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Hudobné divadlo

Operný úvod 
Divadelnej Nitry 2014
Hoci sa Divadelná Nitra profiluje ako medzinárodný festival s  prevahou činoherných 
produkcií, sporadicky sa v jej programe objaví aj hudobné divadlo. „Čistokrvnej” 
opery je síce ako šafranu, ostatné roky však vykazujú stúpajúcu tendenciu. Po čes-
kých dokumentárnych operách Aleša Březinu Zítra se bude... (2008) a Toufar (2013) 
i po bratislavskej inscenácii Orfea a Eurydiky, ktorá bola do programu zaradená  
v roku 2010, sa na plagát 23. ročníka Divadelnej Nitry dostal ďalší scénický tvar 
nesúci označenie opera: Bez názvu č. 1 v  podaní legendárneho berlínskeho činoher-
ného súboru Volksbühne. 

„Jediné, čo sa dá na javisku urobiť, je oslavo-
vať nezmyselnosť. A to tak, aby celá tá nezmy-
selnosť bola zábavná, aby dodávala chuť. Poď-
me to roztočiť, to je to jediné, čo má zmysel,“ 
povedal o svojej najnovšej inscenácii (2014), 
ktorá mala v Nitre medzinárodnú premiéru, 
slávny nemecký herec a režisér, vyhlásený 
provokatér Herbert Fritsch (1951).

Fritschov približne deväť-
desiatminútový opus nemá 
žiadny príbeh, je to šnúra 
viac-menej uzavretých 
čísiel, v ktorých z ansám-
blu, odetého do lesklých 
varietných kostýmov, 
vystupujú výrazné indivi-
duality. Do sály nastupujú 
ako členovia salónneho 
orchestra: popri hráčoch 
na zobcovej flaute, klavíri, 
basgitare či na klasickej 
zostave bicích ho tvoria 
aj muzikanti preludujúci 

slákom na ručnej píle, šuštiaci igelitovým vrec-
kom či búchajúci hlavou o papierovú krabicu. 
Spoločne odpália ostro rytmizovanú, rockovo 
„šmrncnutú“ predohru s kontrastnými baladic-
kými časťami a potom sa odoberú na javisko. 
V jame ostáva len dirigent obsluhujúci veľkú 
zvonkohru, syntetizátor a mixážny pult, spolu 
s ním ešte klavirista a perkusionista. 

Fritschovmu opusu by zrejme máloktorý or-
todoxný operný kritik priznal štatút opery. 
A predsa s ňou má spoločné omnoho viac, než 
by sa na prvý pohľad mohlo zdať. V hudobných 
inšpiráciách síce vychádza z „neoperných“ 
zdrojov (rock, etno, jazz, salónne šlágre, elek-
tronická hudba), pôdorys však v druhom pláne 
cituje operu v jej cnostiach i nerestiach. Na jednej 
strane sa vzdáva hold virtuozite (fakírske číslo 
sopranistky s vlastným jazykom) a interpretačnej 
perfekcii (pôsobivá „etno-ária“ v podaní blon-
ďavej divy), na strane druhej sa ironizuje klišé 
(korpulentný chlapík si uzurpuje pozornosť ako 
pravá tenorová hviezda, jeho kolega v nekoneč-
nom kúzelníckom čísle s papierovou vreckovkou 
evokuje prebujnelé exhibície barokových kastrá-
tov). Fritschova poetika vychádza z grotesky na 
spôsob Chaplina i Mistra Beana, z klauniády aj 
zafajčených hollywoodskych slaďákov 50. rokov, 
z nonsensu a dada. Slovo nemá komunikačnú 
funkciu, používa sa len ako nositeľ melódie.
To, čo zdanlivo pôsobí ako fantazmagorický polo-
improvizovaný úlet, je rytmicky presné a perfekt-
ne zohrané. Každý z dvanástich interpretov pred-
vádza svoj part na špičkovej hereckej, tanečnej 
i hudobnej úrovni, v zborových číslach sa dostáva 
do dokonalej súhry s javiskovými partnermi. 
Záver Fritschovho opusu je ponáškou na operu 
seria. Asi päť minút pred koncom obrátia všetci 
interpreti svoje pestrofarebné lesklé kostýmy na-
ruby a dovtedajšie farebno-svetelné orgie sa zlejú 
v jednotnom horčicovožltom tóne. Sopranistka 
a kontratenor zaspievajú „barokový“ koloratúrny 
duet a potom všetci poležiačky splynú s dreveným 
obkladom scény. Umelci strávení umením? 
Zdá sa, že po zdivadelňovaní opery prichádza 
čas „zoperňovania“ divadla. 

Opera SND deťom
Potrebu vychovávať najmladšieho diváka deklarovali všetky predchádzajúce vede-
nia Opery SND. To Haiderovo konečne prechádza od slov k skutkom. Po vlaňajšom 
úspechu detského Nápoja lásky, uvádzaného pod názvom Opera je zábava!, aj tohto-
ročný Deň otvorených dverí SND ukončila premiéra operného projektu pre deti –  
O čarovnej flaute a iných kúzlach. 

Mozartov singspiel je dielom, po ktorom dra-
maturgie zacielené na detského diváka sia-
hajú najčastejšie. Nahrávajú im rozprávkový 
rozmer príbehu i priezračná zrozumiteľnosť 
Mozartovej hudby. Úspech projektov závisí od 
invencie upravovateľov aj inscenátorov. V Bra-
tislave sa jedným ani druhým príliš nedarilo. 
Podobne ako pri Nápoji lásky, aj v tomto prípa-
de predstavenie čerpá z originálnej inscenácie, 
prítomnej v repertoári Opery. Sprušanského 
„veľká“ Čarovná flauta je sama osebe koncipo-
vaná ako rodinné predstavenie – dynamické, 
farebné, výpravné. Všetky menované aspekty 
však detskej verzii chýbajú. Zo scény ostalo 
len chudobné torzo (hviezdna obloha, pó-
dium v kukátkovom ráme), príbeh je podaný 
naratívne a nedramaticky. Základný scénický 
fór – komentátor Martin Vanek ilustruje jed-
notlivé výjavy a základné pojmy (had útočiaci 

na Tamina, krásna princezná Pamina, flauta, 
zvonkohra) milými neumelými kresbičkami, 
súbežne prenášanými z jeho tabletu na projekč-
nú javiskovú plochu – je neopozeraný a vtipný, 
nie však samospasiteľný. 
Aj tentoraz Vanek k samotnému príbehu 
o princovi Taminovi, ktorý sa vydáva zachrá-
niť princeznú Paminu, a o jeho kamarátovi 
Papagenovi túžiacom „po frajerke“, pridáva 
hudobno-teoretickú edukáciu. Malí diváci 
sa dozvedia, akým geniálnym dieťaťom bol 
Wolfgang Amadeus, oboznámia sa s opernou 
terminológiou (ária, duet, tercet...), spoznáva-
jú zvuky hudobných nástrojov. Oproti Nápoju 
lásky je tu však menej interaktívnych mo-
mentov (deti sa dostanú na javisko len jediný 
raz, ako zvieratá uspaté Taminovou čarovnou 
flautou) a vzhľadom na povahu príbehu aj 
menej dynamického humoru. 

Najväčšie party prisúdili tvorcovia bratislavskej 
detskej verzie Čarovnej flauty princovi Taminovi 
(technicky vzorný, vokálne kultivovaný Martin 
Gyimesi) a jeho smiešnemu kamarátovi Papa-
genovi (Pavol Remenár, tradične sa dobre cí-
tiaci v postave zábavného vtáčkara). Princezná 
Pamina v podaní Heleny Becse Szabóovej je 
vizuálne príťažlivá, hlasovo však ostrá a málo 
štýlová. Najlepší deň nemala ani osvedčená 
Kráľovná noci Jana Bernáthová, s trojčiarko-
vanou oktávou sa tentoraz trošku potrápila. 
Pekne vyznelo trio dám (Katarína Štúrová, 
Miriam Maťašová, Terézia Kružliaková), po 
slabších úvodných frázach sa rozospievala Pa-
pagena Márie Rychlovej. O Sarastrovi sa síce 
veľa rozprávalo (pričom deti asi ťažko pocho-
pili, či ide o kladnú alebo zápornú postavu), na 
scénu sa však nedostal. Čarovnú (dirigentskú) 
paličku mal v rukách Dušan Štefánek.
Pri inscenácii, ktorá je sčasti založená na im-
provizácii moderátora reagujúceho na impulzy 
od divákov, možno počítať s lepšími i horšími 
predstaveniami. Minimálne v jednom ohľade 
však premiérový podvečer nebude možné pre-
konať: viac detí, ako pojala Sála opery a baletu 
13. 9., sa do jej priestorov nevojde. 
     

Stranu pripravila: Michaela MOJŽIŠOVÁ
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Štátne divadlo v Košiciach si na začiatku svojej 
69. divadelnej sezóny pripomenulo viacero 
historických momentov: 90 rokov od vzniku 
Družstva Východoslovenského národného di-
vadla (valné zhromaždenie 11. 4. 1924) a prvé-
ho predstavenia slovenskej veselohry Jána 
Chalupku Kocúrkovo (13. 9. 1924), ktoré bolo 
zároveň prvým uvedením slovenského slova na 
košickej scéne. Riaditeľom divadla sa stal český 
režisér  Josef Hurt, šéfom opery Juraj V. Schőf-
fer, dirigentom Vlastislav A. Vipler, hlavným 
režisérom Václav Poláček, choreografkou sláv-
na Ela Fuchsová. VND sa zameralo nielen na 
činohru, ale aj na operetu. Už o dva dni sa hra-
la Slovácka princezná Rudolfa Piskáčka, ne-
skôr tu inscenovali operety košických autorov 
(Ženské rozmary od Júliusa I. Hemerku a Tajnú 

misiu Bedřicha Holečka) i klasické 
operety Straussa, Fallu, Kálmána – 
tituly, z ktorých niektoré nájdeme ako 
inšpiráciu aj v dramaturgickom pláne 

jubilejnej košickej sezóny. Kálmánova Grófka 
Marica bude prvou premiérovou inscenáciou 
operného súboru, úryvky z klasických balet-
ných titulov uvedú v rámci CLASS koncertu 
členovia baletného súboru, na záver sezóny 
pripraví baletný súbor Bajadéru, činohra Cha-
lupkovo Kocúrkovo. Operný súbor sa neobzerá 
iba do histórie, v progresívnom trende zároveň 
pokračuje programovaním dvoch mimoriadne 
náročných diel, Rossiniho Popolušky a Pucci-
niho Manon Lescaut. Pôvodne avizované na-
študovanie Händlovej opery Alcina (máj 2015) 
v réžii Lindy Keprtovej sa zatiaľ z finančných 
dôvodov neuskutoční. 
Divadlo v súčasnosti disponuje stabilným, 
profesionálne  a umelecky vyrovnaným súbo-
rom. Sčasti to dokazoval aj slávnostný koncert 

k spomínanému 90. výročiu (13. 9.), na ktorom 
svoju erudíciu predviedol divadelný orchester 
s dirigentom Igorom Dohovičom, sólistami 
a zborom Opery ŠD. Už za čias Tibora Frešu 
v 50. rokoch sa ukazovala potreba koncertných 
vystúpení divadelného telesa. Táto požiadavka 
platí dodnes: prispieva k zvýšeniu tak potreb-
ného profesionálneho sebavedomia. Koncert 
poukázal na kvality, no zároveň i na malé 
obsadenie telesa. Zo sólistov sa v operných 
áriách, dvojspevoch, scénach a zboroch, ako 
aj v ukážkach z Bernsteinovho muzikálu West 
Side Story a z pripravovanej operety Grófka 
Marica predstavili Lenka Čermáková, Jaro-
slav Dvorský, Marek Gurbaľ, Gabriela Hűb-
nerová, Lucie Kašpárková, Marián Lukáč, 
Michal Onufer, Tatiana Paľovčíková, Titusz 
Tóbisz a Janette Zsigová. Súčasťou galakon-
certu bola výstava k výročiu VND z produkcie 
Východoslovenského múzea v Košiciach.

Lýdia URBANČÍKOVÁ

Občianske združenie Opera Slovakia popri 
prevádzkovaní spravodajsko-publicistického 
internetového portálu vyvíja aj koncertnú čin-
nosť. Podujatie pripravené 30. 8. v Drevenom 
artikulárnom evanjelickom kostole v Kežmar-
ku bolo stretnutím viacerých generácií spevá-
kov, no malo aj ďalší nezanedbateľný rozmer – 
benefíciu. Výťažok z koncertu i finančný dar 
generálneho partnera (spoločnosť DELUVIS) 
budú použité na výstavbu Denného centra pre 
viacnásobne postihnutých z Liptova.
Najmladší sólista podujatia, štrnásťročný Matej 
Rendoš so zvonivým, ešte detským sopránom 
s oslnivo čistou intonáciou zaspieval Franckovo 
Panis angelicus a pieseň Mikuláša Schneidra 
Trnavského Keby som bol vtáčkom. Zrelú gene-
ráciu reprezentovala stále krásna a šarmantná 

Emília Csémy, dokazujúca, že správna spevác-
ka technika a starostlivosť o hlas zaručujú aj vo 
vyššom veku intonačne čistý i výrazovo bohatý 
spev (ária Lauretty O mio babbino caro, pieseň 
Liebe, du Himmel auf Erden z Lehárovej operety 
Paganini). Z mladšej generácie sa predstavila 
mezzosopranistka Judita Andelová, ktorej sýty, 
predovšetkým v stredných polohách zamatovo 
sfarbený hlas sme si mohli vychutnať v duete 
z Hoffmannových poviedok i v árii Santuzzy 
z Mascagniho Sedliackej cti. 
Iste nie je jednoduché dostať na slovenské pó-
diá spevákov angažovaných v zahraničí. O to 
vzácnejšie bolo, že sme v Kežmarku mohli 
počuť vypracovaný, vo všetkých polohách 
vzácne vyrovnaný a pre Mozartovu hudbu 
ako stvorený mezzosoprán Jany Kurucovej. 
S absolútnym prehľadom zaspievala Seguidil-
lu z Bizetovej Carmen a v duete Là ci darem 
la mano podala ruku barytonistovi Martinovi 
Kovácsovi. Mladý spevák sa ukázal ako adek-
vátny partner. Jeho hlas síce ešte potrebuje 
najmä vo vysokej polohe vyzrieť, áriu Rodriga 

Io morrò z Verdiho Dona Carlosa však zvládol 
s patričným dramatickým nábojom.
Prekvapením koncertu bola pre mňa Marianna 
Hochelová. Flexibilný hlas, ktorý technicky 
i výrazovo vynikol predovšetkým v árii Olympie 
z Hoffmannových poviedok, dokázal s neskutoč-
ným vkusom a výbornou artikuláciou vytrysk-
núť aj v brisknej piesni Adely zo Straussovho 
Netopiera. Že jej opereta pristane, dokázala 
Hochelová i v Lehárovom duete Lippen schwei-
gen s Jaroslavom Dvorským, ktorý sa ocitol 
v neľahkej pozícii náhradníka za pôvodne avi-
zovaného Petra Bergera. Popri duete z Veselej 
vdovy prispel Cavaradossiho áriou a duetom 
z Pucciniho Bohémy (s Martinom Kovácsom). 
Klavírne krídlo, na ktorom hrala Júlia Grej-
táková, bolo umiestnené v strede chrámu 
pred hlavným oltárom. Vďaka profesionálnej, 
bezchybnej klaviristkinej hre sa naozaj stalo 
nosným pilierom celého koncertu, na ktorý sa 
speváci mohli absolútne spoľahnúť a kedykoľ-
vek sa oň oprieť. 

Katarína BURGROVÁ

Ak sa operná inscenácia udrží pri živote osem-
násť sezón, spravidla sa pátra po dôvodoch. 
V prípade Verdiho Aidy v Opere SND (premiéra 
19. 6. 1998) ich asi nebudeme hľadať v opotre-
bovanom, na rozhraní klišé a gýču zakotvenom 
vizuálnom tvare. Z pôvodných aranžmánov 
ostali len omrvinky a postavy si každý sólista 
(ne)profiluje po svojom. Na plagáte Aidu zrejme 
najväčšmi drží samotný názov. Darmo, je to ti-
tul, ktorý zarezonuje. Aj preto doň vstúpilo v sep-
tembrovej repríze čiastočne nové obsadenie.
U Miroslava Dvorského treba oceniť, že ani po 
päťdesiatke neupadol do „reprodukčného“ po-
hodlia a siaha po nových métach. Po Wagnero-
vom Lohengrinovi a Čajkovského Hermannovi 
si vybral Verdiho. Radames rozhodne nepatrí 
k ľahkým partom. Celeste Aida je previerkovou 
vstupnou bránou a ak tenoristovi vyjde, má 
spoly vyhraté. Dvorského síce vo vypätej polohe 

trocha potrápila, no dodala mu sebadôveru, 
a tak jeho výkon od obrazu k obrazu rástol. Má 
stále príťažlivú farbu (v závere s barytónovou 
prímesou), ctí kantilénu, je kultivovaný a vie 
správne položiť výrazové akcenty. 
Svoju prvú Amneris a dosiaľ najnáročnejšiu 
rolu na bratislavských doskách ponúkla Mi-
chaela Šebestová. Začala nenápadne, hĺbky 
spočiatku nezneli, no ako sa na javisku udo-
mácňovala, uvoľňovala sa jej tónová energia. 
Časom by hlas mal nadobudnúť zmyselnejšiu 
farbu, vyrovnať polohy a preorať výraz. Bol to 
však debut určite perspektívny.

Reprízu spestrili aj dvaja hosťujúci sólisti 
z českých divadiel (obaja sú momentálne 
v úväzku brnianskej opery), z Rumunska 
pochádzajúca Anda-Louise Bogza (Aida) 
a Jiří Sulženko (Ramfis). Pre titulnú posta-
vu má Bogza dostatočne dramatický, v hĺb-
kach tmavý a prierazný hlas. Part má doko-
nale prelúskaný, takže presne pozná okľuky, 
ako „zatajiť“ hriechy vo frázach a artikulácii, 
ako ísť na výšky, aby pôsobili suverénne. Nie 
všetko je však také, navyše k jej silným strán-
kam nepatrí ani intonačná čistota. Sulženko 
nie je primárne kantilénovým basistom, no 
jeho materiál znie jadrne a v polohách vyrov-
nane. Predstavenie v pomerne rozvláčnom 
tempe prvých dvoch dejstiev dirigoval Ras-
tislav Štúr.

Pavel UNGER

Operné gala  
v Kežmarku 

Dlhý život bratislavskej 
Aidy

V znamení výročí


