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Nepredajme nevestu!
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úvod

foto: Ivan Majerský

Toto leto je veľmi zvláštne. Teda aspoň ja ho tak vnímam. Práve začalo pršať, meteorológovia z rozhlasu hlásia, že vonku je počasie typické pre október
a k tomu všetkému je aj uhorková sezóna. Ani tá už
nie je taká, ako bývala. Dokonca som sa už stretol
aj s nechápavým pohľadom s veľkým otáznikom
v očiach: „A to je čo?“
Tak len na vysvetlenie pre tých, ktorí ten otáznik
v očiach majú. Je to čas, keď sa nič nedeje,
keď sa čas lenivo zastaví a len tak stojí. Ako žiak
základnej školy som túto časť roka miloval presne
tak ako aj ostatní. Dva mesiace prázdnin, keď sa človek mohol beztrestne a bez výčitiek nudiť. Pomaly
a bezcieľne blúdiť po prázdnom meste, Bratislave,
lenivo sa zastaviť u Mišáka na Štúrovej na zmrzlinu
a posunúť sa v horúcom poludní na Šafárikovo námestie. Zniesť hrozivo zamračený pohľad
strážkyne detského ihriska v bielom plášti a pohojdať sa na hojdačkách. Ale len keď sa mi
chcelo a hojdačky neokupovali rovnako sa nudiaci školáci, len o niečo starší, a preto aj odvážnejší. Tí si na inšpektorku ihriska trúfli a nebáli sa jej. Ak bolo veľmi horúco, schladil som
sa v Modrom kostolíku, kde babka hrávala na organ.
Dva mesiace sa nič nedialo. Uhorková sezóna ako z katalógu!
Ako to vyzerá dnes?
Stále sa niečo deje! Také vysoké teploty sme tu ešte nemali! Alebo práve naopak, tak chladno na Slovensku bolo pred sto rokmi! Neprejazdné diaľnice na ceste k moru! Železničné
nešťastie v Taliansku, puč v Turecku, útoky v Nemecku a vo Francúzsku...
Možno je to len tým, že už nie som žiakom základnej školy! Možno to nie je až také zlé.
Urobím s tým však rázny koniec.
Vyhlasujem tohtoročnú uhorkovú sezónu za ukončenú!
Môžeme sa pustiť do práce a pokúsiť sa už v septembri v opere nepredať nevestu Bedřicha
Smetanu! A to prvý raz už v sobotu 10. septembra počas Dňa otvorených dverí v SND.

OBSAH
4 aktuality
6 rozlúčka
za Jurajom Slezáčkom

8 po premiére v opere
Simon Boccanegra

9 rozhovor
sopranistka Maida Hundeling

10 pre deti
Nepredajme nevestu!

12 po premiére v balete
BESS – Pocta Rudolfovi Labanovi

13 marketing
ako sa fotil vizuál baletu

14 po premiére v činohre
Sissi – Úteky Alžbety Rakúskej

16 po premiére v činohre
Strach

18 modrý salón – premiéra
Mier chatrčiam! Vojnu palácom!

program predstavení SND
september 2016

20 DOD v SND 2016
veľká divadelná rodina

23 hostia v balete
Jiří a Otto Bubeníčkovci

24 rozhovor
výtvarník Matej Krén

26 festival
aký bol Eurokontext.sk 2016

Martin Vanek
herec a moderátor

30
31
32
34

zo zákulisia
aplauz
projekt v činohre
jubilanti
F. Livora, P. Oswald, M. Hajóssyová,
P. Dvorský, A. Kohútková, T. Boudová-Tašká

37 z histórie
O premiére projektu Nepredajme nevestu! čítajte na strane 10.

Janko Blaho

www.snd.sk
Portál Slovenského národného divadla (vychádza od septembra 2012)
97. divadelná sezóna 2016/2017
SND je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

september 2016

Generálny riaditeľ SND Marián Chudovský, riaditeľ Činohry SND Roman Polák, riaditeľ Opery SND Slavomír Jakubek, riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský ml.
Adresa redakcie: Portál SND, Pribinova 17, 819 01 Bratislava, tel.: 02/204 72 107, e-mail: portal@snd.sk. Redakcia: Jozef Švolík (šéfredaktor), Izabela Pažítková
(tlačová tajomníčka), Zuzana Barysz (marketing), Miriam Kičiňová (činohra), Slavomír Jakubek (opera), Eva Gajdošová (balet). Inzercia: Jana Bánovská Ormandyová,
tel.: 02/204 72 277. Jazyková úprava: Zuzana Konečná. Koncept časopisu: Jozef Švolík. Logo: NM Code. Layout a grafická úprava: Zuzana Ondrovičová.
Tlač: Róbert Jurových – NIKARA. Náklad: 5 000 kusov. Uzávierka tohto čísla: 15. 8. 2016. Nepredajné.
ISSN 1339-5122

3

aktuality

Mojmír II. ide do Plzne,
Rivers a Labyrinty do Prahy

Abonentky bodovali,
opäť rekordný záujem

Začiatok novej divadelnej sezóny
tradične patrí divadelným festivalom. Jedným z nich je Medzinárodný festival Divadlo Plzeň 2016,
ktorý bude od 7. do 14. septembra
2016 hostiť výrazné inscenácie
špičkových českých i zahraničných
divadelníkov. V rámci slovenskej
tvorby uvedú na 24. plzenskom
festivale inscenáciu hry Viliama
Klimáčka Mojmír II. alebo Súmrak
ríše v réžii Rastislava Balleka a Solo
lamentoso Slávy Daubnerovej, ktorá bude v tejto sezóne režírovať aj
Mojmír II. alebo Súmrak ríše
v SND. Festival Divadlo v Plzni je
(D. Kavaschová, E. Horváth)
šanca pozrieť si tie najvýraznejšie
inscenácie ostatného obdobia z českých javísk. Festival má už dlhoročne v rámci propagácie podtitul: „fandíme divadlu“.
Možnosť „fandiť“ slovenskému divadlu budú mať aj diváci v pražskom Národnom divadle, kam vycestujú naše dve inscenácie. Labyrinty a raje Jána Amosa budú mať svoju definitívnu derniéru práve
20. septembra v krajine, ktorá s Janom Amosom Komenským veľmi
súvisí. Inscenácia pôvodnej hry Daniela Majlinga v réžii Ondreja Spišáka o mnohých nepokojoch a ústrkoch i bôľoch tridsaťročnej vojny,
o strate a smrti, ale i viere a nádeji, o posolstve mieru je dôležitým
mementom dneška. Rivers of Babylon (autor Peter Pišťanek, réžia Diego de Brea) bude druhá inscenácia, ktorú 21. septembra uvedieme na
pražskom hosťovaní.
(mk)

SND opäť zaznamenalo rekordný záujem o kúpu abonentných balíčkov. Počet fanúšikov SND, ktorí budú pravidelne navštevovať predstavenia v sezóne 2016/2017, sa zvýšil viac ako o sto – predalo sa 988
abonentných balíčkov, kým pred rokom to bolo „len“ 835 abonentiek.
Tržba prekročila hranicu stotisíc eur a oproti predchádzajúcemu roku
vzrástla vyše o pätinu na celkovú sumu 103 280 eur (v roku 2015 to bolo
80 650 eur). Aj tento rok najviac zaujali Novinky činohry, 317 návštevníkov bude patriť medzi prvých, ktorí si pozrú nové činoherné tituly. Rozšíria sa aj rady o nových držiteľov abonentky Premiéry opery a baletu,
ktorých počet sa zastavil na čísle 105. Nová abonentka To, čo mám rád
zaujala 137 divákov so záujmom vyskladať si balíček podľa vlastného
výberu. Program Trochu inak s moderátorkou Adelou Banášovou bude
navštevovať 123 abonentov. Príjemne prekvapil interes o hry zamerané
na historické okamihy našich dejín a kontroverzné postoje osobností
v abonentke Antitotal či poetický balíček Poézia v Modrom. K bonusom
pri kúpe abonentky patrila nová Ročenka SND 2016/2017.
(cm)

Vzdelávacie projekty
pre učeniachtivých
Pre všetkých kreatívnych pedagógov, ktorí chcú netradične priblížiť
svet drámy a divadla svojim žiakom, ponúkame možnosť využiť vzdelávacie programy Činohry SND. Ide o projekty Od textu po predstavenie a Hovorme o divadle. Oba sú celosezónne a vieme ich prispôsobiť
požiadavkám pedagóga. Alebo, naopak, ak žiaci a študenti túžia po
lepšom zoznámení sa so svetom divadla a konkrétnych divadelných
inscenácií, môžu svoju triedu prihlásiť do programu Od textu po predstavenie, ktorý sa zameriava na vysvetlenie fungovania divadelného
mechanizmu a priblíženie divadelných technológií, účastníci sa dozvedia aj o vzniku divadelnej inscenácie. Pri projekte Hovorme o divadle priblížime zúčastneným konkrétnu inscenáciu, o ktorú prejavia
záujem. Dozvedia sa o režijno-dramaturgickom koncepte, o kontexte
diela, autora/autorky, skrátka všetko, čo im pomôže lepšie rozumieť
divadlu. Informácie o projektoch a možnostiach prihlásenia nájdete
na www.snd.sk/edukacne-projekty-1.
SND chce spoznávať svojich divákov a diváčky, a preto ich radi privítame aj na bezplatných večeroch k jednotlivým premiéram Činohry
SND v Modrom salóne pod názvom INSIGHT premiéry alebo divadelné profesie. Informácie o konkrétnych dátumoch a časoch nájdete na
webovom sídle SND, na facebooku, ale aj v programových skladačkách Modrého salónu.
Poslednou bodkou vzdelávania budú lektorské úvody k niektorým
inscenáciám z repertoáru Činohry SND. Budú sa konať o 18.30 hod.
pri Impluviu v novej budove SND. O lektorskom úvode ku konkrétnej inscenácii budete vopred informovaní na facebooku a na
webovej stránke SND.
(mk)
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Krútňava je skvost,
súčasť našej identity
Opera SND v rámci aktuálneho roku slovenskej hudby a pri príležitosti slovenského
predsedníctva v Rade Európskej únie pripravila pre divákov skvost našej národnej
opery Suchoňovu Krútňavu. Dielo je neodmysliteľnou súčasťou slovenskej národnej
identity, preto jeho pravidelné uvádzanie na
doskách našej prvej scény je viac než samozrejmosťou. Pritom nejde iba o povinnosť, Krútňava (M. Dvorský)
ale predovšetkým o výbornú inscenáciu so
skvelým hudobným naštudovaním, vynikajúcimi hlavnými predstaviteľmi a v neposlednom rade zaujímavým scénickým riešením. Krútňava
je dielom, ktoré zažilo v minulom režime brutálne zásahy deformujúce
posolstvo, ale i nepochopené dramaturgické zásahy, ktoré mali svoje
ratio. Lenže skvelé dielo skvelého autora prežilo kruté doby a nepriazeň osudu a svoju nadčasovosť dokázalo aj nadštandardnou priazňou
divákov, a to u každej vekovej kategórie. V rámci predstavenia 24. septembra sa predstaví hviezdne obsadenie s poprednými interpretmi ako
Miroslav Dvorský v postave Ondreja, Ján Galla v úlohe Štelinu a sopranistka Mária Porubčinová ako Katrena, ktorá sa po dlhšom čase objaví
na našom javisku.
(mb)

Šéfdirigentom Opery SND
je opäť Rastislav Štúr
Počnúc novou sezónou obnovuje Opera SND
ako vedúcu hudobnú funkciu súboru post
šéfdirigenta, ktorej sa ujme Rastislav Štúr. Po
tom, ako v priebehu predošlej sezóny odstúpil
z funkcie hudobného riaditeľa Friedrich Haider,
ostala táto pozícia neobsadená a súčasnou
zmenou zaniká. Popredný dirigent Rastislav
Štúr spolupracuje s prvou slovenskou opernou
scénou už dlhé roky a má na konte množstvo
úspešných hudobných naštudovaní i repertoárových predstavení. V minulosti na poste šéfdirigenta Opery SND už pôsobil.
(sj) Rastislav Štúr
foto: Milo Fabian, Alena Klenková, archív

aktuality

Rusalka v Pekingu s našimi umelcami
Na záver divadelnej sezóny sa v National Center of the Performing Arts
(NCPA) v Pekingu ozývala slovenčina.
Na premiére opery Rusalka v tomto
modernom komplexe, ktorý otvorili pri
príležitosti olympiády v Pekingu a nazývajú ho vznešene Modrá perla alebo
podľa jeho tvaru „Big Egg“ (Veľké vajce),
participovali slovenskí umelci. Dvořákovo dielo hudobne naštudoval
a sériu predstavení dirigoval Rastislav Štúr, predstaviteľkou Cudzej
kňažnej bola Jolana Fogašová a ako Princ sa predstavil Peter Berger.
Réžiu inscenácie mal Argentínčan Hugo de Ana, ktorý má v Číne veľké
renomé, asistentkou réžie bola Slovenka Lenka Horinková.
Sopranistka Jolana Fogašová sa do Číny vrátila po tretí raz. Pred Rusalkou si získala obdiv aj ako ohnivá Carmen. Rastislav Štúr dirigoval
už pred troma rokmi v Šanghaji, Dvořákovu Rusalku naštudoval špeciálne pre uvedenie v Pekingu. Vďaka využitiu 3D efektu, vôbec po
prvý raz v divadelnej praxi, ponúkla inscenácia divákom výnimočnú
možnosť bohatého vizuálneho vnímania jednotlivých obrazov. (iz)

Baletná prípravka má prvý úspech
Baletná prípravka SND začala plniť svoje
poslanie. V rámci festivalu Eurokontext.sk
2016 uviedol Eifman Ballet z Petrohradu
veľkolepé dielo Anna Karenina v choreografii a réžii Borisa Eifmana – v oboch predstaveniach účinkoval v postave syna člen Baletnej prípravky SND David
Pilarčík. Baletná prípravka SND vznikla po vzore mnohých divadiel vo
svete – z iniciatívy riaditeľa baletu Jozefa Dolinského a pedagogičky
klasického tanca Jany Páralovej. Garantom prípravky sa stala dlhoročná pedagogička a choreografka Marilena Halászová. SND sa inšpirovalo najmä divadlami v ČR, ktoré majú bohatú históriu a tradíciu,
ale hlavne kvalitnú koncepciu. Na území Slovenska ide o jedinečný
projekt, ktorého cieľom je rozvoj a zvýšenie kvality baletného umenia. Najsilnejšou motiváciou pre malých adeptov je možnosť začleniť
sa do baletného repertoáru. Prípravka sa venuje vybraným deťom
v predškolskom a mladšom školskom veku s cieľom o komplexný
pohybový a klasický tanečný rozvoj dieťaťa s maximálnou podporou individuálneho tanečného prejavu. Baletná prípravka pôsobí
v priestoroch SND. Divadelný život, atmosféra a spoznanie popredných predstaviteľov prvej divadelnej scény v bezprostrednej blízkosti
je pre deti tou najväčšou inšpiráciou.
(eg)

Píše! Píšeš! Píšeme!
Je čas prihlásiť sa
Spolu s Divadelným ústavom opätovne zrealizujeme Dielňu tvorivého písania v Činohre SND. Každý mladý nádejný talent je vítaný. Ak
píšeš v utajení, ale rád, ak tebou lomcuje svet a chceš o ňom podať
správu, ak sa možno chceš iba stretávať s ľuďmi, ktorých písanie zaujíma, si vítaný. A možno stačí, ak prídeš len preto, že si zvedavý.
Plán je stretávať sa raz do týždňa so skupinou mladých autorov a autoriek, budúcich dramatikov a dramatičiek. Deň i čas si určíme po
zistení a konzultácii so všetkými záujemcami. Ak máš chuť sa vypísať
zo všetkého, čím žiješ, do dramatickej podoby, potom je Dielňa tvorivého písania určená práve pre teba. Všetky informácie získaš po
prihlásení sa mailom, kde treba v predmete uviesť Dielňa tvorivého
písania na: miriam.kicinova@snd.sk.
(mk)

Blahoželáme!
3. 9.

JÁN SLÁDEČEK, dramaturg
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3. 9.

KATARÍNA BEZÁKOVÁ, zbormajsterka
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PETER DVORSKÝ, sólista opery
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25. 9.

Šperky Madony
– zabudnuté a znovuobjavené
Premiéra opery Ermanna Wolfa-Ferrariho I Gioielli della Madonna/Šperky Madony v hudobnom
naštudovaní Friedricha Haidera a v réžii Taliana
Manfreda Schweighoflera vzbudila na jar 2015
zaslúženú pozornosť recenzentov i operných fanúšikov. Medzi našimi i zahraničnými divákmi sa
na sociálnych sieťach objavovali odkazy o „nádhernom predstavení, za ktorým sa oplatí cestovať
do Bratislavy“, či o „úžasnom zážitku, ktorý ponúka
Opera SND“. Logickým vyústením snáh vášnivého
znalca a propagátora diela Wolfa-Ferrariho (1876 –
1948) Friedricha Haidera bolo realizovať prvú štú- Friedrich Haider
diovú nahrávku tohto opusu. Vznikla následne pod rozhlasovou pyramídou so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, so zborom
Opery SND (zbormajster Pavel Procházka) a s ústrednými vokálnymi
protagonistami, sopranistkou Natáliou Ushakovou (Maliella), tenoristom Kyunghom Kimom (Gennaro) a barytonistom Danielom Čapkovičom (Rafaele). Na nahrávke participovali aj detské zbory – Bratislavský
chlapčenský zbor (zbormajster Gabriel Rovňák) a Pressburg Singers
(zbormajsterka Janka Rychlá).
CD nosič sa objavil pred krátkym časom na trhu a vzbudil nemalý záujem zahraničných médií, veľmi pozitívny ohlas priniesli napríklad BBC Music Magazin (august 2016), nemecká rozhlasová
stanica Rbb mediathek, ktorá venovala nahrávke obsiahlu reportáž i recenziu, či European News Agency. Recenzenti vyzdvihujú
predovšetkým hudobné naštudovanie excelentného hudobníka
Friedricha Haidera a hovoria o skvelom počine spoločnosti Naxos,
ktorá „realizovala prvú nahrávku diela v presvedčivej koncepcii zachytávajúcej atmosféru emócií a hudobnej zvukomalebnosti obohatenej o zaujímavé typické nástroje neapolského prostredia, v ktorom
sa príbeh opery odohráva“.
(iz)

Za Tomášom Rudolferom
* 18. 4. 1946 Trenčín † 10. 8. 2016 Bratislava
V bratislavskom krematóriu sme sa 16. augusta
2016 navždy rozlúčili s Ing. Tomášom Rudolferom, tajomníkom generálneho riaditeľa SND pre
umeleckú prevádzku. Odišiel vzácny človek, zanietený divadelník, ktorý celý svoj život venoval
múzam v svetle rámp a tým, pre ktorých umenie
tvorili – návštevníkom divadla. Záležalo mu na
kvalitnom umení a na plnej sále spokojných divákov. Tak to bolo aj v posledných rokoch, keď všetko svoje úsilie sústredil na prácu pre Slovenské
národné divadlo, jeho propagáciu doma i za hranicami. Po Tomášovi
Rudolferovi zostalo prázdne miesto nielen ako po neúnavnom organizátorovi, profesionálovi, ktorý svojou argumentáciou a citlivým ľudským prístupom vedel riešiť komplikované situácie, ale aj po kolegovi
ochotnom vždy podať pomocnú ruku.
(snd)

rozlúčka

ZA JURAJOM
SLEZÁČKOM
* 14. 1. 1943 Zvolen
† 5. 8. 2016 Piešťany
foto: Martin Črep, Jana Nemčoková, Braňo Konečný

Členom Činohry SND sa stal hneď po ukončení štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v roku 1964. Od roku 1979 bol šéfom činoherného súboru a neskôr riaditeľom Činohry SND (1997 – 2005). Vedením súboru bol poverený
aj neskôr v roku 2008. Po odchode do dôchodku (september 2010) ďalej účinkoval v inscenáciách Tančiareň a Chrobák v hlave.
Dlhé roky bol Juraj Slezáček pedagógom i dekanom na VŠMU a pokračoval v kontinuite – dávať šancu mladým talentom vstúpiť na scénu SND ešte počas štúdia.
Divadelník telom i dušou bytostne presvedčený o potrebnosti divadla, o tom, že
nech sa robí čokoľvek, divadlo musí hrať. „Divadlo budeme hrať vždy, lebo prináša
radosť, poznanie, sprostredkúva skúsenosť. Divadlo je od diviť sa alebo dívať sa. Je
výborné, keď sa ľudia v divadle divia v tom najlepšom slova zmysle, dobre je, keď sa
dívajú, ale dôležité je, aby počúvali.“
Elegantne a vecne vždy riešil problémy, nachádzal spoločnú reč vo veľkej divadelnej rodine. Juraj Slezáček od roku 1964, keď vstúpil na dosky SND, vytvoril
vyše stovky postáv rôznych charakterov i štýlov, aj s citom a so zmyslom pre zveličenie a sebairóniu. Nikdy sa nezmieril s ľahostajnosťou a laxnosťou, jeho krédom vždy bolo: diváka nemožno sklamať.
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rozhovor
rozlúčka
Milý Juraj,
lúčime sa s tebou
tu, kde si si to prial.
Na javisku Divadla
P. O. Hviezdoslava.
V priestore, kde si
prežil 43 rokov ako
herec a 19 rokov
ako umelecký šéf
Roman Polák
a riaditeľ Činohry
SND. Toto bol tvoj priestor! Kancelária šéfa na
5. poschodí, kantína v podzemí, divadelný klub
oproti cez ulicu, riaditeľstvo SND na rohu o sto
metrov ďalej od hereckého vchodu a historická
budova SND o pár metrov ďalej, kde v rokoch
rekonštrukcie Hviezdoslavovho divadla hrala aj
Činohra SND. A Malá scéna SND. Tá bola ďalej, to
už bola celkom dobrá prechádzka dopracovať sa
tam. Malá turistika. Tu si žil ako umelecký šéf a neskôr riaditeľ Činohry SND.
Byť devätnásť rokov šéfom súboru, to je umenie.
Harmonizovať túžby hereckých a režijných osobností, dávať nádej, byť prajný, vyhovieť i nevyhovieť, na to treba vnútornú silu a schopnosť vnímať
problémy v istej rovnováhe.
Bol si šéfom za komunizmu i po Nežnej revolúcii. Bol
si komunistom, nikdy si sa tým netajil, ty syn z právnickej, v ponímaní komunizmu buržoáznej rodiny.
Vedel si pokojne a s prehľadom diskutovať s Gejzom
Šlapkom, Petrom Colotkom, či inými komunistickými potentátmi tak isto, ako si pokojne a s prehľadom

spolupracoval s dramaturgom Marošom Porubjakom či režisérom Strniskom po revolúcii, ktorí boli
na opačných póloch spoločenského a divadelného
myslenia. Čo je to za dar? Dar prispôsobenia sa? Nemyslím. Pragmatizmus. Nemyslím.
Dnes je na Slovensku veľa ľudí, ktorí si nevšimli November 89. Ty si si to všimol a odstúpil si
z funkcie šéfa Činohry SND. To je znakom tvojho
charakteru, je to znakom tvojho objektívneho pohľadu na dobu, ktorá mala zmeniť pohľad na človeka ako na objekt mocenskej manipulácie a vytvoriť podmienky na slobodný rozvoj osobnosti
občana. Ale toto krédo naivných revolucionárov
sa nenaplnilo. Komunistickú nomenklatúru vystriedala ekonomická nomenklatúra. Jediné, na
čo zabudla tá nová nomenklatúra, bola kontinuita kultúry. Tú kontinuitu kultúrnych dejín národa
sa pokúšalo zachovávať na desať – pätnásť rokov
divadlo a, samozrejme, aj iné druhy umenia.
Pôvodne som chcel povedať len pár šéfovských
slov a rozlúčiť sa s tebou. Ale nezaslúžiš si formality, vždy si bol neformálny, tak to dovoľ aj mne.
Kto si dnes pamätá na Jamnického, Bagara, Zachara, tvojho režiséra Budského, Rakovského,
Haspru, Pietora? Boli to iba režiséri. Určovali vývoj
slovenského divadla počas posledných sedemdesiat, osemdesiat rokov. Režisér je v úzadí, ale kto
z mladej a strednej generácie si vie spomenúť na
Filčíka, Pántika, Valacha, Meličkovú, Polákovú,
Strniskovú, Rajniaka, Mikuláša Hubu, Prechovskú
a ďalších a ďalších, ktorí vytvárali skvelé divadlo.

Posledná rozlúčka sa konala 12. augusta
na javisku Divadla P. O. Hviezdoslava.

Ďurko náš,
zase si o krok vpredu. Ty, na rozdiel od nás – už
vieš. A vždy si o krok dopredu vedel. Aspoň o jeden o dva kroky. Tento tvoj krok, Juraj, je o čosi
osudovo zásadnejší a vykročil si teraz, nielen
z vlastnej vôle a nielen z vlastného rozhodnutia.
Dĺžka tohto kroku pretrhla cieľovú pásku tvojho
pozemského bytia. Čo je za ním, či je niečo za ním,
kto rozhodol o dĺžke tvojho finálneho kroku a kto
rozhoduje a finálnych krokoch nás všetkých, ty na
rozdiel od nás všetkých už vieš.
Dúfam, že je to radostné pozvanie, lebo celý ten
smútok, ktorý tu zanechávaš, je vlastne veľkou
radosťou, my všetci smútime za radosťou, ktorú
si nám spôsoboval tým, že si tu bol, že sme chvíľu
na našej púti mali takého spoločníka, ochrancu,
garanta a kolegu, akým si bol ty.
Nie je náhoda, že sa stretávame v tejto budove,
v budove Divadla Pavla Országha Hviezdoslava,
ktorú Juraj strážil toľké roky, ktorú s jej celým osa-

Juraj, donútil si ma svojím odchodom uvažovať
o naozaj podstatných veciach. Hrdosť národa
nie je v jadrových elektrárňach ani v stúpajúcom
HDP, ani v politikoch. Kontinuita hrdosti národa je
v jeho kultúre. Bol si šéfom súboru za komunizmu,
ale bol si ním aj po komunizme, súbor ťa tam povolal. A bol si dobrým šéfom.
Počas svojho hereckého života si zahral veľa šéfovských rolí, rozsahom možno malé, významom
veľké. Zahral si aj veľké postavy, dohromady 127,
je to úctyhodné číslo.
Keď sme v roku 2007 opúšťali toto divadlo a sťahovali sa do nových priestorov, pri posledných
predstaveniach požiadali herci divákov, aby do
dvoch škatúľ vo Hviezdoslavovom divadle a na
Malej scéne dali potlesk, smiech a radosť, aby
do nich vložili génia loci tohto divadla. Diváci
tlieskali, smiali sa, škatule sa zavreli a v novom divadle sme toho génia loci vypustili. Som
šťastný, že sa génius loci preniesol do nového
Národného divadla, ale som šťastný aj z toho,
že v tomto divadle zotrval a hrá sa tu naďalej
dobré divadlo.
Juraj, keď bude niekto spomínať, hodnotiť, skúmať éru Činohry SND vo Hviezdoslavovom divadle a na Malej scéne, ty budeš súčasťou toho
génia loci, nielen súčasťou, ty si bol hýbateľom
a tvorcom tohto génia loci.
Vďaka. Česť tvojej pamiatke!
Roman Polák, riaditeľ Činohry SND
(krátené)
Martin Huba

denstvom bránil a chránil pred komplikovanými
„špecifikami doby“, často za to nie vždy lichotivo
počastovaný „odvahou nič netušiacich“. Vzal na
seba tento nezávideniahodný údel nášho umeleckého šéfa a v nemalej miere práve tejto Jurajovej
ochote a schopnosti diplomata vidiaceho pár krokov dopredu, vďačíme za to, že ten „spaľujúci dych
doby“ nerozkúril horúci kotol takého komplikovaného spoločenstva, akým sú umelecké súbory
podobných telies natoľko, aby vykypel a zhasnúc
tak oheň pod ich túžbami a zachoval ho tak pre
vzácnu priazeň publika.
Toto všetko sa môže podariť len v prípade, že človeku v jeho rozhodnutiach velí dobrota v jeho srdci. Juraj túto dobrotu v srdci mal, tá dobrota mu
kreovala jeho čarovných dramatických hrdinov,
tá mu kreovala a dávala silu vydržať pri jeho celoživotnom programe, pomáhať všade, kde mal
možnosť pomôcť, tá dobrota mu velila byť verný
tam a tým, komu verný chcel a mal zostať.

Viem, že pri všetkých jeho správnych krokoch cítil
radostný súhlas svojej múdrej a ušľachtilej mamy,
súhlas múdreho, celý svet celoživotne objímajúceho otca a múdrej, vrúcnej a radostnú zložitosť
sveta chápajúcej manželky Jelky.
V takej spoločnosti sa iným ako dobrosrdečným
vlastne stať asi ani nedá. Zostal verný hodnotám,
ktorých títo jeho blízki boli a sú zosobnením. Jednou z nich je povinnosť zostať verný tým a tomu,
komu zachovať vernosť velí svedomie. Okrem iného to pre Juraja bola aj budova DPOH. Sme teraz
tu, lebo Juraj chcel zostať verný miestu, ktorému
vďačil za mnohé a my môžeme dodať, že miestu,
ktoré vďačí za mnohé Jurajovi Slezáčkovi, súc si
vedomí toho, že ušľachtilosť jeho snažení v DPOH
má v nových priestoroch Činohry SND svoje pokračovanie.
Ďurko, Ďuríčok, Jurelenko, Félix, kamarát náš,
zbohom!
Martin Huba, herec a režisér
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SIMON
BOCCANEGRA
zaujme poetikou
temnosvitu
Koncom sezóny 2015/2016 sa súbor Opery SND po troch desaťročiach opāť vrátil
k jednému z najvýraznejších Verdiho diel,
opere Simon Boccanegra. Hudobne inscenáciu naštudoval mladý slovenský dirigent Martin Leginus, reźisérom bol Marián
Chudovský.
Téma zápasu o jednotu historicky ťažko skúšaného Talianska sa stala určujúcou ideou
viacerých diel Giuseppe Verdiho. V opere
Simon Boccanegra ju výrazne obohatila aj
rozporuplná súvislosť moci a ceny, ktorú si
na ľudských osudoch zvyčajne vyžiada. Hudobná dráma odohrávajúca sa v bohatom
Eva Hornyáková
(Amelia Grimaldi)
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Peter Mikuláš (Jacopo Fiesco)

Kyungho Kim (Gabriele Adorno)
a Peter Mikuláš (Jacopo Fiesco)

foto: Ctibor Bachratý

Janove zapôsobí svojou poetikou temnosvitu, ktorý len chvíľkovo vyjasnia svetlejšie
zvukové a obsahové farby. Podobne ako
v Trubadúrovi, ktorý vznikol podľa dramatickej predlohy toho istého španielskeho autora Antonia Garcíu Gutiérreza, v ňom prevláda dusná a napätím presiaknutá atmosféra
a dejové peripetie nedajú ústredným protagonistom až do konca vypätej drámy ani na
okamih vydýchnuť.
Najbližšie si inscenáciu, ktorá mala premiéru
koncom mája, môžete pozrieť 25. septembra, 6. novembra či 13. decembra 2016 v Sále
opery a baletu novej budovy SND.
Tomáš Juhás (Gabriele Adorno)
a Daniel Čapkovič (Simon Boccanegra)

rozhovor

MAIDA HUNDELING
Rob, čo chceš, ale neubližuj
Bratislavské publikum si nemeckú sopranistku Maidu Hundeling, rodáčku
z tuniského mesta Bizerte, ktorá vystupuje v popredných európskych operných
domoch, ale aj v Japonsku, Kanade či USA, vypočulo na aprílovej premiére
inscenácie Beethovenovej opery Fidelio v postave Leonory. A taktiež ako Elsu
vo Wagnerovom Lohengrinovi či ako Turandot v známej Bednárikovej inscenácii
rovnomennej opery Giacoma Pucciniho. Mimochodom, v ostatnej sezóne s postavou
čínskej princeznej hosťovala aj na scéne Metropolitnej opery. Najbližšie sa s Maidou
Hundeling, ktorá v Opere SND debutovala v apríli 2007 v titulnej role Ariadny na
Naxe, opäť stretneme ako s Leonorou – a to už v stredu 21. septembra 2016.
Je vám niečím postava Leonory, ktorú
ste spievali napríklad aj v Houston Grand
Opera či v kanadskej Edmonton Opera,
blízka? A vlastne celé Beethovenovo dielo – Fidelio?
– Výpoveďou opery Fidelio je láska bez podmienok, láska k blížnemu, ľudskosť, ako i sloboda,
spravodlivosť, úprimnosť a k tomu všetkému
dôvera, viera a nádej. Beethoven vo Fideliovi
ukázal cestu nádeje, ako to v druhom dejstve hovorí Florestan vo chvíli, keď je spolu
s väzňami oslobodení: „Oh Gott, oh welch ein
Augenblic... Du prüfest Du verlässt uns nicht...!“
(Bože, ten okamih... Ty nás skúšaš, Ty nás neopúšťaš!). Táto výpoveď je nadčasová a nestráca
na aktuálnosti. Je dôležité práve v dnešných
časoch, keď má byť všetko rýchlejšie, väčšie,
bombastickejšie a ide len o profit – ukázať, že
človek má aj iné potreby, ktoré sú nevyhnutné
Maida Hundeling (Leonore)
a Jiří Sulženko (Rocco)

k prežitiu. A tie sa nedajú kúpiť. Každý sa môže
usilovať svoju myseľ, konanie, a postoj jasne
nasmerovať. Keď v aktuálnej inscenácii Fidelia
v Bratislave zostávajú na konci len dvaja idealisti – Leonora a Florestan –, vzniká dojem, že
zlo prevažuje. Ale to neznamená, že univerzum
je stále v rovnováhe, lebo inak by nebola naša
existencia možná. Inak povedané: môžeš robiť
všetko, čo chceš, pokiaľ tým nikomu neublížiš.
Aká bola spolupráca s tvorcami?
– Na tomto mieste sa chcem poďakovať a zároveň gratulovať SND a Martinovi Bendikovi,
že som sa mohla pri tejto produkcii zoznámiť
s vynikajúcim dirigentom Jánosom Kovácsom. Od prvého momentu sme boli na rovnakej vlnovej dĺžke a už na ansámblových
skúškach sme spolu „muzicírovali“. Pritom pán
dirigent slúžil dielu a vytvoril ideálne podmienky (tempo, dynamiku, výraz) pre každého speváka. A Martin Bendik je režisér, ktorý
svoj koncept konzekventne presadí, pritom
rešpektuje jadro deja a je o librete, partitúre,
ako i pozadí diela najlepšie informovaný. Režisér konfrontuje divákov s dnešnou technológiou korupcie a manipulácie, čo pozostáva
z neustáleho sledovania a dozorovania. Totiž
často ľahkovážne prehliadame hrozbu, ktorá vyplýva napríklad aj z používania mobilov
a sociálnych sietí...
Čo vás čaká v najbližšom období?
– Popri predstaveniach Fidelia v Opere SND
spievam v Bratislave aj postavu Turandot.
Nedávno som absolvovala Mahlerovu 8. symfóniu s dirigentom Ondrejom Lenárdom na

Maida Hundeling

festivale v Litomyšli. Bol to veľký zážitok. Teraz ma čaká ešte Jenůfa a Tosca v ND Brno. Pripravujem sa aj na koncertné uvedenie Elektry
23. a 24 februára 2017 v Slovenskej filharmónii pod taktovkou dirigenta Juraja Valčuhu
a s kolegami sólistami Máriou Porubčinovou,
Denisou Hamarovou, Petrom Mikulášom a Janom Vacíkom a následne aj na scénické uvedenie tejto titulnej postavy Straussovej opery
v Teatro San Carlo v Neapole.
(jšv, foto: Pavol Breier, archív)

Ludwig van Beethoven:

FIDELIO
opera v dvoch dejstvách v nemeckom jazyku
hudobné naštudovanie: János Kovács
dirigenti: János Kovács, Peter Valentovič
réžia: Martin Bendik
scéna: Juraj Fábry
kostýmy: Marija Havran
zbormajster: Pavel Procházka
dramaturgia: Peter Behýl
účinkujú: František Ďuriač, Boris Prýgl (Don
Fernando), Ján Ďurčo (Don Pizarro), Maida
Hundeling (Leonore), Jan Vacík (Florestan),
Jozef Benci, Jiří Sulženko (Rocco), Jana
Bernáthová, Mária Rychlová (Marzelline),
Ľudovít Ludha, Róbert Remeselník (Jaquino),
Martin Klempár, Jiří Zouhar (Prvý väzeň),
Roman Krško, Martin Smolnický (Druhý väzeň)
najbližšie predstavenia: 21. septembra,
14. októbra, 18. novembra a 20. decembra
2016 v Sále opery a baletu novej budovy SND
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MARTIN VANEK
ako veľvyslanec opery
text: Martin Bendik, dramaturg Opery SND, foto: Ivan Majerský, archív

Opera je zábava! (2013)
Herec a moderátor Martin Vanek sa neraz
predstavil nášmu detskému divákovi ako veľký komunikátor, ktorý dokáže operu hravo
a pútavo pretlmočiť do sveta detskej fantázie. Opera SND už uviedla tri skrátené verzie
klasických opier s edukačnou náplňou – Opera je zábava! (G. Donizetti: Nápoj lásky), Figaro
sem, Figaro tam (G. Rossini: Barbier zo Sevilly)
a O čarovnej flaute a iných kúzlach (W. A. Mozart: Čarovná flauta), ktoré už štyri sezóny
s veľkým úspechom moderuje práve Martin
Vanek.

O čarovnej flaute a iných kúzlach (2014)
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Najnovšia inscenácia pod názvom Nepredajme
nevestu!, ktorá má premiéru v sobotu 10. septembra 2016 v rámci Dňa otvorených dverí
SND, je podobným, ale predsa len nie celkom
totožným projektom. Moderátor v ňom okrem
dejovej zápletky Smetanovej komickej opery
pútavým spôsobom priblíži aj skladateľov
pohľad na čarovný svet opery, samozrejme,
v súlade s jeho fantáziou a detskými záujmami. Lebo Predaná nevesta Bedřicha Smetanu
nie je len prvoplánovým folklórom, verným
milovaním na lavičke pred juhočeským dedinským domčekom, koktavým a nemotorným
Vaškom, komickým dohadzovaním neviest,
pravým amerikánskym Indiánom a medveďom utrhnutým z reťaze, ale aj znamenitou
romantickou hudbou, akú nám Smetana napísal. Pritom sa majstrovi darí týmto dielom vyše
jeden a pol storočia s veľkým úspechom pútať
pozornosť viacerých generácií bez toho, aby
strácala jeho hudba na príťažlivosti.
Skrátená verzia tohto diela nie je len mechanickým prierezom známou českou operou
Predaná nevesta s vynechanými „prebytočnými“ číslami, ale kompaktným predstavením,
na ktorom sa určite nebudú nudiť ani rodičia.
Z hviezdneho obsadenia nového projektu
Nepredajme nevestu! spomeňme temperamentnú Mařenku v podaní Evy Hornyákovej
a Kataríny Flórovej, zaľúbeného a dôvtipné-

ho Jeníka Ľudovíta Ludhu a Tomáša Juhása,
prefíkaného dedinského dohadzovača v podaní Martina Malachovského a Jána Gallu, ale
aj excelentné komické kreácie Ivana Ožváta
a Jozefa Kundláka v postave Vaška. A k tomu
všetkému znalca detskej duše Martina Vaneka. Lebo kto pozná detského diváka lepšie
ako pravý Kakaovník?

NEPREDAJME
NEVESTU!
Martin Vanek predstavuje
deťom operu Bedřicha Smetanu
Predaná nevesta.
dirigent: Dušan Štefánek
režisér: Pavel Mikuláštík
scéna: Frank Chamier
kostýmy: Jana Hurtigová
zbormajster: Pavel Procházka
dramaturgia: Martin Bendik
premiéra: 10. septembra 2016
v Sále opery a baletu SND
ďalšie predstavenia:
17. septembra, 17. októbra,
13. novembra, 6. a 29. decembra 2016
dĺžka predstavenia:
1 hodina 10 minút bez prestávky

Figaro sem, Figaro tam (2015)

NEPREDAJME
NEVESTU!

Martin Vanek

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.
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TANEČNÁ POCTA
so zašifrovanými
odkazmi
foto: Peter Brenkus, archív

Valéria Stašková

Rudolf von Laban

Svetová premiéra pôvodnej inscenácie BESS – Pocta Rudolfovi Labanovi,
ktorú Balet SND uviedol ako hold zakladateľovi európskeho moderného
tanca, sa konala v rámci festivalu Eurokontext.sk 2016. Na prvú reprízu vás
pozývame v nedeľu 25. septembra do historickej budovy SND. Bratislavský rodák, tanečník, choreograf, pedagóg a tanečný teoretik Rudolf von
Laban (1879 – 1958) – ako významná reformátorská osobnosť 20. storočia
– ožíva v predstavení, v ktorom sa spája baletná a súčasná pohybová reč
v strhujúce tanečné divadlo.
„Tvorivý tím tvoria overení dlhoroční spolupracovníci choreografky Šárky
Ondrišovej. Peter Groll asi ako jediný slovenský skladateľ za mladi pôsobil aj
ako tanečník a choreograf. V jeho hudbe to cítiť, vibruje pohybom. Eva Kudláčová-Rácová, autorka scény a kostýmov, vytvorila spolu s projekciou Michala
Židzika pôsobivé prostredie. Nádherný efekt písmen padajúcich priestorom
cez neviditeľné projekčné plátna. Úžasná vtáčia perspektíva tanečníkov
vo veľkom zrkadle na horizonte, kde choreografka zašifrovala odkazy, ktoré divák inak pri pozorovaní javiska nevidí,“ napísala o inscenácii Katarína
Zagorski v Denníku N.
(eg)

Jonatan Lujan

12

BESS – POCTA
RUDOLFOVI LABANOVI
hudba: Peter Groll
libreto, choreografia, réžia: Šárka Ondrišová
asistent choreografie: Andrej Petrovič
scéna a kostýmy: Eva Kudláčová-Rácová
svetelný dizajn: Robert Polák
projekcia: Michal Židzik
účinkujú: sólisti a členovia Baletu SND,
žiaci Súkromného konzervatória v Liptovskom Hrádku,
žiačky Tanečnej školy elledanse a hostia – Robert Kováč,
Rado Piovarči, Magda Čaprdová, Matej Lehotský,
David Dubjel
najbližšie predstavenia: 25. septembra
a 22. októbra 2016 v historickej budove SND
dĺžka predstavenia: 2 hodiny s jednou prestávkou

Magdaléna Čaprdová
a Radoslav Piovarči

Ilinca Gribincea

marketing

ZAŽI VÁŠEŇ

už túto
sezónu

Keď sa mladých ľudí opýtate, čo si predstavia pod slovom balet, väčšina odpovie:
Labutie jazero, špičky, tanec. V našom malom prieskume dokonca padlo (a nie raz) slovo nuda...
Balet je však umenie, ktoré dokáže pohladiť dušu každého človeka bez rozdielu veku, pohlavia,
vierovyznania či orientácie. Presvedčenie, že patrí do kategórie „old school“ umenia, ktoré nemá
moderným, progresívnym ľuďom čo ponúknuť, je mylné.
Nová kampaň má zbúrať stereotypy, ktoré sa nad Baletom SND vznášajú.
Jej cieľom je ukázať pravú tvár prvej tanečnej scény na Slovensku. Aká vlastne je?

Vedeli ste, že:
• náš baletný súbor tvorí približne 70 tanečníkov z 15 rôznych krajín
sveta? Balet SND je bezhraničný,
• tancujeme klasické baletné predstavenia, ale aj moderné a pôvodné
diela, ako je napríklad Nižinskij – Boh tanca? Balet SND je odvážny
a nebojí sa skúšať nové veci,
• sa v našich baletných predstaveniach riešia aj kontroverzné témy?
Balet SND búra predsudky a otvára dvere všetkým priaznivcom nielen tanečného umenia.
Za týmto všetkým sa skrývajú skutoční ľudia, tanečníci, choreografi, tvorcovia kulís či kostýmov a mnohí ďalší. Je za tým drina, ale aj nadšenie a láska,
ktorú do svojej práce všetci vkladajú. A toto všetko sa skrýva za sloganom
kampane Zaži skutočnú vášeň. Kampaň plná vášne sa nesie v duchu
fyzickosti ľudského tela, pohybu a silných vizuálnych vnemov. Primárne
bude prebiehať na internete, stretnete sa však aj s plagátmi v centre Bratislavy, so spotmi v rádiu alebo s prekvapeniami priamo počas predstavení.
Cieľom kampane je vizuálne upútať a tiež priblížiť ľuďom balet. Ukázať

im, čo sa ukrýva za oponou. Na blogu zazivasen.sk budú pravidelne
pribúdať zaujímavé články o tvorbe kostýmov a kulís, rozhovory s populárnymi osobnosťami, ktoré navštívili predstavenie, profily tanečníkov a mnoho ďalších pútavých tém.
Kampaň nie je jedinečná len posolstvom a spracovaním, ale aj tímom
ľudí, ktorí na nej pracovali. SND sa podarilo spojiť viacerých popredných slovenských odborníkov v oblasti marketingu. Tí pracujú na kampani od prvého brainstormingu, návrhu identity, sloganu či grafiky až
po samotnú realizáciu.
A čo na kampaň hovorí Jozef Dolinský, riaditeľ Baletu SND? „Kampaň
má svoje zámery i ciele, to je samozrejmé. Čo je však dôležité, je obsah
a to, akým spôsobom ho komunikujeme a čo vyjadruje z emočnej stránky.
Kampaň je o ľuďoch, pre ktorých je tanec naplnením života, a je pre ľudí,
ktorým umenie tanca prináša zážitok. To, čo znamená vášeň pre tanec
pre interpretov Baletu SND, to, že každodenná drina je vykúpená krásou
umeleckého výkonu na predstavení, by malo byť prežitou a hmatateľnou
vášňou pre umenie tanca našich divákov. Preto Zaži skutočnú vášeň!“
(Júlia Micháleková, foto: Alena Klenková)
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po premiére
Tomáš Maštalír (Franz Jozef I.)
a Táňa Pauhofová (Sissi)

SISSI: ČAS JE KAT
a jeho sekera zabíja len ženy
Tomáš Maštalír (Franz Jozef I.)
a Táňa Pauhofová (Sissi)

Monika Horváthová (Ida Ferenczy)
a Táňa Pauhofová (Sissi)

Životný príbeh krásnej rakúskej cisárovnej Sissi stále fascinuje. Viliam Klimáček ho
na objednávku Činohry SND spracoval do podoby modernej historickej drámy Sissi
– Úteky Alžbety Rakúskej, ktorej nechýba nič z toho, čo charakterizuje kráľovské
hry – atraktívnosť témy, vznešenosť, napätie, humor, láska i smrť. Ako diváci sa
staneme svedkami kľúčových momentov jej nevydareného manželstva, zásahov
autoritatívnej svokry do výchovy detí, prísnej atmosféry dvora s jeho vojenským
režimom. Spoznáme osudy jej potomkov, najmä tragický príbeh Rudolfa. Odhalíme Sissine neobvyklé vášne – cvičenie,
prísne diéty, jazdy na koni, cestovanie,
gréčtinu...
Nahliadneme do jej tajných, nenaplnených snov. Klimáčkovu hru zinscenovala
maďarská režisérka Eszter Novák (premiéra bola 7. a 8. júna 2016). Nechýba jej
jemne ironický historický nadhľad, ukazuje Sissi ako prototyp modernej ženy – samostatnej, sebavedomej, vzdelanej, krásnej a pestovanej. V jej vnútri sa však skrýva
bolesť, frustrácia, samota i neistota, pred
ktorými nedokáže uniknúť. Najbližšie si
modernú historickú drámu môžete pozrieť
17. septembra alebo 14. a 19. októbra 2016.
Gabriela Dzuríková
(Katarína Schratt)
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foto: Braňo Konečný

po
p
o premiére

Sissi (Táňa Pauhofová): „Mám šesťdesiat a už
dávno nie som najžiadanejšia žena sveta.
Milujem zmrzlinu. A čo? Kedysi som oslnila
Európu štíhlou postavou a chcem, aby si ma
takú zapamätali. Po tridsiatke som maliarom
zakázala maľovať a fotografom fotografovať.
Čas je kat a jeho sekera zabíja len ženy. To
je nespravodlivé. Muži dozrievajú, ale ženy
starnú. Závoj je opona za posledným dejstvom
našej krásy. It´s a terrible! Chcem, aby všetky
moje portréty, každý obrázok na kozube,
medailón či miniatúra ukazovali iba tvár ženy,
kvôli ktorej monarchovia a diktátori merali
mnohodňové cesty, aby jej zložili hold. Dnes už
je toľko pekných tvárí, až mám strach, že krása
zovšednie. Nechápem ženy, ktoré pohŕdajú
vlastným telom. Krása existuje nezávisle od
všetkého, čistá, nedotknuteľná ako v antike.
Tá moja kedysi patrila k oporám monarchie
a ja som ju tak málo využila v prospech cisára
a krajiny. (skúmavo) Sissi! Sissi? Sissi... To meno
celý život nenávidím. Som Alžbeta. Alžbeta!
A som sama.“ (úryvok z hry)

Táňa Pauhofová (Sissi)

INZERCIA

MASKARA MASTERPIECE GLAMOUR EXTENSIONS 3v1
Predlženie, objem a intenzita. Kefka Instant Impact Wand
zachytí a dodá objem každej jednej riase, kým patentované
zloženie Fibre Extensions s predlžujúcimi vláknami skrášli
riasy výnimocnou dlžkou pre podmanivý vzhlad ocí.
Okamžité zvýraznenie. Okamžitý efekt.
Vytvorte si dramatický pohlad s maskarou
Masterpiece Glamour Extensions 3v1.
#MAKEGLAMOURHAPPEN
MAKE-UP PROFESIONÁLNYCH MASKÉROV
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po premiére

Richard Stanke:
„Človek je aj tak len uzlíček buniek a odpadkov
s dátumom spotreby. Hlavne vôbec nič to
neznamená. A umieranie v podstate neexistuje,
len transformácia a zmena. Všetko je zameniteľné.
Teda u nás. Na Východe je umieranie umením.“
(úryvok z hry)

STRACH
A
MY
Potrebujeme
novú etiku
foto: Robert Tappert

František Kovár a Ján Koleník

Hlavnou témou novej hry Petra Lomnického
sú strach či paranoja ako základné dominanty životného pocitu dnešného človeka a konšpiračné teórie ako snaha o istý spôsob ich
racionalizácie. Ako reakcia na to, čomu človek nerozumie; reakcia, ktorá stála pri zrode
všetkých mýtov a náboženstiev. Konšpirácia
ako reakcia rozumu vo svete bez Boha, bez
obecných hodnôt. Konšpirácia ako produkt.
Čo majú spoločné autonehoda pri Bratislave,
zaseknutý výťah v nákupnom centre Eurovea,

INZERCIA
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v ktorom uviazli štyria ľudia, a rozvodnený
Dunaj? Je to náhoda, sprisahanie alebo Boží
trest? Lomnického hru zinscenoval v Činohre
SND a začiatkom júna premiérovo uviedol
český režisér a scénograf David Jařab. V hereckom podaní Richarda Stankeho, Dominiky
Kavaschovej, Alexandra Bártu, Jána Koleníka,
Jany Oľhovej, Františka Kovára a Emila Horvátha v kostýmoch Sylvy Zimula Hanákovej
ju môžete vidieť 17. septembra a 14. októbra
2016 v Štúdiu novej budovy SND.

po
premiére
Jana Oľhová:
„Táto planéta to už nevydrží.“
(úryvok z hry)

Alexander Bárta: „Počul si už, že niekde na
Ďalekom východe odsúdenca na smrť pošlú
na miesto, z ktorého nemôže utiecť? Potom tam
normálne žije ďalej a nevie, kedy ho nečakane
zozadu zastrelia guľkou do hlavy.“
(úryvok z hry)

Ján Koleník
a Dominika Kavaschová

Emil Horváth:
„Potrebujeme novú etiku.
Raz sa tie miliardy do seba
pustia. A nebudú to len
lokálne konflikty.
Vzájomne sa vyhladia
z povrchu zemského.“
(úryvok z hry)

Ján Koleník: „Keď nájdeme liek
na strach zo smrti... Stačí placebo.
Stačí, aby ľudia uverili, že ho máme
a môžeme pokojne predávať smrť.“
(úryvok z hry)

INZERCIA

Angličtina 4x rýchlejšie
Vyskúšaj ukážkovú hodinu ZADARMO.

Volis Academy
Štefánikova 19, Bratislava

www.volis.sk 17

modrý salón/premiéra

MIER CHATRČIAM!
Vojnu palácom!
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: Martin Črep, Alena Klenková

Znie to ako bojové heslo, pritom je to jeden z podnadpisov
textu nemeckého autora Georga Büchnera Posol
hessenského vidieka. G. Büchner (1813 – 1837) je enfant
terrible dobovej literatúry, angažovaný, provokujúci
a bojujúci. A autor, ktorý prekročil svoju dobu. V čase
romantizmu šiel vo svojej tvorbe ďalej – k modernému
expresionizmu, existencionalizmu a divadlu absurdizmu.
Využil poetizujúci jazyk, skratkovitý a strihový príbeh bez
klasickej psychologizácie. Štúdiá medicíny v Štrasburgu
opustil a zaoberal sa filozofiou. Nakoniec aj prírodnými
vedami, ktoré ukončil dizertačnou prácou na tému
Nervové ústrojenstvo Parmy kráľovskej. Počas
nasledujúcich štúdií v Giessene, ale najmä neskôr
v Darmstate, založil Spoločnosť pre ľudské práva podľa
francúzskych príkladov s cieľom zmeny politických pomerov.
K tomu upriamuje pozornosť aj jeho politický leták
Posol hessenského vidieka,
ktorý má svoje heslo Mier
chatrčiam! Vojnu palácom!.
Je to reakcia na nehospodárne plytvanie peniazmi
daňových
poplatníkov,
povedali by sme dnešnými
slovami. V roku 1834 vyIngrid Timková
dal mladý Büchner spolu
s protestantským farárom
a učiteľom, členom Spoločnosti pre ľudské práva
Ludwigom Weidingom,
politicky i revolučne ladený „pamflet“ proti tyranskému a absolutistickému
režimu hessenského veľkovojvodu Ľudovíta. Išlo
najmä o štatistické vyratúvanie nákladov na dvor
a štátny aparát, na ktorých
Robert Roth
nezmyselné výdavky hrdlačí 700-tisíc ľudí – tých, ktorí odvádzajú dane.
V útlom diele sa nájdu odkazy na deklaráciu
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ľudských práv, odkaz na ideál Veľkej francúzskej revolúcie i odkaz na fungovanie/nefungovanie demokracie, priama výzva na podporu revolúcie. Toto všetko zakódoval už taký
mladý autor do svojho textu. Samozrejme, že
hneď mal svojich odporcov, ktorí vnímali text
ako provokáciu, ale i tých, ktorí v ňom videli
dezorganizovanú utópiu.
Posol hessenského vidieka je experimentálny
a kontroverzný text. Je to akýsi čitateľský tester
„pripravenosti na revoltu“. Správy hovoria, že
tento experiment vo svojich časoch nevyšiel.
Sám Büchner bol prenasledovaný, vypočúvaný a nakoniec nútený utiecť do Štrasburgu.
Po životných peripetiách sa stal prednášajúcim
na Zürišskej univerzite. Zomrel na týfus vo veku
tridsaťdva rokov. A predsa stihol a zanechal také
umelecké dielo, že je nielen pre nemeckú literatúru dôležitý rovnako ako Goethe či Schiller.
V Modrom salóne bude mať 12. októbra 2016
politický text Posol hessenského vidieka slovenskú premiéru pod názvom Mier chatrčiam!
Vojnu palácom!. Stane sa súčasťou ešte nie takej bohatej inscenačnej tradície, lebo na slovenských javiskách sa dosiaľ objavili autorove
angažované hry Dantonova smrť (SND, 1940),

Skice návrhov kostýmov od Emy Teren

Woyzek (Divadlo na korze, 1971, SND, 1986,
VŠMU, 2012) či Leonce a Lena (MOD Komárno
1985, BdnR 1994, VŠMU 1999, SND 2008, AU
BB 2012). Büchnerove texty to sú vždy inscenačné výzvy. Táto stojí pred divákmi a Robertom Rothom v réžii Ingrid Timkovej. Modrý
salón je miestom výskumu kontroverzných
osobností i tém. Georg Büchner a jeho Mier
chatrčiam! Vojnu palácom! (Posol hessenského
vidieka) tam nepochybne miesto majú.

Georg Büchner:

MIER CHATRČIAM!
VOJNU PALÁCOM!
preklad: Andrej Zmeček
réžia: Ingrid Timková
scéna a kostýmy: Ema Teren
účinkuje: Robert Roth
premiéra: 12. októbra 2016
v Modrom salóne v novej budove SND
ďalšie predstavenia:
13., 20. a 21. októbra 2016

8. 9. o 19.30
7,&+ê %,þ ² -$1$ -85Éŀ29É
+UD JDQ\ JXUiŁRYHM 7LFKëELÿ VN~PD RVXG MHGQpKR
] QDM]QiPHMätFK VORYHQVNëFK SUR]DLNRY . VWRURÿLD MLOD
UUEDQD NWRUë SRÿDV YRMQRYpKR VORYHQVNpKR äWiWX S{VRELO
DNR KODYQë UHGDNWRU GDUGLVWX ² WODÿRYpKR RUJiQX +OLQNRYHM
JDUG\ KOiVQHM WU~E\ QDFLVWLFNpKR UHæLPX. PUHÿR DXWRU
WDNpKR IRUPiWX SULVOXKRYDO VFHVWQHM LGHROyJLL" AN~
]RGSRYHGQRVŘ Pi VSLVRYDWHĹ ]D VYRMH VORYi" þR VD GHMH
VR VSRORÿQRVŘRX NWRUi WDNpWR SRVWRMH QHVN{U DOLELVWLFN\
EDJDWHOL]XMH" AM WDNpWR RWi]N\ NODGLH KUD NWRUi VD
RGRKUiYD ]DÿLDWNRP . URNRY . VWRURÿLD NHď VL MLOR
UUEDQ YLDF DNR VHGHPGHVLDWURÿQë Y QHGREURYRĹQRP
~VWUDQt SRNRMQH QDætYDO VR VYRMRX RGGDQRX PDQæHONRX
Y CKRUYiWVNRP GUREH SUL %UDWLVODYH. PRNRMQH Dæ NëP
KR QHQDYäWtYLO PODGë UHGDNWRU...
ÓÿLQNXM~ %RæLGDUD TXU]RQRYRYi JiQ GDOORYLÿ
%UDQLVODY DHiN D. K.
5pæLD AOHQD LHONRYi
'UDPDWXUJLD DDULQD AEUDKiPRYi
6FpQD D NoVWëP\ JXUDM PROLDN

9. 9. o 19.30
9(þ(5 1$-/(3ãÌ&+ 5(&,7É72529
=2 . +9,(='26/$929+2 .8%Ì1$
V MRGURP VDOyQH Y\VW~SLD Y SRHWLFNRP SiVPH QDMOHSät
UHFLWiWRUL QDMVWDUäHM VORYHQVNHM V~ŘDæH Y XPHOHFNRP
SUHGQHVH. +YLH]GRVODYRY KXEtQ WR MH DM SUHKĹDG V~ÿDVQHM
SRp]LH D SUy]\ VLOD LQWHUSUHWiFLH VORYD NWRU~ VSURVWUHG
N~YDM~ Xæ FHOp JHQHUiFLH. V MHGHQ YHÿHU QD MHGQRP
PLHVWH YtŘD]L D ~ÿDVWQtFL RVWDWQpKR URÿQtND FHORäWiWQHM
SRVWXSRYHM V~ŘDæH Y XPHOHFNRP SUHGQHVH SRp]LH D SUy]\
Y WYRUEH UHFLWDÿQëFK NROHNWtYRY D GLYDGLHO SRp]LH.
AE\ VORYi PDOL VYRMX ĹDKNRVŘ L YiæQRVŘ.
.oQFHSW MLULDP KLÿLŁRYi D JDURVODYD þDMNRYi

13. 9. o 19.30
%5$11e &9,þ(1,(« 35( 9<%5$1Ó
632/2þ126ŗ
,,. 35(0,e5$
DUREQi RVODYD VORYHQVNHM æHQVNHM SRp]LH QD NWRUHM VD
EXG~ SRGiYDŘ WH[W\ WURFK Y\QLNDM~FLFK DXWRULHN ² MLO\
+DXJRYHM TDŘMDQ\ LHKHQRYHM D KDWDUtQ\ KXFEHORYHM
Y SUYRP GLYDGHOQRP VSUDFRYDQt. SYHW ² FKLUXUJLFN\
SUHVQH U\VRYDQë VORYDPL SRHWLHN ² SUHFHGHQë FH] VLWNR
VHED LUyQLH KXPRUX QH VN~VHQRVWL D QDGKĹDGX WURFK
LQWHUSUHWLHN Y LQWHQ]tYQRP VORYQRKXGREQRP WULDOyJX.
PUDPiOR LQWHUSUHWRYDQi D]GD WDNPHU QHGRFHQHQi æHQVNi
SRp]LD EH] VHQWLPHQWX D Ĺ~WRVWL RGRVWLHUD ]iæLWN\ NWRUp
æHQ\ V MHPQëP SRWPHK~GVN\P ~VPHYRP LVWR VSR]QDM~
D PXæL V QHSDWUQH ]GYLKQXWëP RERÿtP LVWR SRFKRSLD...
ÓÿLQNXM~ KDWDUtQD ŠDIDŐtNRYi MRQLND PRWRNiURYi
AQQD RDNRYVNi
'UDPDWXUJLD D UpæLD KDWDUtQD ŠDIDŐtNRYi MRQLND
PRWRNiURYi AQQD RDNRYVNi MLULDP KLÿLŁRYi
3oK\EoYi VSoOXSUiFD ZX]DQD SHKQDORYi

0. 9. o 19.30
6/292 9É/.292 ² 3(7(5 3$9/$&
ÀNWtYQ\ GLDOyJ QD KUDQH SULHSDVWL DOHER SRNXV KĹDGDŘ
DUJXPHQW
PRGYHÿHU Y L]EH KRWHOD CDUOWRQ QD . SRVFKRGt . PDUFD
. DHŁ NWRUë YRäLHO GR QDäLFK GHMtQ DNR RWYRUHQë
SUHMDY RGSRUX YRÿL NRPXQLVWLFNpPX UHæLPX. V KUH Slovo

Válkovo SiWUDPH SR SRKQ~WNDFK D XWDMHQëFK UR]SRURFK
QiäKR QDMYlÿäLHKR EiVQLND D ]iURYHŁ L PLQLVWUD NXOW~U\
MLURVODYD ViOND.
ÓÿLQNXM~ EPLO +RUYiWK )UDQWLäHN KRYiU
5pæLD EPLO +RUYiWK
'UDPDWXUJLD MLULDP KLÿLŁRYi PHWHU PDYODF
6FpQD D NoVWëP\ PHWHU JDQNŢ

. 9. o 19.30
.25(1( ² 32(7,&.ê 9(þ(5
6 +8'%28 0$57,1$ *(,ã%(5*$
+XGREQë YHÿHU V SRp]LRX EOLVDEHWK :LWWJUXEHURYHM
Y SRGDQt TiQH PDXKRIRYHM D V KXGERX MDUWLQD GHLäEHUJD.
KUHKNë QHYäHGQë D HPRWtYQ\PL VORYDPL QDSOQHQë
ÿDV. KHď SRp]LD D KXGED PDM~ N VHEH EOt]NR ]URGt VD
SXWRYDQLH Y ÿDVH Y]ŘDKRY D UR]FKRGRY D RSlWRYQëFK
VWUHWQXWt.
ÓÿLQNXM~ TiŁD PDXKRIRYi MDUWLQ GHLäEHUJ
+XGED MDUWLQ GHLäEHUJ PDWULN PDÿHV DDQLHO ŠSLQHU

30. 9. o 19.30
/(1, ² 9$/(5,$ 6&+8/&=29É
$ 520$1 2/(.ãÉ.
&HQX '2S.<  v kDWHJyULL 1DMlHSät æHQVkë KHUHFkë
vëkoQ VH]yQ\  ]tVkDlD =GHQD SWXGHQková
]D SoVWDvX /HQL 5LHIHQVWDKlovHM
P{YRGQi VORYHQVNi KUD /HQL DXWRUVNHM GYRMLFH VDOHULH
SFKXOF]RYHM D RRPDQD OOHNäiND MH R ÀNWtYQRP VWUHWQXWt
GYRFK VNXWRÿQëFK ĹXGt. LHJHQGiUQHKR PRGHUiWRUD
JRKQQ\KR CDUVRQD NWRUpKR ÅTKH TRQLJKW SKRZ SWDUULQJ
JRKQQ\ CDUVRQ´ SDWULOD WULGVDŘ URNRY N QDMVOHGRYDQHMätP
WDONVKRZ APHULN\ D NRQWURYHU]QHM LHQL RLHIHQVWDKORYHM
ÅGYRUQHM UHæLVpUN\´ AGROID +LWOHUD.
ÓÿLQNXM~ ZGHQD SWXGHQNRYi ĸXERPtU PDXORYLÿ
MiULD KUiĹRYLÿRYi
PHWHU %UDMHUÿtN D. K.JXUDM %DÿD D. K.
5pæLD VDOHULD SFKXOF]RYi
'UDPDWXUJLD RRPDQ OOHNäiN D MLULDP KLÿLŁRYi
6FpQD JDOQML JiQ PWDÿLQ OQGUHM ZDFKDU
MLFKDO LRäRQVNë
+XGED MDUWLQ +DViN

1. 10. o 19.30
7,&+ê %,þ ² -$1$ -85Éŀ29É
4. 10. o 19.30
6/292 9É/.292 ² 3(7(5 3$9/$&
1. 10. o 19.30
0,(5 &+$75þ,$0 92-18 3$/É&20
² *(25* %h&+1(5
35(0,e5$
DUDPDWLN SUR]DLN SXEOLFLVWD UHYROXÿQë GHPRNUDW
SR]RUXKRGQi RVREQRVŘ QHPHFNHM OLWHUDW~U\ DXWRU NWRUë
SUHGEHKRO VYRMX GREX WR MH Y VNUDWNH GHRUJ %FKQHU
 ²  . MDO LED GYDGVDŘMHGHQ URNRY NHď Y URNX
 ]DORæLO LOHJiOQX UHYROXÿQ~ RUJDQL]iFLX SSRORÿQRVŘ
SUH ĹXGVNp SUiYD Y GLHVVHQH D QDStVDO SUH ŁX MHGHQ
] QDMUHYROXÿQHMätFK QHPHFNëFK WH[WRY Y{EHF. Mier
FKDWrÿiDP VoMQX SDláFoP 3oVol KeVVeQVkpKo viGiekD
PX SULQLHVRO ]DW\NDÿ SUHQDVOHGRYDQLH D ~WHN. TH[W QDR]DM
SUHNYDSLO. åLDGQH YHĹNp VORYi WDNp ]GHYDOYRYDQp  URNRY
SR VHĹNHM IUDQF~]VNHM UHYRO~FLL LED NRQNUpWQH ÿtVOD PHQi

13. 10. o 19.30
0,(5 &+$75þ,$0 92-18 3$/É&20
² *(25* %h&+1(5
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19. 10 o 19.30
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=o æivoWD ĹXGVWvD VD P{æHWH DM Y\ GR]YHGLHŘ YäHWN\ G{OHæLWp
LQIRUPiFLH SULDPR RG WYRUFRY. ANi MH S{YRGQi KUD PDYOD
:HLVVD D DNp V~ UHæLMQp ~YDK\ MXKRVORYDQVNpKR UHæLVpUD
DLQD MXVWDÀýD. O WRP DNëPL WpPDPL EXGH æLŘ VH]yQD
 SRUR]SUiYD GUDPDWXUJ PHWHU KRYiÿ.
+oVWLD PDYRO :HLVV DLQR MXVWDÀý PHWHU KRYiÿ
.oQFHSW D PoGHUXMH MLULDP KLÿLŁRYi
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SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO JE ŠTÁTNA PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA MINISTERSTVA KULTÚRY SR.
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D SUtNODG\. A SUHGVD VWUKXM~FD YëSRYHď MDVQë UDGLNDOL]PXV
D RGKDOHQLH FHOpKR PHFKDQL]PX PRFL SROLWLN\ D YOiG\.
PUHG VHĹNRX IUDQF~]VNRX UHYRO~FLRX EROL VRFLiOQH QRæQLFH
UR]WYRUHQp SUtOLä äLURNR. A GHMLQ\ VD ]Y\NQ~ RSDNRYDŘ.
ÓÿLQNXMH RREHUW RRWK
5pæLD IQJULG TLPNRYi
'UDPDWXUJLD MLULDP KLÿLŁRYi
6FpQD D NoVWëP\ EPD THUHQRYi

podujatie

DOD
V
SND
2016
S divadelnou rodinou!
„Divadlo bolo mojou prvou láskou.
Neviem ho odstrániť zo svojho srdca. A ani nechcem.
Pre mňa je divadlo rodinou, je mojím domovom.“
Jim Parsons

V rámci Dňa otvorených dverí pozýva Slovenské národné divadlo každoročne tisíce divákov,
ktorí majú záujem nahliadnuť do tajných zákutí divadelného umenia rovnako ako na svet
divadla ďaleko za javiskom. Začiatkom 97. divadelnej sezóny prvá scéna tradične otvára brány
pre všetkých fanúšikov Činohry, Opery a Baletu SND.
Obľúbená tradícia pokračuje v sobotu 10. septembra 2016 a opäť je pre divákov pripravený
bohatý program plný umenia každého druhu,
zameraný na všetky vekové kategórie, ktorý
poteší každého zvedavého diváka.
Deň otvorených dverí v SND bude tento rok
dejiskom jedného veľkého „rodinného stretnutia“. Ako naznačuje podtitul kampane,
v priestoroch SND sa stretnú nielen rodiny našich divákov, ale aj jedna veľká rodina – rodina
divadelná, pozostávajúca zo všetkých umeleckých profesií, ktoré zahŕňa naša prvá scéna.
Hlavnou myšlienkou projektu chce SND upozorniť na fakt, že prvá scéna disponuje nielen
všestranne zameranou tematikou svojich diel
pre všetky vekové kategórie, ale vyzdvihuje aj
podstatu umeleckej rodiny, ktorá by rovnako
ako tá ľudská nefungovala bez vzájomnej súdržnosti, pomoci a kolegiality.
Desiateho septembra od 11. hodiny máte
teda vy a vaši rodinní príslušníci jedinečnú

možnosť nazrieť na miesta, kde sa vyrábajú
scény, kostýmy, vizáž či kompletné vizuálne
predvedenia inscenácií. Čarovný svet divadelného umenia zaujme dospelých, ale aj deti,
pre ktoré SND pripravilo pestrý program. Môžete sa tešiť na workshopy, ktoré budú okrem
iného venované aj divadelným umeleckým
remeslám.
Bohaté aktivity pre deti a dospelých v podobe exkurzií a krátkych umeleckých čísel vyvrcholia premiérou detskej opernej inscenácie
Nepredajme nevestu!, ktorá je komentovaným
prierezom známej opery Bedřicha Smetanu.
Obľúbený moderátor Martin Vanek prerozpráva deťom príbeh plný nečakaných zvratov
a vzrušujúcej hudby.
Znovu na vás čaká možnosť stretnúť sa so svojimi obľúbenými hercami, spevákmi, tanečníkmi a tvorcami inscenácií na autogramiáde, alebo na detskom pódiu vo foyeri novej budovy
SND. Pre generáciu pamätníkov sme pripravili

Kino SND, ktoré bude venované životu a dielu zosnulých umelcov. Pre odvážnych bude
priestor na to, aby si vyskúšali, aké je to sedieť
na stoličke generálneho riaditeľa SND.
Pozývame vás aj do priestorov Umelecko-dekoračných dielní SND na Mliekarenskej ulici č. 6,
založených v roku 1959 profesorom Ladislavom
Vychodilom. Odvtedy sa stali kreatívnym centrom scénických návrhov rôznych domácich
a svetových umelcov a neoddeliteľnou súčasťou tvorby našej prvej scény. V rámci prehliadky
uvidíte aj legendárny výťah v sklade kulís, ktorý
sa svojou originálnou technickou koncepciou
zaradil medzi svetové unikáty.
Tým, ktorí sa zúčastnia na Dni otvorených
dverí, ponúkame 10-percentnú zľavu na kúpu
vstupeniek na predstavenia všetkých troch súborov SND.
Podujatie sa uskutoční s partnerskou podporou spoločností BILLA, ECCO a Peugeot Slovakia. Tešíme sa na vás!
(nd)

Matilda, dcéra
majsj tra zzvukárov
Činohry SND
Patrika Pačesa
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SÉRIA RT

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

17.00 hod. | Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.

15

štvrtok

14

streda

13

utorok

12

Hosťovanie Les Ballets Bubeníček
Nehrá sa

19.00 – 20.40 hod.

ORFEUS

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

STRACH
R. Stanke
Foto: R. Tappert

objednávku SND hľadajú odpovede na otázky tzv. novej morálky.
Nehrá sa

MORÁLKA 2000+
SÉRIA NC1 2015/2016
19.00 – 20.35 hod. | Tri minidrámy napísané špeciálne na

inscenácia o korupčnej kauze z deväťdesiatych rokov

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

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

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

Nehrá sa

Nehrá sa

pondelok

Nehrá sa

ANGELIKA
P. Dedinský, V. Mariner

Nehrá sa

DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ SND
Foto: A. Klenková

Nehrá sa

Nehrá sa

DEŇ
OTVORENÝCH
Nehrá
sa
DVERÍ SND
Foto: A. Klenková

KRÚTŇAVA
Foto: R. Rehák

 prehliadka priestorov  autogramiáda
Foto:umelcov
P. Brenkus  workshopy  detské atrakcie

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

G. FEYDEAU | TAK SA NA MŇA PRILEPILA
18.00 – 20.45 hod. | Bláznivá komédia o tom, čo sa môže stať, ak sa muž
rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať. No katastrofa.

Ľ. FELDEK | AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM

PREMIÉRA

NEPREDAJME NEVESTU!

Nehrá sa

11

ANGELIKA
P. Dedinský, V. Mariner
Foto: P. Brenkus

Nehrá sa

Deň otvorených dverí v SND

Nehrá sa

B. SMETANA

19.00 – 21.00 hod.

RIVERS OF BABYLON

P. PIŠŤANEK

a polemiky so základným morálnym a právnym kánonom západnej Európy.

11.00 – 13.00 hod. | Tanečný muzikál

17.00 – 19.00 hod. | Fantazijná rozprávka

Nehrá sa

AKO SA LOMIDREVO STAL KRÁĽOM DESATORO
G. Dzuríková 17.00 – 21.50 hod.
Foto: C. Bachratý Desať režisérov inscenuje desať Božích prikázaní ako krátke zamyslenia, reflexie

Nehrá sa

POPOLVÁR

KARPATSKÝ THRILLER
D. Jamrich, Z. Fialová
Foto: C. Bachratý

Štúdio

historická budova

Tešíme sa na vás v 97. divadelnej sezóne.

J. ĎUROVČÍK, Ľ. FELDEK, A. POPOVIČ

Nehrá sa

Sála činohry

PREDANÁ NEVESTA
NehráA sa
Porubčinová,
T. Juhás FANNY
NIŽINSKIJ –M.BOH
TANCA
ALEXANDER
Foto: R. Hubač
A. Pyzhov D. Fischer, T. Pauhofová
Foto: P. Brenkus Foto: Ľ. Kotlár

nedeľa

10

sobota

9

piatok

8

štvrtok

7

streda

6

utorok

5

pondelok

4

nedeľa

3

sobota

2

piatok

1

štvrtok

nová budova
Sezóna
2016/2017 Sála opery a baletu

SEPTEMBER 2016

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

17.00 – 19.40 hod. | Opera v troch dejstvách s prológom v talianskom jazyku

SIMON BOCCANEGRA

G. VERDI

Nehrá sa

19.00 – 21.50 hod. | Pôvodná baletná inscenácia

NIŽINSKIJ – BOH TANCA

C. DAVIS, D. DE ANDRADE

Nehrá sa

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

FIDELIO

L. VAN BEETHOVEN

97. divadelná sezóna
www.snd.sk

SND 2016/2017

ROČENKA

17.00 – 19.00 hod. | Súčasný balet v dvoch dejstvách

SLOVENSKÉ TANCE

11.00 hod. | Martin Vanek predstavuje deťom operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta.
P. BREINER, N. HOREČNÁ

NEPREDAJME NEVESTU!

B. SMETANA

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

LA TRAVIATA

G. VERDI

Nehrá sa

TROCHU INAK

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

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

Nehrá sa

• 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 17. 8. 2016. Zmena programu je vyhradená.

TROCHU INAK
Foto: I. Ölvecký

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

19.00 hod.

SÉRIA TI

DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH

18.00 – 20.50 hod.

J. PALÁRIK | ZMIERENIE ALEBO

Hľadanie strateného raja v ironickej komédii plnej omylov

T. STOPPARD | ARKÁDIA
18.00 – 22.00 hod.

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

www.snd.sk

On-line predaj

láskach na púti do večnosti v podaní najstaršej hereckej generácie SND

E. SUCHOŇ

SÉRIA VS

Rezervácie

Nehrá sa

Rezervácie vstupeniek v pracovných dňoch
od 8.00 do 16.00 hod.

Detské predstavenie

** poslucháč VŠMU

* ako hosť

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

E. SUCHOŇ, R. PEPUCHA, M. de CANDIA
ANGELIKA
SÉRIA PB
19.00 – 21.00 hod. | Prvý slovenský balet z roku 1926

BESS Pocta Rudolfovi Labanovi
A. Cagáň, S. Price
Foto: P. Brenkus

BESS Pocta Rudolfovi Labanovi
17.00 – 18.30 hod. | Pôvodné súčasné tanečné dielo

19.00 – 22.10 hod. | Opera v šiestich obrazoch v slovenskom jazyku s nem. titulkami
Š. ONDRIŠOVÁ, P. GROLL
PREMIÉRA

KRÚTŇAVA

E. SUCHOŇ

Nehrá sa

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

CARMEN

G. BIZET

CARMEN
M. Fabianová
Foto: A. Klenková

19.00 – 22.10 hod. | Opera v šiestich obrazoch v slovenskom jazyku s nem. titulkami

KRÚTŇAVA

+421 2 204 72 289
rezervacie@snd.sk

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

Hosťovanie Činohry SND v Piešťanoch s inscenáciou
Úpadok amerického impéria/Invázie barbarov

Nehrá sa
BAČOVA ŽENA
A. Bárta, D. Mórová
Foto: M. Geišberg

Nehrá sa

18.00 – 19.40 hod. | Ikonická dráma Ivana Stodolu

BAČOVA ŽENA

I. STODOLA

a Les invasions barbares autora a režiséra Denysa Arcanda

19.00 – 21.40 hod.| Podľa filmu Le déclin de l´empire américain

IMPÉRIA/INVÁZIE BARBAROV

19.00 – 20.45 hod.
D. ARCAND | ÚPADOK AMERICKÉHO

MOJMÍR II. ALEBO SÚMRAK RÍŠE

NEVESTA HÔĽ

19.00 – 22.30 hod. | Vrcholné dielo slovenského naturizmu

V. KLIMÁČEK

Nehrá sa

Hosťovanie Činohry SND v Prahe s inscenáciou Rivers of Babylon

ankety divadelných kritikov

F. ŠVANTNER

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

Hosťovanie Činohry SND v Prahe s inscenáciou Labyrinty a raje Jána Amosa – DERNIÉRA

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

19.00 hod.

TROCHU INAK

18.00 – 20.55 hod.
*

DOSKY 2016 DIVADELNÉ OCENENIA SEZÓNY
20.30 – 22.00 hod. | Slávnostné odovzdávanie cien 21. ročníka

W. SHAKESPEARE

VEĽA KRIKU PRE NIČ

životného pocitu dnešného človeka.

vznešenosti, napätia, humoru, lásky i smrti.

P. LOMNICKÝ | STRACH
SÉRIA NC4 2015/2016
19.00 hod. | Pôvodná slovenská hra o základných dominantách

SÉRIA AT

V. KLIMÁČEK | SISSI
SÉRIA NC3 2015/2016
19.00 hod. | Moderná historická dráma, plná atraktívnych tém,

POLNOČNÁ OMŠA

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

SÉRIA VS

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

BÁL

B. SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA/D. MAJLING

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

30

piatok

29

štvrtok

28

streda

27

utorok

26

D. Čapkovič, F. Tůma
Foto: C. Bachratý

Nehrá
sa
BOCCANEGRA
pondelok SIMON

25
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sobota

23

piatok
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štvrtok
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streda

20

utorok
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pondelok

18

nedeľa

17

sobota

16

piatok

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Viliam Klimáček

Úteky Alžbety Rakúskej

Rpæia Eszter Novák
Dramaturgia 3eter .ováÿ
Scéna Jozef Ciller
Kostýmy 3eter þDneFkë
Hudba *\|rJ\ 6elPeFzi
&horeograÀa Péter Novák
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www.snd.sk
Vstupenky v pokladniciach SND a online
na www.snd.sk a www.navstevnik.sk.
Rezervácie +421 2 204 72 289
a rezervacie@snd.sk
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Generálny partner
SND

DOSKY 2016 pod záštitou
Partneri DOSKY 2016
prezidenta Slovenskej republiky
Pod záštitou primátora
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ORFEUS
bratov
Bubeníčkovcov
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND, foto: archív LBB

Do zoznamu tanečných osobností, ktoré Balet SND uvádza v rámci
projektu Hostia Baletu SND, pribudnú hneď v úvode novej sezóny
hviezdne tanečné dvojčatá Jiří a Otto Bubeníčkovci.
Ovenčení úspechmi z pôsobenia v svetoznámych baletných
súboroch otvárajú svoju novú etapu, v ktorej môžu uplatniť
tanečnú všestrannosť, odvahu a invenciu. Na javisku SND sa
uvedú po prvý raz v stredu 14. septembra predstavením, ktoré
má byť rozlúčkou s ich interpretačnou kariérou. S medzinárodne
zloženým súborom uvedú nový projekt Orfeus,
voľne inšpirovaný gréckym mýtom.
Jiří a Otto Bubeníčkovci (41), absolventi Tanečného konzervatória v Prahe, patria k najrenomovanejším českým tanečníkom. Obaja disponujú neobyčajnou vitalitou, hravosťou a otvorenosťou voči novým impulzom, čo ich robí jedinečnými nielen v tanci. K baletu ich priviedlo
cirkusové prostredie, z ktorého pochádzajú. Obaja spolupracovali s choreografom Johnom
Neumeierom v Hamburskom balete, kde Otto zostal v angažmáne. Jiří svoju ďalšiu tanečnú
budúcnosť spojil s drážďanskou Semperoper. Svoje umenie predviedli na svetových scénach,
ako je Parížska opera, Covent Garden v Londýne či Veľké divadlo v Moskve. Po ukončení aktívnej
kariéry sa ďalej venujú spoločnému projektu Les Ballets Bubeníček, pre ktorý Jiří vytvára choreografie a Otto je autorom scénografie a hudby. Obaja sa podpisujú pod diela charakteristické
svojou hravosťou a invenciou.
V ich novom projekte Orfeus (svetová premiéra je v septembri 2016, predstavenie v Bratislave je súčasťou česko-slovenského turné) prekračujú hranice tanca, fyzického pohybu, slova
a hudby. Inscenácia na motívy príbehu z gréckej mytológie o najväčšom hudobníkovi a spevákovi Orfeovi spája významných umelcov rôznych žánrov a krajín. Na scéne sa okrem Jiřího
a Otta Bubeníčkovcov objaví nemecká tanečnica Anna Herrmann, ktorá mnoho rokov pôsobila
v Holandskom divadle tanca v Haagu, a populárny
Les Ballets Bubeníček
slovenský herec Csongor
Kassai, ktorý je známy aj
ako performer, účinkujúci
v niekoľkých projektoch
pohybového divadla a súčasného tanca. Predstaví sa
tiež česká čelistka Terezie
Kovalová a francúzska huslistka Annabelle Dugast.
Réžie projektu sa ujal renomovaný tandem SKUTR
– Martin Kukučka a Lukáš
Trpišovský.

Jiří a Otto Bubeníčkovci

Les Ballets Bubeníček:

ORFEUS
voľne inšpirované gréckym mýtom
autori, choreografia:
Jiří a Otto Bubeníčkovci
réžia: SKUTR
(Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka)
účinkujú: Jiří Bubeníček, Otto Bubeníček,
Anna Herrmann, Csongor Kassai, Terezie
Kovalová a Annabelle Dugast
predstavenie: 14. septembra 2016 o 19. h
v Sále opery a baletu novej budovy SND
dĺžka predstavenia: 1 hodina 40 minút
s jednou prestávkou
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rozhovor

ZÁŽITOK
KATARZIE
Matej Krén o Impluviu
text: Izabela Pažítková, foto: archív M. K.

„Žiadny slovenský výtvarník sa svojou tvorbou nepresadil vo svete tak ako Matej Krén,“ hovorí
Ivan Jančár, riaditeľ Galérie mesta Bratislavy a predseda nadácie Ars Nova, ktorá vytvorila
bázu pre inštalovanie Impluvia v priestoroch novej budovy SND. Takto pred rokom pribudla
v centre Dvorany „nádrž“ pre metafyzický oceán kníh, podnecujúca našu predstavivosť.
Impluvium sa v gréckych a rímskych domoch nachádzalo v centrálnej časti a zbierala sa doň dažďová voda. Do Impluvia
Mateja Kréna v novej budove SND padajú
myšlienky. Ako „výstavný“ priestor ste si
vybrali divadlo, kam prichádzame za poznaním, emóciou, katarziou... Čím sa stalo
inšpirujúcim pre vás?
Matej Krén: – Rád by som dodal, že k vytvoreniu
nejakého projektu pre SND ma oslovili Roman
Polák a Peter Kováč z Činohry SND. Zrejme pociťovali to isté, čo ja. Výtvarné umenie nemusí byť
uzatvorené len v špeciálnych ústavoch, ktoré sa
volajú galérie či múzeá, ale malo by byť prítomné
aj v iných kontextoch. Môže tak bezprostrednej-

šie rozkrývať nové dimenzie skutočnosti, ktoré
sme si nevšimli, alebo nám natoľko zovšedneli,
že ich nevnímame vôbec. Práve preto umelecké
dielo môže byť katalyzátorom novej skúsenosti.
Divadelný priestor, ktorý som si v tomto prípade
zvolil, je zvláštny v mnohých ohľadoch. Je veľmi
široký a zďaleka to nie je len budova, v ktorej
sa hrá divadlo. Ale na druhej strane aj budova,
v ktorej sa to deje, nie je len obyčajným domom.
Práve toto mnohovýznamové a ťažko uchopiteľné miesto ma priťahovalo. Predsa nie hocikam
pôjdeme hľadať zážitok katarzie.
V divadle sa predovšetkým dramatické
umenie sústreďuje na slovo. Obsiahnuté

Pri vytváraní Impluvia
som ako jeden
z parametrov ladil
farebnosť kníh do
farieb mora. Z tohto
dôvodu som mnohé
obaly z kníh dal preč.
„Kniha Impluvia – kniha
kníh“ je vlastne akousi
paletou, na ktorej ostali
zvyšky zaschnutých
farieb, to znamená, sú
v nej všetky obaly kníh,
ktoré som nepoužil pri
stavbe Impluvia...
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v knihe – respektíve kniha ako objekt i subjekt sa stala v posednom čase predmetom
vášho záujmu. Azda aj preto, že od detstva
ste sa v ateliéri svojho otca hrávali nielen
so štetcom a s farbami, ale boli ste obklopený aj knihami?
Matej Krén: – Použitie knihy, respektíve slova
či textov v budove divadla, je jedným z kontextov Impluvia, ktoré odkazuje na akúsi
rodovú príbuznosť. Tá však ostáva príliš na
povrchu. Postupná kultúrna premena živého myslenia a slov do nehybných znakových
kódov písma, do textov na listoch papiera
a ich postupné sedimentovanie do kníh je
proces, ktorý je ukrytý pred fyzickým zrakom divákov. Tvorí však dôležité východisko
pre vznik celého projektu. Práve oscilovanie medzi živým myslením a jeho neživým
záznamom v médiu ako jedinou možnosťou
človeka, ako zachovať stopu svojej existencie, je vlastnou témou Impluvia. Zobrazenie
vlnenia nehybných znakov a kníh, evokácia
metafyzického pohybu, premeny ľudskej
mysle na knihy a spätné oživovanie „mŕtvych“ znakov naším čítaním a imagináciou.
Príliv a odliv... Práve tu by som videl oveľa
hlbšie prepojenie s divadlom – svet ako metaforická hra so znakmi a obrazmi, naša imaginácia ako javisko sveta...
Kniha je pre vás „predmetom“ konkrétnym
aj emocionálnym. Sama osobe nie je témou, je prostriedkom. Pozývate nás uvažovať metaforicky.

rozhovor

Nezneužívam – skôr zachraňujem. Všetky knihy použité v objekte skončili svoju existenciu. Sú to knihy,
ktoré boli vyradené z knižníc určené doslova na skartovanie. Panie z knižníc už vedia, na koho sa
majú obrátiť, volajú mi, že opäť majú knihy, ktoré je im ľúto vyhodiť. Stal som sa posledným miestom
pre existenciu kníh určeným na likvidáciu, akýmsi posledným a večným odpadkovým košom. U mňa
v sklade sú práve tie knihy, ktoré už neexistujú v skladoch knižníc. Jedným z dôvodov mojej práce
s knihami je neselektovať ľudskú pamäť a citovať ju takú, aká v skutočnosti je.
Kniha je univerzálne médium, ktoré každý od detstva pozná, nie je to nejaký prekvapujúci predmet.
Takže sme schopní na základe skúseností ostatných ľudí komunikovať inak jej hodnotu – nečítať ju
tradičným spôsobom, ale vnímať, čo pre nás znamená, čo prináša do života.

Matej Krén: – V projekte Impluvium bolo mojou intenciou upriamiť pozornosť na niečo
ľudsky esenciálne, na zásadný a súčasne neprírodný živel človeka – symbolický kozmos
znakov a obrazov. Je to náš neprirodzene prirodzený svet, bez ktorého ako ľudské bytosti
už nie sme spôsobilí existovať. Knihy som
v projekte použil k metaforickému zobrazeniu
tohto živlu i ako jedno z hlavných médií, ktoré
takýto svet pomáhali vytvoriť. Jednou z inšpirácií boli pre mňa obrazy nemeckého maliara
Caspara Davida Friedricha, reflektujúce vzťah
medzi človekom a prírodou, indivíduom a kozmom. Postavy stojace na brehu mora v svite
mesiaca na jeho obrazoch a diváci Impluvia
hľadiaci na oceán znakov plynúcich z ľudskej
duše v budove divadla...
Vaše diela poznajú návštevníci vo svete.
V Bratislave okrem SND je jedno z nich
Pasáž trvalo inštalované aj v Galérii mesta Bratislavy. Na rozdiel od Impluvia má
návštevník v Pasáži pocit, akoby zastal čas,
niekto si želá pristaviť sa, iný uniknúť akejsi sebadeštrukcii, ktorú priestor vzbudzuje.
Každý vníma umelecké dielo cez osobnú
prizmu poznania. Aký bol váš zámysel pri
koncipovaní Pasáže?
Matej Krén: – Pasáž je vo všeobecnosti veľmi
primárna architektonická schéma. Moja Pasáž nie je výnimkou, akurát nie je naplnená
predmetmi, aké v pasážach obyčajne bývajú,
ale knihami s ich odkazmi na prítomnosť nefyzického symbolického sveta. Jednoduchý prechod cez pasáž sa tu teda náhle mení na niečo
ako putovanie, čo nie je to isté ako kráčanie.
Takýto druh pohybovania vnímame skôr inou
asociačnou sférou. Je to teda zážitok paralelného kráčania medzi bežnými knihami vyradenými z obehu a putovaním abstraktným
symbolickým svetom bez začiatku a konca...

Na rozdiel od Pasáže, myslím si, že pri Impluviu v SND máme pocit voľnosti, poskytuje viac pozitívnych emócií.
Matej Krén: – Jednou z podstatných funkcií
umenia by malo byť zbaviť naše vnímanie sveta rutiny: nie zmiasť, ale očistiť zmysly, a tým
nás oslobodiť zo zajatia umŕtvujúceho stereotypu a následnej letargie. Môžem si len priať,
aby tento pocit mali diváci pri Impluviu. Keď
prídete pred oceán, alebo sa pozeráte do obrovského údolia, zrazu je všetko inak a neviete
si to vysvetliť. Môže vás to fascinovať, môže
vás to vydesiť, pretože naše vnímanie je tvorivá činnosť. Pozrieť sa novými očami na staré
veci sa mi zdá dôležitým cieľom.
V bulletine k Impluviu si môžeme prečítať
aj myšlienku Franza Kafku: „Existuje bod,
po dosiahnutí ktorého niet návratu. Ten bod
treba dosiahnuť.“ Existuje pre vás taký bod?
Matej Krén: – Hm, na túto otázku neviem odpovedať. Mág Kafka tu zámerne využíva jednostrannosť nášho abstraktného myslenia.
Naznačí nám, že existuje nejaký bod – začneme hneď uvažovať o niečom určitým spôsobom. Čaro citátu je v tom, že v sebe nesie sugestívnu návnadu na riešenie, a tým súčasne
aj nemožnosť vyriešiť ju ponúknutým spôsobom. Preto som si ho vybral ako motto k Im-

pluviu. Ja v ňom však cítim práve opačnú vec
– akýsi náznak, že sme účastní na niečom, čo
sa snažíme všetci dosiahnuť, ale práve tým, že
sa o to usilujeme, sa to dosiahnuť nedá. Možno mal Kafka na mysli niečo ako Archimedov
bod... akýsi náznak.

„Môj oceán stojí nehybne
a je len z papiera,
ale z určitého uhla
pohľadu je možno
skutočnejší a rozkrýva
viac pohybu, ako si
myslíme. Všetko, čo
dokážeme skutočne
zažiť, predstaviť si,
vytvoriť či vymyslieť, sa
nakoniec premení len na
nehmotné znaky textov
a hru obrazov ľudskej
imaginácie.“

Matej Krén, výnimočný výtvarník, vystavuje od začiatku 90. rokov na najprestížnejších prehliadkach v dôležitých svetových metropolách v Európe i zámorí. Je
nositeľom niekoľkých významných ocenení: získal Cenu kritiky i Cenu diváka za prezentované dielo Idiom na Bienále súčasného umenia v São Paule (1994), hlavnú cenu
v súťaži UNESCO v Paríži (1995), je držiteľom Ceny Tatra banka (2004) i ministra kultúry
SR. V uznávanom múzeu MAMBo v talianskej Bologni vytvoril z približne 90-tisíc kníh
monumentálnu 11 metrov vysokú a 22 metrov širokú inštaláciu Scanner, na ktorú sa
prišiel pozrieť aj Umberto Eco; renomovaný vedecký časopis Science si zvolil na titulnú
stranu jedno z jeho diel.

ČO PRINIESLA
OPERNÁ ČASŤ FESTIVALU

text: Pavol Smolík a Martin Bendik,
dramaturgovia Opery SND,
foto: Ctibor Bachratý, Pavol Breier,
Jozef Barinka, Jozef Marčinský,
archívy

Festival Eurokontex.sk 2016 sa po minuloročnom činohernom ročníku venoval opäť opere
a baletu. V jeho opernej časti vystúpili popri domácom súbore hostia z Košíc, Brna, Prahy a z Kolína
nad Rýnom. Zastúpené teda boli divadlá z troch krajín v srdci Európy – a hoci by sa na prvý
pohľad mohlo zdať, že to nie je dosť na to, aby sa takéto stretnutie dávalo do vážnejšej súvislosti
s európskymi kontextmi, opak je pravdou. Pri bližšom pohľade do programových bulletinov
jednotlivých predstavení je zjavné, že na festivale prijali účasť umelci z viacerých kútov Európy.
Programová skladba opernej časti festivalu Eurokontext.sk 2016 priniesla rôznorodú ponuku
repertoáru, ale aj inscenačných poetík a interpretačných výkonov.

Domáci súbor Opery SND
sa predstavil prostredníctvom nových inscenácií,
ktoré sú na hracom pláne
len krátko: predovšetkým
Janáčkovou
hudobnou
drámou Vec Makropulos v hudobnom naštudovaní Ondreja Olosa a v réžii Petra Konwitschného,
ale aj tohto roku premiérovanými inscenáciami FiVec Makropulos
delio (János Kovács, Martin
Bendik) a Simon Boccanegra (Martin Leginus, Marián Chudovský). A z o niečo starších inscenácií
sme uviedli Romea a Júliu (Rastislav Štúr, Diego de Brea).
Opera Národného divadla Brno prišla s interesantným projektom –
večerom, na ktorom odznel Epos o Gilgamešovi od Bohuslava Martinů a Purcellov barokový operný skvost Dido a Aeneas. Tieto dve diela,
ktoré vznikli v rozmedzí troch storočí, spája spoločná téma – mýtus:
a v inscenačnom stvárnení Jiřího Heřmana aj spoločný inscenačný
Fidelio
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kľúč, klenúci sa od vážneho symbolického výkladu príbehu o Gilgamešovi až po hravé aktualizované stvárnenie osudov Dido a Aenea.
Scénický obraz monumentálnej plaviacej sa lode, ktorý sa pred divákom rozkrýval len postupne, sa zmenil zo symbolického znázornenia
plynúceho času na „realistickú“ scénu, v ktorej sa odohráva – v režisérovom poňatí – „nezáväzná plavba“ Dido, Aenea a ich „partie“.
Režijno-výtvarný kľúč bol vytvorený bravúrne – a poslúžil obom príbehom, každému celkom iným spôsobom. Bonusom projektu bola
prítomnosť replík dobových nástrojov (Dido a Aeneas) s dirigentomšpecialistom na starú hudbu Václavom Luksom. Epos o Gilgamešovi
hudobne naštudoval Marko Ivanovič.

Harlekyniáda s Milanom Sládkom
Celkom iným druhom projektu bolo predstavenie Harlequin Restor´d!,
realizované v spolupráci slovenského míma Milana Sládka a súboru
pre starú hudbu Nel dolce z nemeckého Kolína. Táto produkcia oživuje
tradíciu anglických „harlekyniád“, ktoré sa inšpirovali vplyvom talianskej commedie dell´arte z obdobia renesancie. Súbor Nel dolce sa tu
predstavil nielen v pozícii interpreta, ale aj výskumného tímu, ktorý
objavil staré hudobné materiály späté práve s touto tradíciou. Predstavenie Harlequin Restor´d! spájalo sólistické vystúpenie Milana Sládka
Simon Boccanegra

Harlequin Restor´d!

východnej Európy. Režisér inscenácie Jiří Nekvasil veľmi jasne realizuje dramaturgickú líniu, ktorá
sleduje uvádzanie klasikov 20. storočia na ostravskom javisku. Vedome sa hlási k dielam, ktoré síce
nie sú marketingovo úspešnými trhákmi, ale značne zvyšujú kvalitu divadelnej recepcie. Inscenácia
zožala nebývalý úspech medzi bežnými divákmi,
ako i v obci odborníkov.

Slovenskú novinku uviedli Košice

s touto novoobjavenou hudbou. Ako hudobno-dramatický tvar sa celkom logicky zaradilo do kontextu
festivalu, hoci aj zaujímavým spôsobom vybočovalo
zo súvislostí ostatných – operných produkcií.
Pražské Národné divadlo sa predstavilo Janáčkovým, donedávna ešte málo hrávaným titulom, ale
v súčasnosti už priam kultovým dielom svetových
javísk – Z mŕtveho domu, a Šostakovičovými jednoaktovkami, alebo ešte presnejšie, opernými „žartmi“ – Orango a Antiformalistický jarmok. Janáčkovo
dielo v réžii Daniela Špinara len potvrdilo, že toto
dielo v rukách talentovaných inscenátorov môže
pritiahnuť do operných domov aj nie typického
operného diváka. Výklad neslobody môže byť rôzny, ako i výklad časovej následnosti v diele, spomienok a predstáv o slobode nemusí odzrkadľovať
iba iluzívny cársky žalár. Inscenácia upútala okrem
originálneho inscenačného výkladu aj precíznym,
pritom impulzívnym hudobným naštudovaním
Roberta Jindru, jedného z najtalentovanejších českých operných dirigentov. Do veľkej miery zaujali
aj protagonisti Štefan Margita a Pavol Remenár,
ktorí stvárnili svoje postavy expresívnym operným
herectvom. Šostakovičove diela zas priblížili málo
známu tvorbu jedného z najoriginálnejších skladateľov 20. storočia. Rozorvanosť a integrita skladateľovej osobnosti v jednom z najrepresívnejších
politických systémov v dejinách ľudstva sa prejavila vytrysknutím irónie a paródie, ako sa to prejavilo v uvedených dielach. Slovenská režisérka Sláva
Daubnerová využila príležitosť a vtipne vykreslila
absurdné situácie, ktoré sa zďaleka nemusia viazať
len na minulosť.
Veľmi zaujímavým dielom sa predstavila Opera
Národného divadla moravskosliezskeho v Ostrave. Prokofievovho Ohnivého anjela nemá možnosť
vidieť bratislavský divák na javisku často. Dielo,
ktoré bolo dlhý čas zaznávané, v sovietskom bloku najprv neprijateľné, neskôr neodporúčané, sa
uviedlo takmer štyri desaťročia po jeho vzniku, až
roku 1954 v Paríži, a to rok po skladateľovej smrti.
Brjusovov román inšpiroval Prokofieva parapsychologickým vzťahom dievčaťa k neznámemu
rytierovi v 16. storočí v Nemecku. Téma, ktorá sa
nehodila do ideológie socialistického realizmu,
bola, samozrejme, viac zaujímavá na Západe, aj
preto sa s oneskorením objavovala na javiskách

Festival zavŕšil projekt Štátneho divadla Košice –
opäť zaujímavým spojením staršieho a novšieho
diela: komornou operou Mozart a Salieri od Nikolaja
Rimského-Korsakova (hudobné naštudovanie Igor
Dohovič, réžia Michal Spišák) a novým dielom súčasného slovenského skladateľa Mariána Lejavu Bohom
milovaný (Marián Lejava, Michal Spišák), venujúcim
sa tiež vzťahu Mozarta so Salierim. Hoci prvá časť
večera ostala hlavne inscenačne nevýrazná (treba
však povedať, že samotné dielo veľa šancí réžii nedáva), prínosom bol Lejavov počin: hudobnodramatický potenciál nového diela príjemne prekvapil
brilantným hudobným jazykom, sofistikovanými
hudobnými inšpiráciami Mozartom – i prekvapujúcim prestrihom od pohľadu do histórie k „vedeckej
dišpute a mediálnemu šumu“ na tému Mozart: veď
samotná reflexia jeho diel a života na rôznych úrovniach je predsa celkom špecifickou oblasťou nášho
kultúrneho niveau! Marián Lejava sa zaslúźil o to, že
do zoznamu kvalitných slovenských operných diel
pribudol ďalší titul.
Po jednotlivých predstaveniach hosťujúcich súborov organizovala dramaturgia Opery SND diskusie
tvorcov a interpretov s divákmi – a tento krok sa
ukázal ako zaujímavý a podnetný.
V každom prípade festival nestratil ani po úvodných
ročníkoch dych a že jeho široká dramaturgická profilácia sa ukazuje ako šťastný krok: rozsiahly štýlový
záber uvádzaných diel spolu s pozitívnou konfrontáciou celého radu inscenačných tímov a interpretov vytvára predpoklad, že v budúcnosti budeme
môcť prijať viac podnetov zo zahraničia, a zároveň
prispieť, ako ukazujú plány niektorých projektov
Opery SND do budúcich sezón, zaujímavými titulmi
v podaní nášho súboru, ktoré vybočia z rámca „bežnej dramaturgie“ kamenného operného domu viac
ako to bolo tento rok. Všetko bude, samozrejme, závisieť – okrem chuti a dobrej vôle – do veľkej miery
od peňazí.

Bohom milovaný
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TANEC V EURÓPSKOM
KONTEXTE
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND
foto: Peter Brenkus, archív

Predstaviť diela významných svetových choreografov a konfrontovať ich s tvorbou prvej
baletnej scény – to bol hlavný zámer dramaturgie baletnej časti festivalu Eurokontext.sk
2016. Tvorili ju inscenácie troch renomovaných tvorcov – Antonia Gadesa, Pála Frenáka
a Borisa Eifmana, domáca novinka z dielne Natálie Horečnej s hudbou Petra Breinera
a premiéra pôvodnej inscenácie Šárky Ondrišovej na hudbu Petra Grolla.
V sprievodnom programe dominoval tanečný workshop s Pálom Frenákom,
organizovaný v spolupráci s VŠMU.
Úvodné
predstavenie
Compañía Antanio Gades
s dvomi dnes už kultovými dielami Krvavá svadba
a Suite Flamenca naplnilo
očakávania nielen fanúšikov flamenca. Španielsky
tanečník a choreograf
Antonio Gades (1936
– 2004) začal Suitou Flamenca svoju sólovú kariéru a ani po rokoch dielo
nestratilo nič zo svojej tanečnej výbušnosti a sily.
Efektné sóla, duetá a skupinové tance priblížili divákom krásu a náročnosť flamenca. Krvavá svadba, strhujúce tanečné dielo na motívy
rovnomennej lyrickej tragédie Federica Garcíu Lorcu, bolo výzvou
zažiť v brilantnej podobe jedno z najvýznamnejších španielskych
diel v rámci klasického i súčasného tanca 20. storočia. V dráme vášSuite Flamenca

Anna Karenina (aj s malým
tanečníkom Davidom Pilarčíkom
z Baletnej prípravky SND)
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ne, žiarlivosti a smrti, ktorá sa zrodí počas svadobnej hostiny, slová
nahradili pohyby a gestá, sprevádzané sugestívnym, elektrizujúcim
rytmom gitár.

Prekračovanie hraníc
S veľkým ohlasom sa stretlo aj predstavenie maďarského choreografa
a tanečníka Pála Frenáka adresované najmä priaznivcom súčasného
tanca. Frenák, ktorý v svojej inscenácii kombinuje jedinečnú choreografickú štruktúru s čistou a sofistikovanou
scénografiou, získal za
Birdie významné ocenenie Award Moholy-Nagy University of Art and
Design. Ocenili ho ako
tvorcu, ktorý vytvára
jedinečnú, silnú a dynamickú pohybovú reč,
odvážne využíva priestor
a rôzne umelecké formy
Birdie
vrátane cirkusu, divadla,
posunkovej reči, módy
a súčasnej hudby. „Moja inscenácia hovorí o fyzických a emocionálnych
hraniciach vnútri nás samých a o spôsobe, akým naša predstavivosť vytvára úplne novú realitu prežiť. Birdie je o izolácii a osamelosti, o slobode
a nekonečne,“ povedal Pál Frenák.
Svetoznámy Eifman Ballet z Petrohradu sa našim divákom predstavil
už po tretí raz. Choreograf, v snahe oslobodiť sa od konkrétnej techniky využíva vo svojich dielach telo ako hlavný nástroj na vyjadrenie
emócií. Po baletoch Rodin a Up & Down uviedli na festivale azda najúspešnejšie dielo svojho repertoáru – Annu Kareninu. Inscenácia je
dôkazom choreografovej vášne spracovávať veľké literárne diela a vytvárať cez pohyb akési psychologické sondy do temných stavov duše.
Pre Eifmana sa Anna Karenina stala mýtom, večnou schémou, rovnako
aktuálnou dnes ako pred 150 rokmi. Na hudbu viacerých skladateľov

rozhovor

Slovenské tance

vo vlastnej hudobnej réžii vytvoril balet, v ktorom
tanečníci svojimi výkonmi prekračujú zákony fyzikality. Anna Karenina naplnila očakávania a divákom
priniesla dva strhujúce festivalové večery.

Dve domáce novinky
Balet SND uviedol Slovenské tance na hudbu Petra
Breinera v choreografii a réžii úspešnej mladej choreografky Natálie Horečnej. Absolventka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave, sólistka
hamburského baletu Johna Neumeiera a neskôr
Nederland Danse Theatre, autorka vyše tridsiatich
baletov sa uviedla v SND po prvý raz. Trinásť tancov
orchestrálnej suity známeho skladateľa Petra Breinera majú základ v slovenských ľudových piesňach –
najmä z východoslovenského regiónu. Súčasná choreografia Natálie Horečnej, ovplyvnená impulzmi
zo sveta, dala Slovenským tancom moderný rozmer.

V duchu Breinerovej bohatej hudobnej reči zručne
využíva prvky džezu, folklóru, improvizácie a humoru. Slovenské tance mali svetovú premiéru vo februári 2016 a patria k divácky najúspešnejším titulom.
V rámci festivalu Eurokontext.sk sme uviedli svetovú
premiéru inscenácie, inšpirovanej životom a dielom
Rudolfa Labana, BESS – Pocta Rudolfovi Labanovi.
V choreografii a réžii Šárky Ondrišovej, na hudbu Petra Grolla vznikla ako hold jednému z najväčší svetových reformátorov tanca. Bratislavský rodák, tanečník,
choreograf, pedagóg a tanečný teoretik Rudolf von
Laban (1879 – 1958), ktorý sa zaraďuje k najvýznamnejším tanečným osobnostiam 20. storočia, tanec
ponímal a skúmal v jeho najširších súvislostiach, od
kinetiky až po filozofiu. Inscenácia o mužovi, ktorý
výrazne ovplyvnil vývoj tanca, odvážne spojila balet
so súčasným tancom, kamenné divadlo s nezávislou
scénou, s cieľom osloviť a vzdelávať mladého diváka.
Ponuka baletnej časti festivalu bola žánrovo bohatá – od baletu cez flamenco až po tanečné divadlo
a súčasný tanec. Divácky záujem i priaznivé ohlasy
odbornej kritiky potvrdili úspešnosť a zmysel podujatia, zameraného na operu a balet. Cieľ prinášať
európsku kvalitu, osloviť čo najväčšiu divácku obec
a pritom posúvať hranice opery a tanečného žánru
zakaždým o kúsok dopredu zostáva aktuálny aj pre
ďalší ročník festivalu (2018).

BESS – Pocta Rudolfovi Labanovi
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zo zákulisia

Romina Kołodziej,
Andrej Szabo

Valéria Stašková

ĎAKUJEME

Dominic Ballard

Romina Kołodziej, Martin Leginus,
Jozef Dolinský ml., Dominic Ballard,
Ilinca Gribincea, Tatum Shoptaugh

a dovidenia!
foto: Peter Brenkus

Posledné predstavenie 96. sezóny v Balete SND – Labutie jazero
P. I. Čajkovského, venované životnému jubileu bývalej sólistky
baletu Trúdy Taškej-Boudovej (90), bolo zároveň rozlúčkou plnou
emócií s niekoľkými našimi tanečníkmi, ktorí budú od novej
sezóny pôsobiť v iných divadlách. Riaditeľ baletu Jozef Dolinský
im vyjadril vďaku za roky strávené v SND a zároveň im zaželal
úspech v ich ďalšej kariére.
(eg)
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Abigail Buschnell, Erina Akatsuka, Blanka Paldi,
Helene Ziener, Bethan Smith, Gloria Todeschini

Tohtoroční jubilanti Ján Galla a Adriana
Kohútková, ktorá spieva rolu Amelie
Grimaldi, spolu s dcérou.

aplauz

Sólisti a inscenátori po májovej premiére
Verdiho melodrámy Simon Boccanegra,
novinky v repertoári Opery SND.

Medzi hosťami premiéry inscenácie
Sissi – Úteky Alžbety Rakúskej boli aj
Katarína Traubnerová, prekladateľka
Jana Illéšová, herec Ján Greššo
a moderátorka a autorka kníh
Emma Tekelyová.

Dramaturg Pavol Smolík, teatrológ Jaroslav
Blaho a riaditeľ Opery SND Slavomír Jakubek.
Spisovateľ Ľubomír Feldek pobozkal ruku
herečke Táni Pauhofovej ako výraz uznania
za jej výkonu v postave cisárovej Sissi.

Kostýmový výtvarník Peter
Čanecký a scénograf Jozef Ciller
sa podieľali na výprave modernej
historickej drámy Sissi.

Maďarská režisérka Eszter Novák
spolu s dramaturgom Petrom Kováčom
po premiére ich inscenácie hry Viliama
Klimáčka Sissi – Úteky Alžbety Rakúskej.

Herec Alexander Bárta spolu s režisérom
a scénografom Davidom Jařabom, ktorý
pripravil inscenáciu Strach.

Klaňačka po júnovej premiére
inscenácie Strach, slovenskej
pôvodnej hry, ktorú pre Činohru
SND napísal Peter Lomnický.

Traja z protagonistov
inscenácie Strach – Jana Oľhová,
Dominika Kavaschová
a Emil Horváth.

foto: Danica Púry

projekt

SND V MIXKLUBE
a Mixklub v Národnom divadle
text: Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND, foto: Ivan Ölvecký

Deti z Mixklubu, a spolupracovníci Činohry SND počas tretej fázy workshopu
– výroba rekvizít do rozprávky Lomidrevo (hrad pre princezné)

Cieľom projektu „Národné divadlo v Mixklube“, alebo doslova v mestskom gete, bolo
prepojiť tri skupiny, ktoré by sa vlastne k sebe
inak nikdy nedostali. Mám pocit, že cieľ sa naplnil a pre každú stranu to bolo obohacujúce
stretnutie. Toto nie je žiadna fráza. Neviem si
totiž inak predstaviť, ako by sme sa s deťmi,
tínedžermi a dospelými z Mixklubu, nízkoprahového centra – projektu Detského fondu Slovenskej republiky zo Stavbárskej ulice v Bratislave, v časti zvanej Pentagon, stretli v zákulisí
divadla. A nielen tam.
Ideou projektu bolo prepojiť dobrovoľníkov
zo združenia Radostná práca, deti z Mixklubu
a Činohru SND v rámci vzdelávacích projektov a spojiť dve inštitúcie, ktoré možno stoja na opačných póloch záujmu a sociálnych
sfér. Vymysleli sme preto miniworkshop pod
názvom Mixklub v SND a SND v Mixklube. Deti
z miesta, ktoré niektorí označujú ako mestské
geto, prišli do Národného divadla a Národné
divadlo zavítalo do Mixklubu. Pripravili sme
štyri stretnutia, na ktorých sme postupne
odhaľovali divadelný svet a deti ho priamo
zažívali.
Najprv celkom klasicky a vlastne pre niektoré prvýkrát v živote navštívili zákulisie novostavby SND. Videli Sálu činohry, vyskúšali si
„volavku“, občas aj vystrašili našich hercov,
koľko nových inšpicientov sa zrazu v budove
nachádza, obliekli si kostýmy, pozreli sa do
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Takto sme si nazvali spoločný projekt
s občianskym združením Radostná práca,
ktorý sme absolvovali v máji a júni 2016.
Edukačné projekty, stretnutia s pedagógmi
v zákulisí, či krátkodobé workshopy sú malé
novinky a malé vystúpenia z tieňa veľkej
inštitúcie. Každý rok sa nám vďaka odvážnym
a zanieteným ľuďom z neziskových organizácií
ako Equity či práve Radostná práca podarí
dostať divadlo tam, kam by možno inak
neprišlo. Aj náš malý „projektík“, dovolím si ho
tak nazvať, bol presne v tomto duchu.

divadelného scenára, na návrhy kostýmov
a scény.
Pri druhom stretnutí sme sa posunuli bližšie
k tomu, ako sa vyrábajú dekorácie. Decká, ich
vedúci a dobrovoľníci/čky z Radostnej práce
navštívili Umelecko-dekoračné dielne SND.
Pani Srnkovej i pánovi Trizmovi ďakujeme za
ochotu, s akou nás sprevádzali. Okrem nahliad-

nutia do divadelnej kuchyne mohli deti kde-tu
aj reálne skúsiť malinké dekoračné práce. Zistili,
ako sa vyrábajú parochne, ako sa šijú topánky,
ako sa zvárajú dekorácie či farbia, oblepia zlatom, alebo aj kde dekorácie skončia. Zvedavé
otázky, veľmi správne poznámky a dobrá živelná nálada vydržali počas celého putovania
zákutiami Umelecko-dekoračných dielní SND.

Martina Javorová, speváčka, asistentka riaditeľa
činohry, absolventka liečebnej pedagogiky
počas tretej fázy workshopu – výroba rekvizít.

Druhá fáza workshopu v Umelecko-dekoračných dielňach SND s pani Srnkovou
vo vlásenkárskej dielni.

rozhovor

Dobrovoľníci/čky z o. z. Radostná práca, deti z Mixklubu, koordinátorky Mixklubu
a spolupracovníci Činohry SND na tretej fáze workshopu – výroba rekvizít.

V treťom bloku nášho stretnutia sme sa pokúšali vyrobiť si vlastné malé rekvizity, ktoré by
sa využili v poslednej, štvrtej časti, a to pri dramatoterapii alebo scénickej realizácii rozprávky o Lomidrevovi.
A tak sme tentoraz prišli už do Mixklubu my – aj
so študentmi réžie a dramaturgie a, samozrejme, so svojimi už zohratými parťákmi – dobrovoľníkmi/čkami z o. z. Radostná práca. Trochu
sme kašírovali, vyrábali „budzogáne“ pre Lomidreva a jeho kamarátov, korunky pre princezné. Ale aj skaly a trávu do lesa k dračej jaskyni,
draka, ale i samotný hrad pre princezné a kráľa.

Deti z Mixklubu a spolupracovníci činohry počas štvrtej fázy
workshopu – dramatoterapia, práca na rozprávke Lomidrevo.

Práve počas štvrtej časti projektu sme pracovali
formou detskej dramatickej tvorivosti a dramatoterapie na akejsi asociačnej verzii rozprávky
o Lomidrevovi. Deti sa voľne zapájali, hrali sa
na drakov, princezné, les. Mali šancu vytvoriť vlastné verzie konca rozprávky, pracovať
s materiálom, prekračovať stereotypy a nechať
svoju fantáziu vyjašiť sa. Sme radi, že sa často
vďaka iným nadšencom a dobrovoľníkom dostaneme mimo svoje socializované a civilizované „divadelné geto“. Nie je nič dôležitejšie,
ako vedieť vykročiť z bubliny stereotypov a len
tak sa naučiť odlišovať, rozlišovať, akceptovať,

tolerovať, neubližovať a vzájomne posúvať. Veľké poďakovanie patrí dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam na čele s Luciou Meisnerovou,
ktorá priviedla ďalších a ďalších a ktorí s deťmi
z Mixklubu trávili oveľa viac času. Ale najmä
odvážnym pracovníkom a pracovníčkam, ktorí
sú v Mixklube na Stavbárskej svetom pozitívneho príkladu, energie, vzdelávania, výchovy,
spolupatričnosti, občianskeho aktivizmu a najmä ostrovom normálnosti! Barbore Brichtovej
a Daniele Rutzkej ďakujeme, že nielen Mixklub
prišiel do SND, ale aj SND malo šancu prísť do
Mixklubu na Stavbársku ulicu.

AJ SND JE FÉR!
Druhým netradičným projektom, ktorý
SND podporilo, bola súťaž Som neNORMAlne fér o. z. Equity. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo 17. júna v Sále
činohry. Súťaž pre deti z celého SlovenG. Dzuríková a M. Chudovský
ska so zámerom pestovať, rozvíjať férové
myslenie, zaujať postoj k tomu, že jedna norma pre všetkých nie je vždy
fér, prispievať k scitliveniu, empatii, to všetko bolo možné v súťaži docieliť. A možno to ani nie je správne slovo. S týmto všetkým sa stretali všetci
účastníci súťaže Som neNORMAlne fér.
Na súťaži pod záštitou verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej sa nakoniec zúčastnilo viac ako 1 500 detí, poslalo 503 prác z 91 obcí z celého
Slovenska a dokonca aj zo slovenských obcí zo Srbska. Viacžánrová súťaž ne tému rovnosti a rovnocennosti umožnila prihlásiť sa s ľubovoľným
umeleckým spracovaním témy v ôsmich kategóriách. Od jednotlivcov cez
kolektívy až po pedagógov.
Prišli najrôznejšie práce. Od kresieb, malieb, výtvarných či priestorových
inštalácií cez prozaické a poetické texty, pesničky, videá, animované filmy
aj videoklipy. A každý jeden predmet, objekt bol dôkaz i svedok nejakého
stretnutia s (ne)rovnocennosťou a s neférovosťou. Boli to živé príklady sociálneho cítenia a myslenia širokého spektra mládeže a dospelých. Každý
jeden súťažný príspevok bol jedným silným a veľmi emotívnym osobným
príbehom. A nielen tie, ktoré uspeli a podarilo sa im získať ceny.
V podstate nešlo o prvenstvá a umiestnenia, ako sa zhodli všetci porotcovia
i samotná organizátorka Lýdia Šuchová za Equity, o. z., a ombudsmanka Jana

Dubovcová. Oveľa viac pozornosti zaberali samotné posolstvá či dokonca ich
možno nazvať svedectvá detí a aj dospelých. Súrodenci, ktorí prijímajú inakosť, zdravotný problém v rodine, spolužiaci, ktorí urobia čosi na uľahčenie
života pre hendikepovaného spolužiaka, glosy o skúsenostiach so zaradením
sa do spoločnosti, ak sa človek niečím vymyká, vlastné problémy s odsudzovaním a prijímaním inakosti. Nešlo o hodnotenie literárnych ambícií ani o zásadnosť výtvarných počinov, ale išlo o ľudskosť, osobný príbeh, ktoré však mali
silné umelecké kvality. Tieto detské postrehy zo sveta dospelých a z vlastného
sveta, ktorý by mal fungovať férovo a predsa nefunguje, sú silné mementá.
SND sa rado stalo miestom, kde sa férové deti férovo odmenili. Popoludním
sprevádzala herečka Činohry SND Gabriela Dzuríková. Jednu z cien odovzdal aj generálny riaditeľ SND Marián Chudovský. Okrem publikácií a vecných cien to boli aj ceny pre pedagógov, ktorí do súťaže pripravili, zapojili,
zorganizovali a aj administratívne zabezpečili svojich žiakov. Cenou boli
vstupenky riaditeľa činohry Romana Poláka na akúkoľvek inscenáciu v Činohre SND. Hosťami popoludnia, ambasádormi férovosti, boli osobnosti ako
poradca prezidenta SR Martin Bútora, herci Zuzana Fialová a Robo Jakab,
generálny riaditeľ O2 Peter Gažík, profesor Ivan Kraus, manažérka Dobrého
anjela Ľudmila Kolesárová, vedúci kancelárie VOP Marián Török, predseda
Férovej Nadácie O2 René Parák, zástupca spoločnosti Chocolate Patrik Jakub Hronec, vedúca oddelenia komunikácie ZEK v SR Klára Rundová, šéfredaktorka SME Beata Balogová a brand manažér SME Ján Pallo, zástupkyňa
kníhkupectva Artforum Monika Kompaníková. Divákmi bolo vyše 500 detí
z celého Slovenska, ktoré sa zapojili do nevšednej súťaže. V dnešných časoch
veľmi potrebnej.
(mk)
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FRANTIŠEK
LIVORA
oslávil osemdesiatiny
Pokiaľ si v týchto týždňoch pripomíname 115
rokov od narodenia Janka Blaha i osemdesiate narodeniny Františka Livoru, dotýkame sa
kontinuity operného interpretačného umenia
na Slovensku. František Livora, žiak Janka Blaha z VŠMU, pôsobil v rokoch 1965 až 1969 v di-

Fidelio (1974) – František Livora (Florestan)
a Elena Kittnárová (Leonora)

vadlách v Magdeburgu a Oldenbergu, od roku
1969 nastúpil do súboru Opery SND ako jej
interný člen. Po čase prijal zároveň angažmán
v Brémach (1979 – 1981, neskôr ako stály hosť).
Viaceré postavy naštudoval už počas svojich
prvých sezón v Nemecku, a tak sa mohol pri

Rigoletto (1970) – František Livora (Vojvoda) a Juraj Oniščenko (Rigoletto)

svojom nástupe na našu národnú scénu pohotovo zapojiť do repertoáru Opery SND – ako Tamino (Čarovná flauta), Idomeneo, Princ (Rusalka), Riccardo (Maškarný bál), Rudolf (Bohéma),
Manrico (Trubadúr), Cavaradossi (Tosca)... Od
lyrického sa postupne prepracoval cez dramatický spinto odbor až k wagnerovským hrdinským postavám. Práve v tomto odbore sa stal
koncom sedemdesiatych rokov najvýraznejšou
interpretačnou osobnosťou na Slovensku.
Bratislavské publikum mohlo Františka Livoru
v jednotlivých fázach jeho kariéry vidieť a počuť (popri vyššie spomenutých úlohách) tiež
ako Jeníka (Predaná nevesta), Alfréda Germonta (La traviata), Vojvodu (Rigoletto), Pinkertona
(Madama Butterfly), Florestana (Fidelio), Turiddu
(Sedliacka česť), Yanakosa (Grécke pašie), Dona
Carlosa, Dalibora, Sergeja (Katarína Izmajlovová). Veľa kreácií vytvoril pre Slovenský rozhlas
i televíziu, ale tiež na koncertných pódiách.
K jubileu srdečne blahoželáme!
(ps, foto Jozef Vavro, archív)

PETER OSWALD (70)
Bol dlhoročným sólistom Opery SND. Narodil sa 30. mája
1946 v Bratislave. Po absolutóriu hry na husliach na Konzervatóriu (1966, pedagóg Albín Vrteľ) vyštudoval na VŠMU
v triede Anny Hrušovskej aj operný spev (1971). V rokoch
1971 až 1977 bol sólistom spevohry Novej scény, od roku
1978 dostal sólistické angažmán v Opere SND, kde sa
etabloval ako popredný interpret prvoodborových tenorových postáv. Predstavil sa ako Alfréd (La traviata, 1978),
Lenskij (Eugen Onegin, 1978), Edgardo (Lucia di Lammermoor, 1979), Rytier des Grieux (Manon, 1980), Jaquino (Fidelio,
1982), Nemorino (Nápoj lásky, 1983), ale aj ako Gróf Almaviva v Paisiellovom i Rossiniho Barbierovi zo Sevilly (1978,
1985), Don Basilio (Figarova svadba, 1980, 1988), Ferrando
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(Cosi fan tutte, 1982) či Don Ottavio (Don Giovanni, 1983).
Počas svojej kariéry pozoruhodne stvárnil aj celý rad charakterových postáv – predstavil sa v úlohe Lorenza Rugera
(Rozsudok, 1979), Toma Rakewella (Osud zhýralca, 1982),
ale stvárnil aj postavu Jurodivého (Boris Godunov, 1978) či
Kudriáša (Káťa Kabanová, 1978). O jeho širokom štýlovom
zábere svedčí jeho zástoj v barokovej opere Dido a Aeneas
(Námorník, 1983) i vo Wagnerovej hudobnej dráme Blúdiaci
Holanďan (Kormidelník, 1984), spieval Zinovija Borisoviča Izmajlova v Šostakovičovej Kataríne Izmajlovovej (1984), ale aj
postavu Philippa de Sermois (François Villon, 1986) a mnohé
ďalšie roly. Významná je jeho pedagogická činnosť, ale aj
spolupráca s televíziou a rozhlasom.
(ps)

jubilanti

ADRIANA KOHÚTKOVÁ (50)
Patrí už viac než dve desaťročia k najvýraznejším interpretačným zjavom slovenského operného umenia. Spev vyštudovala na Vysokej
škole múzických umení v Bratislave. Prvé úspechy zaznamenala ako
interpretka starej hudby (s viedenským súborom Les Menestrels). Od
roku 1993 je sólistkou Opery SND, kde naštudovala rad veľkých postáv
lyrického a koloratúrneho sopránového odboru: Konstanzu v Únose zo
serailu, Aminu v Námesačnej, Gildu v Rigolettovi, Olympiu v Hoffmannových poviedkach a mnohé ďalšie. Neskôr pribudla Nedda v Komediantoch, Violetta v La traviate, Donna Anna v Donovi Giovannim či Helena
vo Verdiho diele Sicílske nešpory.
Hosťuje na významných scénach a koncertných pódiách v zahraničí
(Praha, Budapešť, Zürich, Ženeva, Paríž). Roku 1996 naspievala titulnú
rolu v premiérovej nahrávke Chabrierovej opery Gwendoline na CD
a pre Francúzsky rozhlas nahrala piesne Leoša Janáčka. Na javisku SND
upútala ako Tatiana v Čajkovského Eugenovi Oneginovi v réžii legendárneho Petra Konwitschného. V hamburskej Štátnej opere úspešne
stvárnila titulnú postavu v Donizettiho Dcére pluku a ako Donna Anna
sa predstavila v produkcii Mozartovho Dona Giovanniho v Terste v ré-

žii Daniele Abbada. Náročný part
Lucrezie Borgie z rovnomennej
Donizettiho opery stvárnila na doskách Veľkého divadla vo Varšave.
Vynikla i vo veľkých operetných
postavách: ako Hana Glawari v Lehárovej Veselej vdove či ako Líza
v Zemi úsmevov. Pravidelne účinkuje s poprednými symfonickými
telesami, ako sú Suisse Romande,
Symfonický orchester Düsseldorf,
Slovenská filharmónia, Janáčkova filharmónia Ostrava, Česká filharmónia, Štátna filharmónia Brno.
Spolupracovala s renomovanými dirigentmi, ako sú Ondrej Lenárd,
Jiří Bělohlávek, Oliver Dohnányi, Zdeněk Mácal, Friedrich Haider, Peter
Maag, James Judd a Sylvain Cambreling. K jej ostatným interpretačným
výkonom na doskách Opery SND patrí postava Amelie Grimaldi vo Verdiho opere Simon Boccanegra.
(ps)

PETER DVORSKÝ (65)
Rodák z Partizánskeho (* 25. 9. 1951), ktorý v rokoch 1969 až 1973 študoval na bratislavskom Konzervatóriu spev u Idy Černeckej, patril začiatkom
80. rokov do štvorice významných tenoristov spolu s Plácidom Domingom, Lucianom Pavarottim
a Josém Carrerasom. Angažmán v Opere SND mal
od roku 1972 ako mimoriadny talent ešte počas
štúdia. Od roku 1977 vystupoval na najpoprednejších zahraničných operných scénach (Veľké divadlo
v Moskve, Viedenská štátna opera, La Scala v Milá-

ne, Covent Garden v Londýne, Metropolitná opera
v New Yorku a mnohé ďalšie). Počas svojej bohatej
sólistickej kariéry stvárnil mnoho operných postáv
a podieľa sa na viacerých nahrávkach operného aj
piesňového repertoáru. V rokoch 2010 až 2012 bol
riaditeľom Opery SND. Viedol majstrovské kurzy
a na zámku v Jaroměriciach nad Rokytnou sa už
roky pravidelne v lete koná Medzinárodný hudobný
festival Petra Dvorského. V súčasnosti je riaditeľom
Slovenského inštitútu v Ríme.
(do)

MAGDALÉNA HAJÓSSYOVÁ (70)
Popredná slovenská operná sólistka (soprán) a pedagogička. Už ako deväťročná spievala v detskom
rozhlasovom zbore, kde vydržala až do nástupu na
bratislavské Konzervatórium. Pokračovala v štúdiu
spevu na VŠMU u Anny Hrušovskej a zároveň spievala a tancovala v Lúčnici. V treťom ročníku na VŠMU
začala hosťovať v Opere SND, kde v roku 1971 dostala svoje prvé angažmán (až do roku 1979).
O sedem rokov neskôr (1978) prišla ponuka z Nemeckej Štátnej opery v Berlíne, ktorú prijala a stala

sa sólistkou tejto poprednej scény. Pravidelne však
spievala v Bratislave, bola sólistkou Štátnej opery
v Prahe a publikum si získala aj v Mníchove, Bonne,
Salzburgu, vo Viedni či v New Yorku. Sústredila sa na
nemecký repertoár a stala sa uznávanou mozartovskou interpretkou. Viedla interpretačné kurzy a pôsobila aj na Vysokej hudobnej škole Hansa Eislera
v Berlíne. V súčasnosti pôsobí hlavne ako pedagogička (prof.) Hudobnej akadémie múzických umení
v Prahe.
(do)

Všetkým k životnému jubileu srdečne blahoželáme!
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TRÚDA
BOUDOVÁ-TAŠKÁ
text: Eva Gajdošová, dramaturgička Baletu SND,
foto: Gejza Podhorský, archív

Hviezda na javisku
aj pred kamerou

Posledné predstavenie sezóny 2015/2016 sme uviedli pri príležitosti jubilea významnej osobnosti
slovenského baletu Trúdy Boudovej-Taškej (90). Po Emilovi T. Bartkovi a Gabriele Záhradníkovej je
treťou osobnosťou, ktorej sme vzdali poctu formou baletného predstavenia. Význam tejto tradície
zdôraznil riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský, ktorý pred predstavením poďakoval bývalej sólistke
baletu prvej scény za jej dlhoročný umelecký prínos a symbolicky jej venoval predstavenie Labutie
jazero, v ktorom v roku 1947 po prvý raz účinkovala na doskách SND.
Trúda Boudová-Tašká, rodená Mücksteinová,
sa narodila 24. júna 1926 v Bratislave. Baletu sa
začala venovať v súkromnej baletnej škole Bohuslava Relského v roku 1937, neskôr bola žiačkou ďalšieho významného baletného majstra
Maximiliána Fromana. Od roku 1941 pôsobila
v Balete SND, v roku 1948 získala post sólistky
baletu a svojej domovskej scéne zostala verná
celých dvadsaťštyri sezón. V inscenáciách prevažne klasického repertoáru stvárnila desiatky
hlavných postáv, akými boli napríklad: Coppélia (Coppélia), Raymonda (Raymonda), Mária
(Bachčisarajská fontána), Júlia (Romeo a Júlia)
Tao Choa (Červený mak), Zlatovláska (Z rozprávky do rozprávky), Giselle (Giselle), Marika (Šatôčka), Máša (Luskáčik), Gajané (Gajané), princezná
Aurora (Spiaca krásavica), Fadetta (Fadetta),
Mlynárka (Trojrohý klobúk), Jelema (Rytierska
balada), Dievča (Zázračný mandarín), Katarína
(Kamenný kvietok). Kritici ju chválili za výnimočné herecké schopnosti, ktoré mala možnosť
uplatniť nielen v balete. Účinkovala v prelomovom hudobnom filme Jozefa Macha z roku
1953 Rodná zem, v menšej postave v slovenskej
filmovej komédii Štvorylka (1955). Dôkaz jej
tanečnej a hereckej všestrannosti ponúkajú aj
baletné inscenácie Slovenskej televízie z konca
50. a začiatku 60. rokov (Coppélia Lea Delibesa,
Z rozprávky do rozprávky Oskara Nedbala) a televízny prenos opery Faust s veľkým baletným
obrazom Valpurgina noc zo SND a ďalšie. Trúda
Boudová účinkovala aj v prvom slovenskom
farebnom baletnom filme Červený mak z roku
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1955, kde stvárnila hlavnú postavu po boku
dlhoročného tanečného partnera Jozefa Zajka. Jej postavy označovali v kritikách ako „plné
temperamentu, srdečnosti, dramatické a herecky bohaté“.
Počas svojej plodnej kariéry spolupracovala
s mnohými významnými choreografmi a baletnými majstrami, akými boli Bohumil Relský,

Laurencia (1959) – Trúda Boudová-Tašká
ako Jacinta

Maximilián Froman, Rudolf Macharovský, Stanislav Remar, Jozef Zajko, Ivo Váňa Psota, Miroslav
Kura, Alexander R. Tomskij, Gyula Harangozó či
Karol Tóth. V roku 1960 získala vyznamenanie
Za vynikajúcu prácu a v roku 1966 titul zaslúžila
umelkyňa.
K jej prvým tanečným partnerom patrili Jozef
Zajko, Vladimír Marek, neskôr Henrich Volejníček, Tomáš Ivan, Ján Halama, Zoltán Nagy
a ďalší. Prvým predstavením Trúdy Boudovej na
javisku SND bolo v roku 1947 Labutie jazero, posledným boli v roku 1968 Slovanské tance.
S Baletom SND absolvovala ako sólistka niekoľko
turné po Taliansku (1966), Švajčiarsku (1966), Nemecku (NDR, 1964 a 1967), Rakúsku (1966, 1967).
Pravidelne sa prezentovala v rámci výmenných
hosťovaní v Národnom divadle v Prahe. Od roku
1959 externe pôsobila ako profesorka na tanečnom oddelení Štátneho konzervatória v Bratislave. Po skončení kariéry v SND si otvorila súkromnú baletnú školu pre 100 žiakov striedavo
v Kongu – Brazzaville a Port-au-Prince na Haiti,
kde šírila dobré meno slovenského tanečného
umenia v zahraničí a propagovala klasický i moderný balet na africkom kontinente. V roku 1968
odišla Trúda Boudová so svojím manželom architektom Pavlom Boudom do zahraničia, v súčasnosti žije v Nemecku.
Na Slovensko sa pravidelne vracia, aby sa stretla
s bývalými kolegami a navštívila svoje obľúbené miesta, medzi ktoré patrí aj SND. Pani Trúde
Boudovej-Taškej prajeme k jej nádhernému jubileu veľa šťastia a pevné zdravie!

z histórie

DR. JANKO BLAHO
a jeho vyše 150 postáv
Od narodenia nášho prvého profesionálne
školeného operného sólistu Dr. Janka Blaha (*
15. 9. 1901, Skalica – † 24. 4. 1981, Bratislava)
uplynulo 115 rokov.
Dr. Janko Blaho v roku 1924 absolvoval štúdium práva na Karlovej univerzite v Prahe,
paralelne študoval súkromne spev u Kristíny
Morfovej a v rokoch 1924 – 1925 v Miláne
u S. Stevu. Popri praxi advokátskeho koncipienta rozbiehal aj svoje sólistické pôsobenie
v SND, kde spieval od roku 1926 až do konca
šesťdesiatych rokov (1967). Počas svojej profesionálnej kariéry tiež vyučoval na Štátnom
konzervatóriu v Bratislave i na VŠMU.
Jeho mimoriadne vokálne predpoklady, ako
aj výnimočná muzikalita mu umožnili počas
kariéry naštudovať približne 155 operných
a operetných postáv. Hlasové dispozície Janka Blaha postupne získavali charakter dramatického spinto tenora, no nikdy nestratili lyrický rozmer. Medzi slovenskými tenoristami

mu teda patrí popredné miesto, nielen pokiaľ
ide o množstvo naštudovaných titulov, ale aj
o štýlovú šírku interpretačného zástoja.
Z operných hrdinov stvárnil okrem iných
Dona Ottavia (Don Giovanni), Belmonteho
(Únos zo serailu), Grófa Almavivu (Barbier zo
Sevilly), Vojvodu (Rigoletto), Cavaradossiho
(Tosca), Pinkertona (Madama Butterfly), Riccarda (Maškarný bál), Rinuccia (Gianni Schicchi), Altouma (Turandot), Gabriela Adorna
(Simon Boccanegra). Nemecké operné roly
Janka Blaha zastupujú napríklad: Fenton
(Veselé ženy windsorské), Lyonel (Marta),
Kormidelník (Blúdiaci Holanďan; Tristan a Isolda), Mime (Zlato Rýna), Aigisthos (Elektra),
ale aj Valzacchi (Gavalier s ružou). Z francúzskych sú to: Leopold (Židovka), Des Grieux
(Manon), Nadir (Lovci perál), Faust (Faust
a Margaréta), Hoffmann (Hoffmannove rozprávky), Gérald (Lakmé), Nicias (Thais), Julien
(Louisa) a ďalšie.

Významnou zložkou Blahovho pôsobenia boli
postavy z opier slovanských autorov. Z ruských
Astrológ (Zlatý kohútik), Hricko (Soročinský jarmok), Dmitrij (Boris Godunov; túto úlohu spieval v roku 1930 aj na pražskom zájazde Opery
SND po boku F. Šaľapina), zaujal tiež ako Zinovij Izmajlovov v Ruskej lady Macbeth. Českú
tvorbu v jeho repertoári zastupovali postavy
ako Vítek (Dalibor), Žnec i Šťáhlav (Libuša), Toník i Ladislav (Dve vdovy), Lukáš (Hubička), Vít
(Tajomstvo), Jarko (Čertova stena), Jeník (Predaná nevesta, Jeníka spieval spolu asi 215 krát!),
Princ (Rusalka), ale aj Števa (Jej pastorkyňa).
Nemenej dôležitá bola úloha Janka Blahu
v stvárňovaní hrdinov v nových slovenských
operách, ktorým dal neraz punc originality,
viažucej sa na premiéry týchto titulov: Martin
Hudcovie (Detvan), Krúpa (Krútňava), Gajdošík (Juro Jánošík), Predslav (Svätopluk), Kupec
Smeľkov (Vzkriesenie), Bob (Mister Scrooge)
a ďalšie.
(ps, foto: archiv)
INZERCIA

Hviezda zrodená v Belgicku
Výnimočnosť, elegancia a kvalita. Práve tým je charakteristická
značka piva Stella Artois, ktorej dlhoročná tradícia korení
v belgickom meste Leuven. Už viac ako 600 rokov sa teší priazni
pravých gurmánov, ktorí vedia oceniť chuť tohto zlatistého moku.
História značky Stella Artois sa spája
s mestom Leuven, ktoré sa nachádza
v Belgicku. Práve v tomto meste sa našli
prvé zmienky o pivovare „Den Hoorn“, ktorý
má spojitosť so Stellou Artois. Spomínaný
pivovar odkúpil v roku 1717 pivovarník
Sebastian Artois, ktorého meno nesie
značka vo svojom názve. Práve tým sa
zaslúžil o vznik dnes už veľmi obľúbeného
piva, ktoré bolo, neskôr v roku 1925,
uvarené na počesť Vianoc. Bolo obzvlášť
iskrivé, preto dostalo meno Stella, čo
v preklade z latinčiny znamená hviezda.
Za svoj veľký úspech vďačí aj tomu, že sa
v krajine po prvýkrát pivo predávalo
v sklenených fľašiach. Vďaka tomu sa
zvýšila hygiena a hlavne kvalita nápoja.
Už v priebehu jedného roka od uvedenia
na trh bolo dostupné po celom Belgicku.

Dnes sa predáva vo viac ako 80 krajinách
po celom svete a je populárne nielen
na Vianoce, ale počas celého roka.
Ukrýva v sebe spojenie výnimočnej chuti
a osvieženia. Tento elegantný belgický
ležiak je varený z tých najlepších surovín.
Má charakteristickú chuť s príjemnou
horkosťou, čím sa líši od ostatných ležiakov
na slovenskom trhu.
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ŽITE S NAMI
PRÍBEH
ELESKO

Viac vedieť. Viac zažiť.
Aby ste si svoj život mohli
užívať naplno nielen dnes, ale aj
v budúcnosti, uzatvorte si naše
nové kapitálové životné poistenie
Flexi Život. Či už chcete zabezpečiť
seba alebo svojich blízkych, z našej
širokej ponuky doplnkových poistení
si určite vyberiete. Kontaktujte
našich obchodných zástupcov, alebo
navštívte naše predajné miesta.
Sme jednotka vďaka vám.

Infolinka 0800 122 222

Životné poistenie

FLEXI ŽIVOT

www.allianzsp.sk

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

Hlavný partner Baletu SND

Partneri

Partneri premiér

Oﬁciálna minerálna voda
pre SND

Partner inscenícií
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.

9\WODĀVLYVWXSHQN\
]SRKRGOLDGRPRYD
Predaj vstupeniek RQOLQH
na všetky predstavenia
cez ZZZVQGVN

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

Rezervácie

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