, Katarína Juhásová-Štúrová
v úlohe Micaely a ďalší. Slávnostné predstavenie bude dirigovať Dušan Štefánek.
Denisa Šlepkovská študovala spev na Konzervatóriu v Košiciach. Po prvých úspechoch
na pôde Štátneho divadla v Košiciach sa stala
v roku 1991 sólistkou Opery SND. Na doskách
prvej národnej scény stvárnila Cherubína (Figarova svadba), Dorabellu (Così fan tutte),
Rosinu (Barbier zo Sevilly), Maddalenu (Rigoletto), Floru (La traviata), Pani Pageovú (Falstaﬀ), Siebela (Faust a Margaréta), Nicklaussa (Hoﬀmannove poviedky), Dulcineu (Don
Quijote), Gertrúdu (Hamlet), Oľgu (Eugen

Onegin), Suzuki (Madama Butterﬂy), Fenenu
(Nabucco), Charlottu (Werther) a ďalšie úlohy.
V Štátnej opere Banská Bystrica úspešne naštudovala postavu Carmen.
Spolu so súborom Opery SND sa zúčastnila
na viac ako desiatke prestížnych zahraničných zájazdov. Z jej vlastných zahraničných
aktivít treba spomenúť úspešné hosťovania
na festivaloch v Edinburghu a vo Wexforde,
na Operngalafest Mníchov a v Budapešti.
Dnes je Denisa Šlepkovská jednou z naj-

významnejších aktívnych slovenských operných speváčok, ktorá zaznamenáva popri
zrelých operných výkonoch vynikajúce výsledky aj na koncertných pódiách.
V aktuálnom repertoári Opery SND možno Denisu Šlepkovskú vidieť a počuť ako Mercedes
a Carmen (Carmen), Filipievnu (Eugen Onegin),
Giovannu (Rigoletto), Zitu (Gianni Schicchi) či
Kňažnú (Sestra Angelika).
K jubileu srdečne blahoželáme!
(ps, foto: Martin Črep)
INZERCIA
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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

Partner premiér

Mediálni partneri
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Vstupenky na predstavenia SND je možné kúpiť v pokladniciach SND,
on-line na www.snd.sk a www.navstevnik.sk.
Hromadné objednávky posielajte na objednavky@snd.sk.
Akékoľvek zľavy sa dajú uplatniť len v pokladniciach SND.
Pokladnica v novej budove SND
Pribinova 17 (vchod z Olejkárskej ulice), tel.: 02/204 72 298, 02/204 72 299
Po – Pi:
8.00 – 19.00 hod.,
v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
So – Ne: 9.00 – 12.00 hod., 14.00 – 19.00 hod.,
v prípade neskorších predstavení až do začiatku predstavenia
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.

Za hranicami hriechu

Boris

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Bratia Karamazovovci

Foto Martin Machaj | Vizuál Barbora Šajgalíková
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SÁLA OPERY A BALETU, NOVÁ BUDOVA SND
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