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Nová scéna Bratislava

1946 -  2011
65 rokov
divadla

1946/1947 ukončenie rekonštrukcie a otvorenie divadla
Novú scénu Národného divadla otvárala slávnostná premiéra inscenácie Skrotenie
zlej ženy 30. novembra 1946. Obidva súbory, Činohra i Hudobná komédia, mali síce
vlastnú dramaturgiu a vedenie, ale organizačne boli súčasťou Národného divadla.

1951/1952 premenovanie súborov Novej scény ND
Činohra Novej scény sa zmenila na Mládežnícky súbor Národného divadla
a Hudobná komédia na Operetu Národného divadla.

1953/1954 úplné osamostatnenie sa Novej scény
Od 1. septembra 1953 sa opäť menili názvy súborov -  z Mládežníckeho súboru sa
stáva Nová scéna mladého diváka a z Operety Spevohra Novej scény.
K 31. decembru 1953 sa administratívne ukončila činnosťobidvoch súborov pod
hlavičkou Národného divadla a od 1. januára 1954 sa administratívne začína
samostatná éra ďalšieho bratislavského dvojsúborového divadla.

1959/1960 zmena v názve činoherného súboru
Na konci sezóny prišlo k zjednodušeniu názvu činoherného súboru a z Novej scény
mladého diváka sa stáva Činohra Novej scény. Názov druhého súboru sa nemení
a oba poznáme ako Činohru a Spevohru Novej scény až do roku 1999.

1971/1972 otvorenie komorného hracieho priestoru
Nová scéna získala ďalší hrací priestor v Bratislave a z bývalej kaviarne Astória sa
stalo Štúdio Novej scény (ŠNS).

1972/1973 slávnostne otvorenie Štúdia Novej scény
Po ukončení rekonštrukcie otvorila nový hrací priestor 22. novembra 1972
(36 rokov po prvej premiére Novej scény) slávnostná premiéra inscenácie hry Jozefa
Gregora Tajovskéno Statky-zmätky v réžii Miloša Pietora.

1976/1977 pribúda tretí súbor Novej scény
Od 1. januára 1977 bol k Činohre a Spevohre Novej scény administratívne
pričlenený Poetický súbor, ktorý si počas svojho pôsobenia pod hlavičkou Novej
scény udržal personálnu aj dramaturgickú svojbytnosť.

1986/1987 zatvorenie a začiatok rekonštrukcie budovy Novej scény
Súbory začali hrať v náhradných priestoroch v bratislavských kultúrnych domoch
(DK Ružinov, DK Dúbravka, Dom ROH Istropolis).

1989/1990 rozpad Činohry Novej scény
Časť členov Činohry Novej scény podnietila vznik samostatného divadla
nadväzujúceho na tradíciu Divad a na Korze. Priestory a umelecká orientácia Štúdia
Novej scény sa stali východiskom pre vznik Divadla AŠTORKA Korzo '90.
Na konci sezóny k 30. júnu 1990 administratívne zanikol Poetický súbor Novej scény
a jeho členovia sa začlenili do činoherného súboru alebo do novozniknutej Komédie
Novej scény. Toto umelecké zoskupenie pracovalo do 31. decembra 1990.
K1. júlu 1990 začala pod hlavičkou Novej scény pôsobiť aj Komorná činohra. Svoju
činnosť ukončila 30.júna 1991.

1991/1992 koniec rekonštrukcie a slávnostné otvorenie budovy Novej scény
31. decembra 1991

1999/2000 koniec dvojsúborového divadla
31. októbra 1999 sa po 56 rokoch pôsobenia končí dvojsúborová organizácia Novej
scény, Činohra a Spevohra zanikajú a vzniká jeden Huoobno-dramatický súbor Novej
scény.
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Odborná spolupráca Mgr. art. Nina Bačiková
Grafické riešenie a produkcia Viera Burešová

Technická spolupráca Viera Helbichová Vašeková
Jazyková redaktorka Mgr. Mária Adamčíková

Použité materiály Archív Divadelného ústavu Bratislava, osobný archív Viery Helbichovej Vašekovej

Autori fotografií Ctibor Bachratý, Pavol Breier, Štefan Bukšár, Vladimír Hák, Tibor Huszár, Anton Kralovič, Fedor Nemec,
Gejza Podhorský, Anton Sládek, Anton Smotlák, IgorTeluch, Olga Triaška Stefanovič.
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ITetl otvorením novej scény ND. Nová scéna ND

vychádzal srne
že Je pre vývin

divadla nevvhnut-
aby sa čím skôr

tetri istom mieste niekoľko
medstaveni. umeleckv nie vždv
vyhovujúcich* No. zdá sa, že
Nová scéna bude môcť preko
nať i kraänu skepsu: V jej sú
bore majú prevahu bývalí čle
novia starej scénv ND ÍBanci-
ková. Ccrnická. Žclensfcá. Mi.
šianiková. Slabelová. Wagnero-
vá, Vronská. Gregor. Chudík
D'tbarbora, Bada. Paška. Le*
hotský a I.), členovia Komor
ného divadla (Šimonovič. Sr-
bok a i.) a talentovaní iediot-
llvcl z radov ochotníkov. V
režisérskom sbore zasa sú za
stúpení I starí divadelní nrak*
riel I mladí priebojní režiséri.
špeciaUsti pre detské divad’o
atď- Repertoár nového divadla
usiluje sa v najväčšej možnei
miere spĺňať uvedené úlohy
Novei scénv ND. splácajúc pat
ričné dlh divadhi klasickému,
venulúc náležitú snahu avanb
cardným skutkom divadelným
a zdôrazňujúc nahná časť, slo-

väíšel miere zaoberalo diva
delným experimentom ako nai-
pokrokovejším prostriedkom
hľadania nových ciest. Mož
nosť scénického experimentu,
ktorej sa z pochopiteľných prí
čin musí vzdať každá repre
zentačná scéna, nijako už ne
bude vzäčíalenná Novei scéne
ND. Mladý a pružný súbor ne.
bude mať orlčínv báť sa od- _______ ......
vážnejšieho pokusu rcžiinénn, ženú z pôvodných hier nových
inscenačného alebo hereckého ' slovenských au’mrov.

Peter Karvaš

vvspdoú divadelnou technikou,
bude takéto snahy zaiste pod
porovať- — Nemáme tiež na
Slovensku divadlo, ktoré by
do svojho repertoáru zaradovu.
lo diela svojou povahou nie rý
dzo dramatické. V repertoári No
vej scény ND sú 1 folklorné
oásma, satirické montáže a iď „
teda javiskové lortny u nás
ešte trochu nezvyklé svojou
stavcb.iou odlišnosťou od pra
videlnej formy divadelnej hry.
Pestovať takéto Inscenácie,
umelecky ai klcove účinné, bu
de ďalšou úlohou Novei scény
ND. — A napokon: Všetci pri
dobre vieme, koľko.sme j  mi
nulosti zostali dĺžni detskému
divadlu. Hoci je evidentné,
že divadlo pre deti ie najúčin
nejším prostriedkom divadel
nej výchovy, že z detského
obecenstva vyrastú kádrv bu
dúceho divadelného obecen
stva. vnímavého. Inteligentné
ho, vzdelaného a s láskou chá
pajúceho divadelné umenie,
hrcšHo sa v minulosti povrch
ným študovaním detských hier,
ich odbavovaním napochytre
a zľahčovaním ich významu v
repertoári divadla. N^v^scé-
na ND chce sa venovať kva-

hodnotnému detskému divadlu.
Ako vidieť, program no/ého
divadla Ic rozsiahly a mnoho-
tvárnv a niet pochýb, t o  bude
monžé ho splniť len pri maxi
málnom napätí práčov tej
enersie a dobre) vôle- Situácia
ie praktick v zhoršená i miestom
účinkovania (Nová scéna ND
bude brať v divadelnej sieni
Zivnodomu. pravdaže, presta
vane! a vybavenej moderným
svetelným oarkmn n akusticky
adoptovaným hľadiskom), kto*

štatovať, žc o umelecký rast
dramatického autora ie u nás
postarané nepomeme horšie,
ako o literárny vývin mladého
básnika alebo ©rozatéra. Za
tiaľ čo debutujúci poet mohol
svoje verše bez prekážky uve
rejňovať v literárne! tlači,
i keď ešte ncdorástol na väč
šie básnické dielo, mohla dra
maturgia Národného divadla
zaraďovať len celovečerné
hry. ktoré vždy predstavujú
dielo rozsiahle a do Istej mi.il*
málneí miery umelecky zrelé a
plnokrvné. Rozhlas bol teda
jediný, ktorý umožnil mladé
mu dramatickému básnikovi
uskutočňovať dramatické pred
lohy I v menšom meradle a
so zameraním nevhodným pre
národnú scénu. Nie nadarmo
sa teda volalo po Štúdiu, ktoré
bv predvádzalo nielen práce
na; hodiace* lež i práce hľa
dajúce a ktoré bv účinne for
movalo mladé dramtlckô ta
lenty a vychovávalo ich nielen
v umelecké osobnosti, lež na-
imä v divadelných odborníkov,
schopných moderných a cen-

iných divadelných skutkov- Zdá
fca, že Nová scéna ND bude' ré sa stalo nepopulárnym, lei»o
lká môcť stať fórem, schopným i v poslednej sezóne insceno-
Vychovávať novú dramatickú | vaty ochotnícke krúžky na
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V Jeseni začína svoju Čin
nosť ftuva sečnú v  diic»-
nuui vývinovom >táa<u slov cti.
i  a e no divadelníctva, t* j- pri
minimálnom pocte stúiycii pro
fesionálnych scén, za ponuiéiio
a lažkčho prekonávania hmot
ných a organizačných preká
žok a za neustáleho zápasu s
nedostatkom odbor.ic škole
ných divadelných praktikov
predstavuje štart nového d i

vá na nej budú pestovať Jten*
ry. íormy a dielu, ktoré Národ
nú scéna nebude Môcť uviesť*
icbo sa svojou povahou alebo
svojimi špeciálnymi divadel
nými kvalitami budú vymyká-
vať lei reorezemauvnej ll.ih,
alebo pretože si svojím celko
vým umeleckým poňatím bu
dú vynucovať inú atmosféru.

Keďže rozwoj divadelníctvu
_______ __ ___  _____  _ tde ruka v ruke s rozvojom

vadia zakaždým udalosť tak-(dramatickej tvorby, bude prvým
ľ rečeno historického významu; / poslaním Novej scény obrátiť
\  tak založenie Slovenského ko-l svoj zreteľ na pôvodnú drama*
\ morného divadla v Turč. Sv.l tickú tvorbu, na nových diva-

Martine značilo pred dvoma delných autorov- Treba kon-
rokmi dôležitý medzník v roz
voji divadelnej kultúry nH
strednom Slovensku, pt^dobne
ako /znik Slovenského di
vadla v Prešovc a nedávne
obnovenie Východoslovenské
ho národného divadla j  Koši
ciach vytvorilo podstatne nové
a rozsiahle možnosti pre roz
voj divadelnej kultúry na zý*
chod,tom Slovensku- Chceme
teda niekoľkými riadkami o-
svetliť spoločenské n duchovné
skutočnosti, v ktorých koreni
potreba nového divadla v Bra*
tislave a ktoré určujú ume
leckú poslanie Novej scény ND-

Stánkom divadelného umenia
v Bratislave bolo doteraz Ná
rodné divadlo, ak, pravda, ne
hľadíme na nepravidelné účin
kovanie ochotníckych scén*
ktoré sa však vyznačovalo
predovšetkým ešte zápasom o
umelecký divadelný výraz o
úsilím o pôvodný scénický
tvar. Národné divadlo v Brati
slave ie však rcprezcntač.ion
nároL’.m-u scénou a ako také
má Isté záväzky v oblasti re
pertoáru. slohu i ideového za
merania. Tieto závazkv p sta
rostlivá snaha neporušiť re
prezentatívnu povahu, ktorá
prináleží národnej scéne, spô
sobilý však, ž.e sa duchovní
tvorcovln Národného divadla
mohli s niektorými dramatic
kými druhmi a s niektorými
divadelnými problémami vy
rovnávať iba v nedostatočne!
alebo nijakei miere, takže nie
ktoré oblasti modernej divadel
ne’ kultúry zostalv u nás ne
vyčerpané » neboly pestovanú
tak. ako bv si to bola nároko.
vala Ich umelecká a spoločen
ská závažnosť- — Pre tieto
okolnosti ukázala sa potreba

druhého divadla v Bratislave ___ __ _
Keď sme sa rozhodli otvoriť tom smvslc. že bv sa bolo vo

— m w Oh u  Ňovot-scén.v ND už *
jeseni 1946.
t  poznatku,
slovenského
ne potrebné. .... _
utvorila scéna mladá duchom
i prostriedkami, bez úloh re
prezentačných a so sikMt 1 od-
vahon. ktorú bude mo£no po
staviť bezvýhradne do sluŽ’eb
hľadania nových ciest iaviska
i hľndiska. Poslaním Novei
scény ND bude dopĺňať starú
scénu ND v tom smvslc, že Moderné javisko, vystrojené

icncráciu. Sú diela mimoriad-
ivch umeleckých kvalít, kto-
•é sa na veľkom javisku Ná-
odného divadla neuplatňujú,
ebo celým svojím umeleckým
uspôsobením a organizáciou
svojich tvárnych složiek vola-

‘jú po atmosfére intímnej, kon
centrovane! a ľudsky blízkej,
v praxi: po menšom javisku,
oo javisku komornom. Takéto
hry nájdu svoje uplatnenie na
Novei scéne ND- Ako Je zná
me. na Slovensku doteraz ne
bolo divadla, avantgardného v

Vo vestibule Novej scény Národného divadla vítala divákov malba všestranne nadaného
umelca, režiséra a výtvarníka Františka Kudláča.

Martin Gregor (jeden z prvých členov činoherného súboru NS, herec a neskôr aj režisér)
s manželkou Magdou a Ladislavom Vychodilom na obhliadke rekonštruovaných
priestorov Novej scény Národného divadla

30. novembra otvoria sa po prvý
raz brány nového bratislavského
divadla Novej .-ceny. Nová
na Nl). ktorá inú konečne zaiste
ný svoj trvalý stánok v novo-
adoptovanom a technicky dokona
le vybavenom bývalom kine Alfa,
rodila sa veľmi ťažko. Mladi di
vadelní pracovníci, prevažne čle
novia ND. stretali sa s ťažkosťa
mi hospodárskeho, technického i
umeleckého rázu, takže bolo treba
ozajstného nadšenia a vytrvalosti,
kým sa im podarilo preklenúť
všetky prekážky a vytvoriť pod
mienky pre zdarné za počatie za
mýšľaného diela. V novom, intím
nejšom prostredí. umelecky rôz
norodom a mnohotvárnom vedúci
súborov tohto divadla budú -a
usilovať nájsť nový vhodný diva
delný štýl a objavovať a vycho
vávať nielen nové herecké a spi
sovateľské talenty, ale aj divadel
né obecenstvo.

Programované otvorenie prvej
sezóny sa oneskoruje, ale milov
níci divadla nebudú nijako ukrá
tení. Súbory Novej scény N D na-
cvičily vopred viac hier, takže za
mýšľaný repertoár splnia v
plnom rozsahu. Prvé premiéry
odštartujú v krátkom časovom
odstupe za sebou, takže v decem
bri budeme mať asi 1 až 5 nových
divadelných premiér. Doterajšiu
činnosť činoherného súboru i sú
boru hudobnej komédie vyplnily
zájazdy medzi baníkov do Hand
lovej a Kladna. Výsledky týchto
zájazdov sú veľmi priaznivé a
herci získavajú si v robotníkoch
veľmi vďačné obecenstvo s ozajst
ným porozumením pre ich prácu
a poslanie. V Handlovej zahrali
i Katajevovu ..Kvadratúru kru
hu" a Gogoľovu „Ženbu“, v Klad
no miesto hudobnej komédie uspo
riadali recitačný večer. Veľa oča
kávajú aj od návštevy bratislav
ského robotníctva, pre ktoré
usporiadajú osobitné predstave-

s dramaturgom
Petrom Karva-

sme sa o prvom
divadla. Nová

nia v spoluprác s odborovými or
ganizáciami.

V rozhovore
Novej scény N D
šom informovali
repertoári tohto
scéna, ktorá iná vo svojom štíte
heslu radostného a optimistické
ho divadla, púšťa sa m» cestu s
maximálnym pracovným nasade
ním a e programom, ktorý ráta s
najvyšším vypálim tvorivej ener
gie mladého súboru. Ako prvú
premiéru uvedie Nová scéna Sha-
kesjearovu komédiu „Skrotenie
zlej ženy" v preklade E. A. Saud-
ka a M. M. Dedinského. Je to roz
marná a zábavná komédia, plná
vtipných srážok a humorných za-
pletek. ktorej réžiu má Drahoš
Želenský. V hre uvidíme popred
ných členov ND M. Bancíková,
M. Cernickú, L. Chndíka, M. Gre
gora. F. Dibarboru. A. Badu a
nových členov súboru.
Divadelný zákon pred uskutoč
nením

V týchto dňoch iíšla sa po prvý
raz divadelná komisia pri Mini
sterstve školstva a osvety v Pra
he. aby pripravila definitívne
znenie návrhu divadelného záko
na. Návrh v prvej forme vypra
coval príslušný odbor MŠO. ktorý
teraz posielajú úradným miestam
a záujmovým korporáciám, aby
uvíedly svoje pripomienky. Pre
tože sa zásady a formulácia tohto
prvého návrhu \ podstate shodii-
jú s núv-hom divadelného zákona,
i čakáva s p. že príprava defini-
tlvroho znenia návrhu pre vlá
du nebude dlho trvať.
Nové slovenské krátke filmj

Výrobné oddelenie slovenských
krátkych p. kultúrnych filmov
pripravuje tri nové krátke sním
ky. Prvý sa už začína nakrúcať.
Jeho titul bude „Odkazy minulo
sti". Bude lo film o Slovenskom
národnom múzeu v Turč. Sv.
Martine. Autorom námetu je Pa-

ľo Bielik. Režisér Viktor Kuba-
la pracuje na novom dokumentár
nom filme o probléme výmeny
národnostných menšín medzi Če
skoslovenskom a Maďarskom.
Tento film, ktorý je už pred do-
k ••mením, ukazuje, ako zhubne
pôsobila maďarizačná vlna v
minulosti, ako sa  bez politických
a národnostných práv utopila v
maďarskom mori slovenská men
šina a ako len výmenou menšín
sa môže zabezpečiť spokojné a
vyrovnané spolunažívanie v du
najskej kotline. Názov tohto fil
mu je: „Aby sme pokojne žili..."
V týchto dňoch dohotovili filmo
vú reportáž Slofisu „Odkaz cyri-
lometodejský". Réžiu tohto filmu
mal Viktor Rúbala.
Úspech československého umelca
v zahraničí.

Rafael Kubelik, ktorý mal veľ-
za svojej poslednej

I .ondýne zaČia t kom
Lon-

dva kon-
orchestru

ký úspech
návštevy
tohto roku, teraz je zasa v
dýne u bude dirigovať
certy Symfonického
britského rozhlasu.
Nové súborné vydanie

V Moskve
povojnové kompletné vydanie
diela Eva Nikolajeviča Tolstého.
Vyšlo nielen jeho dielo literárne,
ale i listy a denník. Súbor obsa
huje plných 92 sväzkov. Úvod
napísali: Michail Šolochov. Ale
xander Eadejev, Tolstého syn
Sergej a literárny expert Nikolaj
Giisev. bývalý spisovateľov tajom
ník.

Tolstého
vydali teraz prvé

kompletné

Sväz vojakov slovenského
národného povstania — kra
jový sekretariát v Nitre
oznamuje, že dňa 26. okt.

1946 zomrel brat Štefan
K a h á t z Ko. ároviec. Po
dľahol následkom zranenia
v Slovenskom národnom po
vstaní. Česť jeho pamiat
ke.
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Na prispôsobenie priestoru bývalého kina Alfa v Živnodome potrebám divadla dohliadal
i začínajúci scénograf a čerstvý vedúci výpravy Národného divadla Ladislav Vychodil (uprostred).

Slávnostné otvorenie Novej scény Národného divadla 30. novembra 1946
sprava Magda Husáková-Lokvencová, režisérka Novej scény ND, s manželom Gustávom
Husákom
druhý zľava predseda Slovenskej národnej rady Karol Šmidke

Nová scéna ND / P. Karvaš.
In: Práca. -  Roč. 1, č. 98 (1946), s. 4.

|  R IA D IT E Ľ  |— -

■ { Á f u a  PREVEDziÔ^

TI. A Č A CROCA
CACNf W Í L E N . Í

NAOC R O Vf R t f

*  ZÁVODNÁ RABA |
l a  •  •  J

NOS r. SPRAVA

V £ 0 U ‘ j . ÍD U C t

R EAEAENT

STAV R£ f  f  O IN  r

H t A i POKLADNÍK

|  ■ ifff.A U N

•I W C !  y e Sn n
• r e y á d x -L

Prvý programový plagát Novej scény Národného divadla
Napriek tomu, že rekonštrukcia priestorov prebiehala takmer do poslednej
chvíle, obidva nové súbory, činohra i hudobná komédia, naštudovali svoje
inscenácie v náhradných priestoroch a hneď po slávnostnom otvorení sa
rozbehla plnohodnotná umelecká prevádzka s programom pre dospelých
i pre deti.

Šéf hudobnej komédie Novej
scény ND František Krištof Veselý
(druhý zľava) a šéf činoherného
súboru Novej scény ND Drahoš
Želenský (tretí zľava)
so spolupracovníkmi -  šepkárom
Michalom Adamcom (prvý zľava)
a spevákom Josefom Kŕepelom

Členovia prvého činoherného
súboru Novej scény ND (zľava)
Juraj Šebok, Ferdinand Lehotský,
Jozef Šimonovič

Šéf činoherného súboru Novej
scény ND Drahoš Želenský
s osvetľovačmi

VtAJ 11
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Scénograf Jozef Vécsei (takisto Ján Valentín, druhý zľava)
spolupracoval s Novou scénou ND od jej otvorenia v sezóne
1946/1947.
zľava Jindŕich Kouŕil (divadelný inšpektor), Jozef Vécsei, František
Beneš (inšpicient), Anton Žobenský (divadelný majster)
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Organizačná schéma SND z rokov 1951 -  1953
V sezóne 1951/1952 sa činohra NS ND oficiálne premenovala na Mládežnícky súbor ND a zamerala svoju tvorbu na divadlo pre deti a mládež. Podobný osud postihol aj hudobnú komédiu,
z ktorej sa v uvedenej sezóne oficiálne stala Opereta ND.

i— 1 ----- TI

ZRIADENEC

Súbor NS ND na
jednom zo zájazdov
po Slovensku,
pravdepodobne
v sezóne 1950/1951
zľava (dole)
Mária Hájková,
Vladimír Durdík st.,
Oľga Vronská,
Ctibor Filčík,
neidentifikovaná,
Ivan Krivosudský,
neidentifikovaný,
Alojz Kramár
zľava (hore)
Mária Bancíková,
Andrej Vandlík,
Emília Lokvencová,
RudoIfThrún,
Jozef Šebok,
pravdepodobne
Jana Kurzová



J. Šimonovič, B. Slabejová, L. Juríčková, E. Wagnerová, O. Lichardová, J. Killerová

Skúška na hrade Devín
L. Chudík, O. Lichardová

Skúška na hrade Devín
M. Gregor, A. Kramár

Skúška na hrade Devín
H. Kováčiková, L. Chudík, O. Lichardová

Ľ. Smrčok: KNIEŽA RASTIC
Premiéra 31.5.1951
Réžia Ľubomír Smrčok
J. Rozsíval, M. Gregor

J. Váh: TICHO
Premiéra 28.5.1949
Réžia Ľubomír Smrčok
M. Želenská, M. Gregor, R. Thrún, J. Šimonovič

Skúška na hrade Devín
M. Gregor

Skúška na hrade Devín
M. Gregor

H. Ibsen: PILIERE SPOLOČNOSTI
Premiéra 15.10.1947

B. Johnson: VOLPONE
Premiéra 7.10.1948
Réžia Ľubomír Smrčok
J. Šebok, komparz, S. Adamčík, O. Lichardová, komparz, R. Latečka-Repický,
komparz, J. Paška, J. Šimonovič, L. Juríčková, F. Dibarbora

W. Shakespeare: SKROTENIE ZLEJ ŽENY
Premiéra 3 0 .1J. 1946
Réžia Drahoš Želenský
J. Paška, L. Chudík, M. Bancíková

Skúška na hrade Devín
M. Gregor

Ľ. Smrčok: KNIEŽA RASTIC
Skúška na hrade Devín
L. Chudík, O. Jariabek, O. Lichardová, R. Thrún, M. Gregor, H. Kováčiková,
Ľ. Smrčok, A. Kramár, S. Adamčík, V. Durdík

Neznámy autor: ADVOKÁT PATELIN
Premiéra 21.11.1947
Réžia Ľubomír Smrčok
B. Slabejová, M. Gregor

Skúška na hrade Devín
L. Chudík, R. Thrún, O. Jariabek, v strede pravdepodobne J. Kurzová
O. Lichardová, V. Durdík st., H. Kováčiková, S. Adamčík, M. Gregor,
A. Kramár, Ľ. Smrčok

DIVADELNÝ ÚSTAV
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F. M. Dostojevskij - J. Copeau -  J. Croné: BRATIA KARAMAZOVCI
Premiéra 28.3,. 1947
Réžia Drahoš Žejenský
F. Dibarbora, J. Šebok, M. Gregor, L. Chudík, J. Šimonovič, S. Adamčík

G.Zapolska: MORÁLKA PANI DULSKEJ
Premiéra 2.7.,1949
Réžia Drahoš Želenský
F. Dibarbora, O. Lichardová
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J. Záhorský: NAJDÚCH
Premiéra 21.6 .1949
Réžia František Kudláč
L. Chudík, J. Paška, E. Wagnerová, A. Kramár (sediaci)

S. O'Casey:JUNO A PÁV
Premiéra 30.11.1948
Réžia František Kudláč
L. Juríčková, F. Dibarbora, M. Gregor, J. Paška, M. Želenská, M. Černická, J. Šimonovič

J. Priestley: NEBEZPEČNÁ ZÁKRUTA
Premiéra 29.11.1947
Réžia František Kudláč
H. Kováčiková, V. Durdík st.

L. Lahola: BEZVETRIE V ZUELE
Premiéra 14. 2.1947
Réžia František Kudláč
A. Bada, H. Kováčiková

P. Calderón de la Barca: KOMÉDIA BEZ GROŠA
Premiéra 16.5.1947
Réžia František Kudláč
L. Chudík, M. Černická

Plautus: HUNCUT PSEUDOLUS
Premiéra 19.9.1947
Réžia František Kudláč
F. Lehotský, M. Chorvát

L. Helmanová: MALÉ LÍŠKY
Premiéra 4 .3 .1949
Réžia Magda Husáková
F. Dibarbora, M. Bancíková, R. L. Repický, M. Gregor

A. Christie: DESAŤ MALÝCH ČERNOCHOV
Premiéra 17.6.1947
Réžia Magda Husáková
L. Juríčková, O. Lichardová

P. Karvaš: NÁVRAT DO ŽIVOTA
Premiéra 17.4.1948
Réžia Magda Husáková
J. Šimonovič, L. Chudík, J, Sebok, F. Dibarbora

L Vojnovič: SMRŤ MATKY JUGOVIČOVCOV
Premiéra: 11.6.1948
Réžia Jozef Palka
B. Ružičková (v čiernom)

C. Goldoni: BENÁTSKA MAŠKARÁDA
Premiéra 26.5 .1948
Réžia Jozef Palka
R. Thrún, M. Černická, J. Šimonovič, O. Vronská, F. Dibarbora, M. Kolesár (socha), A. Kramár,
M. Gregor, O. Lichardová, F. Lehotský, M. Bancíková

S. Gergely: VITÉZI A HRDINOVIA
Premiéra 4 .2 .1950
Réžia M artin Gregor
C. Filčík, O. Jariabek, L. Chudík
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O. Wilde: JE DÔLEŽITÉ MAŤ FILIPA J. Kalina: NAKRÚCAME, VYKRÚCAME, PREKRÚCAME

J. K. Tyl -  J. Vašata: STRAKONICKÝ GAJDOŠ
Premiéra 8. 7.1950
Réžia František Krištof Veselý
Hudobné naštudovanie Karol Elbert
J, Láznička, F. Hudek, M. Svobodová

K. M illocker: ŽOBRAVÝ ŠTUDENT
Premiéra 10.7.1952
Réžia František Krištof Veselý
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
F. Hudek, B.Turba, J. Slezáková, V. Prokešová

A. B. Raskin -  M. R. Slobodskoj: FILMOVÁ HVIEZDA
Premiéra 11.3.1950
Réžia František Krištof Veselý
Hudobné naštudovanie Karol Elbert
M. Bancíková, F. Hudek, V. Strnisková, E. Stredňanský

E. Székely: ZLATÁ HVIEZDA
Premiéra 27.4.1951
Réžia František Krištof Veselý
Hudobné naštudovanie Karol Elbert
C. Filčík, V. Prokešová

O. Dunajevskij: VOĽNÝ VIETOR
Premiéra 21.11.1951
Réžia František Krištof Veselý
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
F. Hudek, R. Šimanová

R. Stolz: BETINA
Premiéra 13.12.1946
Réžia František Krištof Veselý
Hudobné naštudovanie Jaroslav Líbal
F. Krištof Veselý, pravdepodobne Y. Roubalová, F. Hudek

B. Némcová: DIVÁ BÁRA
Premiéra 26.11.1949
Réžia František Krištof Veselý
Hudobné naštudovanie Karol Elbert
R.Thrún, M. Svobodová, D. Živojnovič, O. Vronská, F. Hudek, Z. Šedová
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Vydal : Prípravný výbor otláv 30.
výročia ílovonikého profeíiontlneho
divadelníctva

Scéna z hry Jozefa Kajetána Tyla
..Strakonický gajdoš" - Jindŕich Láznička,
František Hudek a Mária Svobodová.
Hudebná komédia Novej scény Národného
divadla v Bratislave.

Premiéra 12.1.1951
Réžia M artin  Gregor
Š. Winkler, F. Hudek, M. Černická, F. Krištof Veselý, M. Gregorová, M. Hájková, L Pašková

Premiéra 13.2.1948
Réžia O ldŕich Lipský a. h.
Hudobná úprava a naštudovanie Jaroslav Líbal
B. Slabejová, R. Šimanová, J. Killerová
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C. Goldoni: SPIEVAJÚCE BENÁTKY

A. Surov - K. Elbert: DIVOKÝ ZÁPAD
Premiéra 28.2.1951
Réžia Štefan Munk
Hudobné naštudovanie Karol Elbert
Š. Winkler, F. Dibarbora, J. Kŕepela

N. V. Gogoľ- A. Jiránek: ŽENBA
Premiéra 1.12.1946
Réžia Štefan Munk
Hudobné naštudovanie Jaroslav Líbal
Z. Šedová, F. Krištof Veselý

T. de Molina: SOKYŇA
Premiéra 11.10.1949
Réžia Štefan Munk
Hudba a hudobné naštudovanie Karol Elbert
F. Krištof Veselý, F. Dibarbora, M. Husáková

E. Labiche - E. Martin: SLAMENÝ KLOBÚK
Premiéra 18.4.1947
Réžia Štefan Munk
Hudobné naštudovanie Jaroslav Líbal
F. Hudek

P. A. C. Beaumarchaise - E. F. Burian: BARBIER ZO SEVILLY

DIVADELNÝ ÚSTAV
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V. Dolidze: KETO A KÓTE
Premiéra 6.6.1953
Réžia Štefan Munk
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
B.Turba, G. Veclová

S. Artemovskij: ZÁPOROŽEC ZA DUNAJOM
Premiéra 11_________
Réžia Štefan Munk
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
J. Petrovič, J. Rozsíval

Premiéra 18.2.1949
Réžia František Kudláč
Hudba a hudobné naštudovanie Karol Elbert
O. Vronská, D. Živojnovič

Premiéra 2.7. J 948
Réžia Drahoš Želenský
Hudobné naštudovanie Jaroslav Líbal
J. Kŕepela, O. Lichardová, D. Živojnovič, F. Hudek

Moliére: PÁN Z PRASIATKOVA
Premiéra 23.11.1948
Réžia Magda Husáková
Hudba a hudobné naštudovanie Karol Elbert
E. Markovičová, F. Hudek, M. Hájková, F. Krištof Veselý, J. Láznička

B. Brecht - K. Weill: ŽOBRÁCKA OPERA
Premiéra 9.11.1947
Réžia Magda Husáková
Hudobná úprava Michal Karin
L. Chudík
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Zá»nxM3 so schôdse poraínábo oboru pr© p ríp rav u
KD a RSND̂  konanej dna 4 . a p r í la  1951 o 13.00 J
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NOVÁ SCÉNA 1953-1971
N Á H O D N É  D IV A D L O

B ralial.iva, Goikcbo uk, či>. tri. 230*77
Poli, priečinok 448

2 0 .ja n u á ra
BRATISLAVA.
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ífc íto a n íí M artin Gregor
Jo z e f  Budcký
Ivan uicharô
Drah^ä Želonský
Ľubomír Sxarčok
Ivan Teren
Kvetá Ilavskd
Budolf Thrún

Súdruh

Predmet: J ú l i u s  V a š e k ,
č le n  m ládežníckeho súboru

B r a t i s l a v a

Foradu z a h á j i l  r i a d i t e !  ND a .  ilartin  a ž iadal -*V
Pf**?“ 1? ? 1 v y ja d r i l i  k rámcovému dr&maturgickénu plánu' éinahry JflM
kto rý  o b d r la l i  od súdruha G regora. Xuaíae predovšetkým vedieť. ■
hry prekladový m a te r iá l zc&ae z a is te n ý  a  k to rá  pôvodná hra bttdo G u r « * “ '
tosťou napísaná^ alebo upravená, k e l  e s  jedná o h ru  gj
i2U3íne u rč iť )  koJJko prešicz* ehessio dávať v budúcej 'Bazone.-MfiŕoťaJte*'
v co loa  kalendárnom roku 1952 a  od septembra do d ?G(Mhra roku  1951. J c
by som navrhoval, aby cae d á v a li le n  10 presaier za  eeao Ä '.a  tO í  n a  XD
a 5 na R5ND* Sériové p ro . p la tn é  od budúcej sezóny r.ú{w> n
le n  p redp latná perm anentné. . •*., "  ’ *”

Súdruh B u d s  k ý vyslovu je  obava. 6 i bude cdbor to n -
Ú točne zamestnaný p r i  denos počte  10 p reM e r; a le  zo ä ta d í jn y ch d d v o -
dov pokladá za správna u r č iť  le n  ten to  počet p rem ier. ™

Súdruh ú r  e g c r  •  v p ríp ad e ; žo by nám h ro z i la  »© -’
saawstnazwať č le n s tv a , budeme úloh;/ obsadzovsť dvojiao a  tým sa  grfhiStal
považovaniu s a  Č len stv a . Ohael by r.om však, ab
ho to  rámcového dram aturgického p lánu  vyb ra l*  a _____
p rs to  Vás prosím , aby hry  p re b ra l i  rad*radom c r S
sa  nám nehodia a k to rá  nebudeme môcť d áv ať . J a  s íc e  1 _ r . ^trebujem 1111 ^y 3 S c r f e 4 v a V > a ^° ®uaíse o i u rč iť  le n  te n  počet h ier ;

Súdruh & u  d e  k  ý  3 českou k lasick o u  tvorbon anš ín a  vyrovnať, t e e i  Sadajú, Se z  7>la vym äkáas W k to rá  ca tU p £
d a r i lo  im vymsčkať, a le  neoponlčaa ho u  nás uvádzarľ lebo  ay ncítámb
t ’’&°b'-»C v o c ^> 219ud Česi • Mánx muaí ío ?  prodovôetlcým o naau pôvodpú

x * . tú d ru h  T e  r  e n  -  Plávková h ra  jô  dosť re á ln a  n s $ -
žace c nou p o č íta ť , So sa  Jilem nickáho týka , zaväzujem so  sám; že d ra 
m atizáciu  urobím spo lu  o rež isérom , k to rý  hru  bučte ro S iro v a ť /

x , ™ Súdruh B u  d s  k ý -  v Čechách to s  órsm atiM cia*! nrtíc-
t i k u j l  tuk,L.e x c í  jeden  človek urobí d ram atizác iu ; tá to  »a ®
so celému -Icn stv u  a p re d isk u tu j o sa  r. u ro b ia  sa  p a t r ič n í  opravy^

v x3 ^ 5^  T o r  c n -  ddvaa Vára o tázku, č i  jo  lo n ičan m ŕJunočíx pod Ja Vafieho názoru re á ln y .  * • v

únosná. Súdruh Smrčok -  oko j a  h ru  poznám, n ie  Ja pre scénu
*>údruh S u d  e k ý  -  pódia rana j e  ŕoai& m ov JásoAik

n a jza ray o í z p o ^ d z l  všetkycn , k torých ume tu  už m a li; a lo  tnnhntcW  4®
neprevad i  t  s in ý , /a© po is tý c h  opravách sa  i s t o  bude dať in s c e b e v a ? ?  •

_ x  ľ °  r  e  £  — o Jánošíkom s a  už raa eeo s ís io  výrov-
aav j  ne.iáma o Jánošíkov i poriadnu hru  ta k  tr ie d n e  postavenú; ako od

tO £ Q b y  zák lad  náčho drsnáturgickóho plánub o la  povodna dram atická tv o rb a . Aspoň nt» 5ÚX. J -~r  .
p r i e č i l o  sa  ä s l e j  k výberu h ie r  z  rámcovéhos-r^-.tiR gickúho p lánu  z  k to rého  boly v yb ra té  t i e to  h^y*:

V zmysle o d s.3  výmeru P overen íc tvo  k u ltú ry  v B ra t is la v e
č í s . 5 .0 69 /1953-3 /5
scény v B r a t i s la v e
b ra  1953 zo zväzku
služby  Novej scény

z 3 1 .decembra 1953 o z r ia d e n í  Hovej
u v o I  ň u j  e r.i e Vás dňom 31.decem-
Národného d iv a d la  v B r a t i s la v e  pre
v B r a t i s la v e .

Vnom 5 1 .decembra 1953 zastavujem e Vám v ý p la tu  Vaôich s lu -
žďéných p o ž itk o v  a odhlasujem e Vás z národného p o is t .e n ia .

Tým istým  dňom s t r á c a te  v še tky  oráva a n á ro k y ,k to ré  Vám
p ly n u li  z Vášho d e te r a jš ie h o  pracovného pomeru voči Národ
nému d iv a d lu  v B r a t i s l a v e .

Potvrdzujem e Vám sú časn e j že v službách  Národného d iv a d la
v B ra t is la v e  s te  b e l i  od . .ť !!Ý tF ? ? ? ..............d c .

Za Vaše s lu ž b y ,k to ré  s t e  p re  naše  d iv ad lo  vykonali,Vám
íakujem e a na novom p raco v isk u  želáme vo la  úspechov.

□
< 0

Jeô n c tn e  za m:.er !

r i a d i  t e l  NI’

Zápisnica zo schôdze poradného sboru pre prípravu spojenia činohier ND a NSND,
konanej dňa 4. apríla 1951 o 18.00 hodine v kancelárii NĎ

Sezóna 1953/1954 bola prvou sezónou Novej scény bez kurately Národného
divadla, hoci administratívne rozdelenie prebehlo až na prelome kalendárnych
rokov. Kým jedna časť umeleckých pracovníkov sa vrátila do Národného divadla,
zostávajúca časť pokračovala vo formovaní súborov druhého profesionálneho
divadla v Bratislave.

Pomoc bojujúcej Kórei
Osodcnstvo Národného divadla vyjadrujúc vďaku a lásku

kórejskému ľudu za krajne obetavý boj a zachovanie sve
tového mieru, okrem solidárneho postoju k tejto príklad
ne hrdinskej krajine prispelo aj svojou finančnou podpo
rou k skoršiemu vybudovaniu krajšej budúcnosti svojho
ľudu v socialistickej vlasti. Týmto činom sl vSKina našich
Členov plne uvedomila, že hrdinský boj kórejského ľudu
za vyhnanie agresorov z Ich krajiny odvracia nebezpečen
stvo vojny i od našich domov.

dielne mai.-stolárske
tech. personfil

287.04 Kčs
138.— Kča

2.989.54 KČS

Ďakujeme všetkým tým. ktorí plne pochopili význam
tejto akcie. Vďaka potri najmli členom a laureátom Čino
hry ND. ktorí výsledkom uvedenej akcie sú nám príkladom.

P. S.

činohra
sólisti opery
orchester
operný sbor
balet
kancelária

dielne krajčírske

1.365.— Kčs
283.—
260.-
186.—
51.50

280.—
148.—

2 príležitosti hodnotenia prejavu vďaky nášho členstva
kórejskému ľudu je treba kriticky poukázať na tú sku
točnosť. že boli a j takí jednotlivci, ktorí svojou „finan
čnou podporou" ukázali, že nijako alebo len veľmi málo
sl uvedomujú význam spoločného boja za svetový mier.

Redakcia.

Kčs
KČs
KČS
Kčs
Kčs
Kčs

Odbočka SČSP
Po odlúčení od Národného divadla založila sa ďalšia ma

sová organizácia na NS, odbočka SČSP.
K tomuto účelu sa zišlo osadenstvo Novej scény a zvo

lilo si výbor na čele s predsedom s. Kohoulom. Volebná
komisia prihliadala najmä na to. aby členovia výboru boli

, z radov mladých, funkciami nezaťažených členov, aby tak
zaručila úspešnú činnosť odbočky. Toto sa plne podarilo
a mladý výbor sa pustil s chuťou do práce. Prvoradé úlo
hy boli rázu administratívneho, lebo členské príspevky a
legitimácie boli vo veľkom neporiadku. Od začiatku svo
je j činnosti zorganizoval výbor návštevu na estráde So-
vwt-kych umelcov, ktorej sa zúčastnili členovia Novej
scény a založil Ľudový kurz ruštiny, ktorý začne prebie
hať začiatkom tohto roku. Dosiaľ máme málo členov, ale

K súlaži nášho umelecko-technického personálu
Rovnako, ako umelecký personál majú svoj podiel na

dobrých pracovných výsledkoch bratislavského Národného
divadla tiež všetky technickí iTožky divadla.’ Kladná
pxstoj členov umelecko-technického štábu ND ku kolek
tívnej spolupráci sa potQš:teinc rozvíja a rastie. Svedčí
o tom aj Ich decembrová súťaž „Mesiac vzornej práce."
ktorá prebiehala v radoch javiskových technikov e osvet
ľovačov.

Podľa súťažných kritérií hodnotia v nej bezhlučnosť.
presnosť, bezpečnosť, rýchlosť, hospodárnosť a čistotu na
svojich pracoviskách. Víťazná skupina, o ktorej rozhodne
po vyhodnotení súťaže osobitná komisia, dostane pochvalné
uznanie a každý jo j člen knižnú odmenu. Skupina, ktorá
bude na druhom mieste, získa pochvalné uznanie a každý
Jej člen písomné poďakovanie za vzornú prácu. Šiesti
vzorní pracovníci dostanú okrem toho vecné odmeny a
pochválne dekréty. Ich fotografie budú visieť vo foyeri
divadla.

na Novej scéne
sme presvedčení, že názornou a osobnou agitáciou získame
ďalších.

•Našu činnosť si predstavujeme tak. že kultúrnymi bri
gádami v závodoch, rozširovaním sovietskej tlače a kníh,
usporiodavaním prednášok a besied o Sovietskom sväze.
ako I premietaním filmov, ktoré by boli dobrou štúdijnou
pomôckou k naštudovávanlu hier, budeme pomáhať upev
ňovať družbu so Sovietskym sväzom.

Sme presvedčení, že osadenstvo Novej scény a všetky
masové organizácie nám budú nápomocné v našej spoloč
nej práci.

Viliam Polónyl.
tajomník SCSP

Súťaž nášho umelecko-technického personálu sme pri
vítali všetci s radosťou. Svedčí o tom. že naše technické
pracoviská dýchajú novým životom »- o ten Ich nový
žt-.ot sa zaujímame všetci, členovia umeleckých i ostat
ných pracovísk nášho divadla rovnako, ako sa zasa čle
novia technických pracovísk zaujímajú o náš život u našu
prácu.

Za ich ťažkú a zodpovednú prácu patri rm nsša vďaka
a uznanie. Všetci majú zásluhu na úspechu našich pred
stavení a my veríme, že nás nesklamú ani v budúcnosti
že bok po boku s umelcami a ostatnými pracovníkmi náš
ho divadla budú spoločne vytvárať stálo pevnejší a. ume
lecky | technicky vyspelejší divadelný kolektív.

Chceme, aby v novom roku všetky naše predstavenia
svedčili o tom. že v našom divadle je  každý na svojom
mieste a plní sl zodpovedne, vzorne a rtd  svoju povin
nosť v službách socialistického divadelného umenia.

Začiatkom roku 1953 bol šach zaradený do jednotnej
organizácie našej telesnej výchovy a športu. Týmto sa
však stáva významným doplnkom telesnej výchovy a dôle
žitým prostriedkom socialistickej výchovy. Táto skutoč-

nos t nás núti, aby sme dôkladne ocenili hodnotu šacho
vej hry.

V našom podniku sme začali domácim turnajom. Očeiom
tohoto turnaja je  rozvíriť šachový život, vzbudiť záujem
u šachistov o zdokonaliť hru u šachistov. Turnaj prebieha
každú nedeľu od 9,00—12.00 hod. dopoludnia v závodnej
klubovní, kde sn o body urputne bojuje medzi dvadsiatimi
účastníkmi Prekvapenie nie je zriedkavé. Favoriti času
prehrávajú. Víťaz turnaja sa stáva prebomlkom ND.

O podrobnom priebehu turnaja budeme informovať či
tateľov v budúcom čísle nášho časopisu.

L  Kaškký

Rôzne
28. L 1954 o 15.00 hod. vo veľkej zasadaške koná sa

výročná schôdza odbočky SČ5P pri Národnom divadle.
Očasf priateľov, záruka lepŠéj prúce našej odbočky.

Výbor 20  KSS na základe uznesení plenárnej schôdze

dáva verejné pokarhanie a. Jánovi Mišovlčovi. osvetľo
vačovi NS ND za stratu členskej legitimácie KSS. kto
rá sa po dlhšej dobé našla o vaďka statočnému nález-
ocvi nebolo využitá triednym nepriateľom.

cagáyai.xja

Operete doplnenie speváckych kádrov2. Baletu viacej špičiek

NOVE DIVADLO ND
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1. Nebývajúcim členom byty

. Administratíve lepšiu organizáciu
práce a veľa chttl k započatíu
zavedenia chozrasčotu.

9. Kolektívu umelccko-dekoračných8. Opere vytvorenie ďalších dielni nové pracovné priestory.úspešných premiér, ako bola

Za ôponou".‘ m iitfn ík  zamwtnancgv # 6  u NSND * ^ ^ o v é *
á  aTsND. - Ä j e  redukčný k ? h :  V a n ž u ia . _  Tlačia. Merkantljné
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Odbočka SČSP na Novej scéne/V. Polónyi.
In: Za oponou : časopis zamestnancov ND a NS v Bratislave. -  Roč. 3, č. 6 (1954), s. 5.

Odbočka SČSP na Novej scéne/V. Polónyi.
In: Za oponou : časopis zamestnancov ND a NS v Bratislave. -  Roč. 3, č. 6 (1954), s. 6.

Mládežnícky súbor NS so svojimi obdivovateľmi na jednom zo zájazdov po Slovensku
zľava: J. Vašek, H. Kováčiková, neidentifikovaný, I. Pásková, M. Hájková

F. Krištof Veselý so spevoherným súborom Novej scény počas skúšky inscenácie
Bláznivá nedeľa autorov V. Katajeva a B. Slezáka, ktorá mala premiéru 23.1.1960
uprostred F. Krištof Veselý a M. Dunáková
sprava: D. Živojnovič, G. Veclová, E. Kotliarevská, J. Rozsíval, O. Gallová, F. Hudek,
Š. Janči, Z. Piechula, V. Sokolová, J. Ľáznička, B. Slezák (dirigent)

Súbor činohry Novej scény
zľava sediaci V. Polónyi, M. Husáková-Lokvencová, J. Vašek, J. Kramár, E. Lokvencová
zľava stojaci M. Hájková, O. Lichardová, neidentifikovaná, R.Thrún, ekonóm Novej scény
p. Koštiaí, I. Pašková, L. Smrčok, neidentifikovaný

Exteriér budovy Novej scény na začiatku sestdesiatych rokov

Dvestotisíc divákov no Novej scéne
Nová scéna v Bratislave uviedla

vlani Jedenásť nových hier a usku-
točnil.j/dovedna 428 predstavení, kto
ré viflelo takmer dvestodvadsaítisic
návštevníkov.

Oba súbory — operetný a Činohra
pre mládež — dosiahli pekné výsledky
v snahe zobrazovať na scéne súčasný
život, keď deväť v jedenástich pre
miér tvorili hry s námetom zo súčas
nosti. Nová scéna úspešne spolupra
cuje s českými mládežníckymi divad
lami. Činohra pre mládež pravidelný
mi pohostinskými vystúpeniami utu
žuje spoluprácu s Divadlom Jiŕiho
Wolkra v Prahe a s Divadlom Júliusa
Fučíka v Brne. Divadlo rozV!]Ä WU2bu
s pracujúcimi bratislavských i vidiec

kych závodov, JRD a škôl. Na žiadosť
pracujúcich usporadúva predstavenia
významných inscenácií priamo v zá
vodných kluboch, napríklad v Komár
ňanských lodeniciach. Umelci pozná
vajú prácu v závodoch a nadväzujú
osobné priateľstvo s robotníkmi.

Úzky styk divadla s pracujúcimi
miest 8 vidieka sa odzrkadľuje aj
v Jeho zájazdovej Činnosti. Súbory
No'vej scény uskutočnili vlani 37 zá
jazdových predstavení, z ktorých
najmä predstavenia Denníka Anny
Frankovej mali veľký kultúrno-po li-
tlcký  dosah. Úderky divadla usporia
dali 66 brigádnických kultúrnych vy
stúpení v závodoch a agitačných stre
diskách.

Hladanie
nove] cesty

Prirodzená, že nejaký čo» pôjde o hľadanie
novej tvá re  divadla, že budú omyly, prehry,
ako vždy to  už býva pri form ovaní umelec
kého telesa. Bezpečne možno budovať na
spoľahlivej d ram aturg ii, na dobrých hrách.
Čo v to m to  smere robí vedenie divadla?

Vieme, ie  prvá polovica tejto íctóny nie je vo
výsledkoch taká, akú práve od nás spoločnosť
žiada, taká akú by sme si a| sami želali. Má svoje
dramaturgické omyly I Inscenačné prehry. Uve-
domujeme si. že sme vyhlásením nového programu
divadla sami poliadall o vyjfie a prlsnejiie kri
tériá. A sme rodí, že sa už o Novej scéne nepile
s tým tónom dešpektu, oko kedysi (na operetu to
celkom stačí)! alebo s blahosklonnými ohľadmi.
(Herci, čo sú tu na to. aby hrali trpaslíkov a med-
vedov, zahrali si aj čosi v© večernom repertoári!)

Aj nala dramaturgia má svoje problémy a ťaž
kosti. Kým predtým sme stavali dva plány —
operetný a mládežnícky — dnes stoviame jeden,
ktorý musí postupne zabezpečiť homogénnosť
tváre divpdlo. Nerád by som sa vyhováral na
malé skúsenosti v týchto nových úlohách. Skôr
zápasíme s ťažkosťami a problémami v zaostávaní
súčasnej dromatiky, najmä v oblasti komédií,
veselohier o hudobných komédii. Kým česká dra
matika temer každý mesiac obohatí repertoár
ktoréhosl divadla novou hrou — slovenská žatva
v minulom roku je biedna a čo je pre nás najhor
šie, mizivá v tej oblasti, do ktorej upriamujeme
smerovanie nážho divadlo. Zdalo by sa na prvý po-
hfad, že v oblasti komédie nemôže vzniknúť dra
maturgii divadla nijaký problém. No my nechceme
byť divadlom klasických titulov, ale divadlom ži
votného optimizmu súčasnosti. A tu nám nepomôže
nič Iné. ako intenzívna práca so slovenskými dra
matikmi. oboznámiť Ich s najlml cieľmi a názormi
o provokovať Ich k tvorbe pre nože divadlo.
Inokžie nám hrozí eklekticizmus repretoáru. zhŕ
ňanie dobrých, či slabžlch dramaturgických čísiel
z Iných divadiel a profil divadle dostane len veíml
ťažko a veľmi neskoro svoje presné kontúry.

Diskutovať treba, a le  na počiatku každého
um eleckého bytia stoji čln, ako povedal starý
Goethe. Líniu divadla stelesňujú režiséri a
herci. Stačí terajšie umelecké osadenstvo na
realizáciu  spomínaného programu? ČI dôjde
k nejakým  kva lita tívn ym  zmenám?

Divadelný organizmus nikdy nemožno považo
vať zo dobudovaný. Tobôž sl to nemôžeme na-
mýlľoť teraz, ked vletel dobre vieme, aká ťažká
je situácia slovenského divadelníctva v oblasti
hereckých a režisérskych kád rov. Že by sme aj my
potrebovali súbor kádrové dobudovať — o tom
niet pochýb. Máme celý rad problémov v oblasti
typového a vekového zloženia súboru, máme celý
rad otáznika* v oblasti talentovanou! jednotli
vých členov divadlo.

Nám vlak teraz nepomôže k to rý k o ľv e k  d o b 
rý herec z oblastného divadla, ale musíme predo-
vlctkým ča najkvalitnejšie doplniť tie úseky, kde
nie že máme nedostatky, ale kde v podstate máme
vákuum. Smerom k súčasnému stavu súboru uve
domujeme si ešte |ednu skutočnosť: divadlo má
nové ciele, náročnejšie ako v minulosti a predo
všetkým tieto musia v najbližšom období preveriť
— a už aj preverujú — pripravenosť umeleckého
súboru i režisérov divadla.

Preto akákoľvek unáhlenosť súdov o našom
súbore vldi sa ml predčasná. Zlepšenie situácie
môže nastať len rozvážnym dobudovaním tvori
vého potenciálu divadla na všetkých úsekoch.

Napokon, čo súdiš, ako p rijm e  obecenstvo
nová výboje a  hľadania divadlo?

Verím obecenstvu, ktoré do nášho divadla
chodí a všetkým jeho snaženiam drží palce. Ked
sme pred rokmi vypovedali boj starej operetnej
veteši lehárovsko-kálmánovského typu, zjavili sa
varovné hlasy: „Pozor, ľudia vám prestánú cho
diť do divadla!”  Je pravda, že sme spočiatku akési
nárazy zacítili. Ale nakoniec operety so súčasným
námetom (Biely agát. Pod Južným krížom. Plná
poľná lásky. Moskva-čeriomušky. Nie je všedný
deň) — u návštevníkov zvíťazili.

Pokračovania r»o M r. U

Posledné zvonenie, dvere do hľodisko sa zatvára jú . O stávam e vo foyer Novej.,
scény sami. Kým obecenstvo sleduje už neviem koľko ráz  inscenáciu W erichôvej
t a jn e j  Barbory, m y sedíme v elegantnej fa jč iarn i a  tu sa začínajú odvíjať myšlienky
Jona Kókoša. riad iteľa  d ivadla. Je v situácii, keď divadelníci neradi rozprávajú , už sa
zosypali no Ich hlavy všelijaké pripom ienky. I dobre mienené rady, a le  nechýbali ani
u lt.pačné poznám ky. Zam yslene fajčím  a spomínam s i... Vtedy, ked sa N o vá scéna
rod ila  keď krok za krokom  sl u tvára la  vlastný umelecký program  a pro fil, mnohí
.e. pom áhali. N o  dosť bolo takých, k to rí povýšenecky odsudzovali naše snaženia,
naše neúspechy. Dnes, pravda, najm ä t íto  vravia: .J a . to  bolo vtedy d ivadlol“  Nuž
o tom  n iet pochýb. Ibaže dodatočné ocenenie -  povedal by som historické -  nepo
m áha tvorivým , pôrodným bolestiam .

Kókoš sa usm ieva... a le úsmev rýchlo m izne, vldno.že ho tráp ia  te r a jš ie  problé
my divadla. N ie  sú m alé, a le  nie sú neprekonateľné. Preto ho aj prvou otázkou
znova vraciam  do mladých lie t N ovej scény:

Pred niekoľkými rokmi, ked ešte na plagáte
NS povedľa Denníka Anny Frankovej „žiarila”
banálna Lehárova Gluditta. alebo vedľa Fialky
zMorvtmartru hľadal svoje mieno Kruczkowského
Prvý deň slobody — ""  -ho tvár Novej scény ne
trápila!

A tak to bok -  i ked 1 merlimi dimenziami —
ešte donedávna

A naraz ty  sl nezasvätený človek podľa takých
to  nadpisov • podľa škodoradostného tónu mno
hých kritík povedal: rútia sa do záhuby! A my
zatiaľ hľadáme z nej východisko! S ťažkosťami,
oniylml — ale hľadáme!

A v plnej viere, že ho nájdeme! Veríme, že čas
pracuje v náš prospech a že statočná práca, sme-
rujúca k vytýčeným cieľom musí doniesť čoskoro
svoje ovocie.

N o vá scersa bola založená s u rč itým , jas
ným program om . Vtedy roku 1946 Išlo o vy
tvoren ie  experim entálnej scény, dať m ož
nosť uplatn iť vo nadaným hercom, objavovať
r.ovvch d ram atikov . Potom  sa zm enila  na
^ T ^ o - TTTmdí-tntcXe d ivadlo, čo podľa mojej
m ienky nebolo najsprávnejšie. Aké perspek
tívy si vytýčilo vedenie pri terajšej zmene
štruktúry divadla?

Najskôr fty som v otázke čosi upresnil: roku
•951 ked ta čir.obro NS xiúč’la s činoherným
t  oborom SND. nevyniklo na Nove, sešne „rýdzo
mládežnícke cvadlo". aie usalašilo sa tam pod
ednou strechou so súborom operety. Vtedy začal

desaťročný xúčnrovaný kruh koexistencie týchto
a-och súbarp. O  tom sa dosť pohovorilo 1 po-
: salo — ale nič podstatného na riešenie problému
sa rejro>>lo. Niektorí tolerovali túto skutočnosť,
trj kyvkali hlavami: „Je to kuriozita — ale v danej
s taó tii iné^c východiska niet!’’

No li 'o t  ' naša nespokojnosť s jestvujúcim sta
r o l  : žiadali kategorická opatrenia. Tolerovať
rva faH'ch 1 0 -1 5  rokor tento nezmyselný zväzok
-ct.oaln postupnej existenčnej samovražde di-
•odšc!

Prst© sme no jeseň m. r. predložili nadrlade-
nym orgánom hlbokú a vecnú analýzu divadlo,
t  ktorej sme dokázali, že stav koexistencie je na-
d- - rsudržateľný. ak máme skoncovať $0 zača
rovaným kruhom problémov a zabezoečiť divud-
j  seriózne napredovanie. Vyhlásili sme. ie  začí-

rr.me novú etapu vo vývine tohto divadla, že
chcemt byť divadlom životného optimizmu, že
št’ jkturu  nášho repertoáru budú tvoriť kóme-
d'álne a hudobnokomedlálne dielo I útvary, ktoré
so rodia zo stretnutia hudby a drámy a že v tejto
sezóne urobíme prvé kroky pre vytvorenie homo-
gé.-vMpoj tvare divadla, ne* nkú mala v minu
losti

Máme už dosť skúseností, aby sme vedeli, že je
to  proces neľahký a že si vyžiada obrovskú sú*
’ -.redenost. dôslednosť — a najmA čas. Ved treba
prekonať celý rad názorov a mýto* o na’ om dl*
radle, ktoré donedávna mali svoju spoločenskú
platnosť, zbaviť sa celého radu starých názorov
v samotnom divadle, zmeniť v ňom donedávna
platnú hierarchiu — a nie v poslednom rade pre
svedčiť spoločnosť i jej kritikov, že proces, ktorý
začíname a je prejavom statočnosti a odvahy do-
stot so zo stojatých vôd k vyšším cieľom.

Nechcem sl tu nijako vyrovnávať „účty" s kri
tikou. ktorá hodnotilo doterajšie naše výs'edky.
Tam, kde hodnotila objektívne a s konštruktívnym
základom veci pomôcť — tam s ňou súhlasíme.
Rád by $om však upozornil na čosi, čo sa ml vidí
predčasné „Nová scéna hľodá stratenú tvár!" —
alebo — „V úzkostiach hľadania!" — tak nodpi
sujú niektorí kritici, či recenzenti svoje popre-
mlérevé články.

Od júna 1959 prechádzala Nová scéna ďalšou vlnou adaptácie divadelných priestorov.
Štandardná prevádzka divadla sa obnovila až v druhej polovici septembra. Nástenná
malba vo vstupnej hale divadla bola dielom akademického maliara Ladislava Gudernu.

Hladanie novej cesty
Dokončení* zo «tr. A

Podobná bola situácia aj v činohre rn iektorí nás
varovali, poniektorí kritizovali, že sa chabreme
do večerného repertoáru. A predsa hry ako škriep
ky v Chiozze. Mladé letá, Denník Anny Frankovej.
Geľo Sebechlebský. Taká láska, či P rílij štedrý
večer dosiahli temer 70 repríz, získali si návštev-
níkov a pomáhali plniť čoraz zlepšujúcu sa ná
vštevnosť nášho divadla.

Určite aj teraz príde k istému preskupeniu ná
vštevníkov. No nečakám nijaký úbytok, ba práve
naopak, prílev mladých ľudí, ktorý dnes v našom
hľadisku zaznamenávame, svedčí o tom, že istý
pohyb návštevníkov smeruje k dobru a v prospech
nášho divadla.

Aj preto sa o budúcnosť Novej scény v jej novom
profile nebojíme!

Po úspešnej komédii Vietor do tvárí píšeš

dačo nového? Di fam, že ťa „riaditeľovanie"
celého nezhltne.

Momentálne ma
sl neťažkám. Tera:
Novej scény a jej
písané hry, nová
dia i tragikoméc
trochu počkať.

Dramatická spis
Iných záujmov. A
divadla.

V minulom roku
Čarovné sklíčka a
ktorý filmári prijal
ných hier, ani na
sily nezostali.

Ale to  nič. Nová scéna sa pohýna z miesta.
A to ml teraz aj k osobnému šťastiu celkom stačí.

„zh ltlo ” . Ale nenadávam, ani
ma väčšmi vzrušuje „katarzis”
>ohyb vpred. Preto musia roz-
comédia z dedinského prostre-
a o dnešných Intelektuáloch

>a sa nedá ..pestovať”  na okraji
a mám dnes plnú hlavu náSho

napísal som síce bábkovú revue
filmový námet Traja Angelos,
, ale na dopracovanie spomína-
dokončenie knihy poviedok mi

hovor viedol ĽUBOMÍR SMRČOK

Dvestotisíc divákov na Novej scéne.
In: Ľ u d .- (1 1 .1.1961)

Rozhovor s riaditeľom divadla na tému premenovania činoherného súboru, spolužitia oboch súborov a ich ďalšieho umeleckého smerovania
Hľadanie novej cesty / Ľubomír Smrčok, Ján Kákoš.
In: Film a divadlo. -  Roč. 6, č. 5 (8.3.1962), s. 4,18.
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L Rusnák: PRÍRODNÍ ĽUDIA
Premiéra 29.2 .1964
Réžia Ján Klimo
O. Zollnerová, L Mistrík

M. Kukučín -  J. Kákoš: MLADÉ LETÁ
Premiéra 5 .3 .1955
Réžia Ján Klimo
M. Černická, L M istrík

L Stodola: MARÍNA HAVRANOVÁ
Premiéra 28.4 .1956
Réžia Jozef Budský a. h.
V. Kostovič, J. Vašek

C. Goldoni: KLEBETNICE
Premiéra 5 .1.1963
Réžia Ján Klimo
M. Hájková, O. Gallová, D. Kákošová, L Krivosudský

W. Shakespeare: MNOHO KRIKU PRE NIČ
Premiéra 26.5 .1966
Réžia Ján Klimo
O. Zollnerová, S. Drozd

L. Hughes: SIMPLE SA ŽENÍ
Premiéra 14.1.1961
Réžia Ján Kákoš
L Pásková, L Krivosudský, J. Vašek, R. Velický, V. Polónyi, V. Kostovič, O. Vronská

O. Danék: SVADBA SOBÁŠNEHO PODVODNÍKA
Premiéra 21.4 .1962
Réžia O tto  Haas
M. Dočolomanský, O. Zollnerová

O. Danék: SVADBA SOBÁŠNEHO PODVODNÍKA
Premiéra 21.4.1962
Réžia O tto  Haas
9. decembra 1962 vystúpil ako hosť v hlavnej postave člen súboru
Mestských divadiel pražských Rudolf Deyl mi.

G. Weisenborn: STRATENÁ TVÁR
Premiéra 18.11.1961
Réžia O tto  Haas
L Mistrík, L Krivosudský

S. Mrožek: POLICAJTI
Premiéra 7.12.1963
Réžia O tto  Haas
V. Polónyi, S. Drozd, D. Blaškovič
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M. Kundera: VTÁKOVINA
Premiéra 12.12.1969
Réžia Juraj Svoboda
I. Letko, O. Zollnerová

V. V. Majakovskij: KÚPEĽ
Premiéra 5.10.1963
Réžia Magda H. Lokvencová
D. Blaškovič, H. Kováčikova

V. V. Majakovskij: PLOŠTICA
Premiéra 11.12.1965
Réžia Magda H. Lokvencová
V. Polónyi

J. Čapek -  K. Čapek: ADAM STVORITEĽ
Premiéra 22.6 .1968
Réžia T ibor Rakovský a. h.
E. Chalupová a. h., S. Záhradník, I. Letko

J. Palárik: DROTÁR
Premiéra 22.5.1965
Réžia Magda H. Lokvencová
L Krivosudský, D. Blaškovič

M. Frisch: DON JUAN ALEBO LÁSKA KU GEOMETRII
Premiéra 20.9 .1964
Réžia Magda H. Lokvencová
S. Drozd, C. Filčík

L. Kruczkowski: PRVÝ DEN SLOBODY
Premiéra 21.5 .1960
Réžia Magda H. Lokvencová
J. Vašek, L Mistrík, I. Krivosudský, D. Kákošová

M. Frisch: DON JUAN ALEBO LÁSKA KU GEOMETRII
Premiéra 20.9 .1964
Réžia Magda H. Lokvencová
L Mistrík

J. Chalúpka: VŠETKO NAOPAK
Premiéra 8 .2 .1964
Réžia Magda H. Lokvencová
D. Blaškovič, E. Vášáryová, I. Krajíček, M. Hájková, E. Bindas

DIVADELNÝ ÚSTAV
B R A T I S L A V A
T h t  T M t  A T c  t  |  H J T » t  u r  t

F. Goodrichová -  A. Hackett: DENNÍK ANNY FRANKOVEJ
Premiéra 22.2 .1958
Réžia Magda H. Lokvencová
E. Lokvencová, E. Bindas, M. Hrabinský, V. Polónyi, H. Kováčiková, I. Pašková,
I. Krivosudský, D. Kákošová

J. L. Švarc: ŠARKAN
Premiéra 17. 5.1969
Réžia Juraj Svoboda

J. Anouilh: ŠKOVRÁNOK (JANA Z ARCU)
Premiéra 16.2.1969
Réžia Juraj Svoboda
L Rapaičová

J. Anouilh: ŠKOVRÁNOK (JANA Z ARCU)
Premiéra 16.2.1969
Réžia Juraj Svoboda
V. Muller, I. Čillík, J. Kramár, L Rapaičová, I. Letko,... S. Drozd, E. Rysová, D. Kákošová,
O. Zollnerová
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F. Durrenm att: METEOR
Premiéra 28.5 .1967
Réžia Jozef Palka
V. Múller, L. Moravčík

F. Marceau: VAJCE
Premiéra 18.6.1966
Réžia Jozef Palka
I. Letko, M. Černická

A. Chazin: HVIEZDY A PATRÓNY
Premiéra 15.5.1971
Réžia Jozef Palka
O. Zollnerová

I. Stodola: KEĎ JUBILANT PLAČE
Premiéra 18.11.1967
Réžia O to Katuša
I. Krivosudský

Moliére: TARTUFFE
Premiéra 12.11.1966
Réžia Jozef Palka
B. Muchová, V. Múller, N. Kotršová, E. Mullerová, I. Letko, S. Drozd, E. Bindas, D. Kákošová

M. F. Dostojevskij: BRATIA KARAMAZOVCI
Premiéra 27.11.1967
Réžia Jozef Palka
V. Múller, Ľ. Roman, V. Kostovič

M. Držia DUNDO MAROJE
Premiéra 30.8 .1969
Réžia O to Katuša
Z. Laurinc, V. Durdík m l„ V. Polónyi, J. Kukura, A. Hryc

N. R. Nash: OBCHODNÍK S DAŽĎOM
Premiéra 7. 2.1970
Réžia Oto Katuša
J. Vašek, pravdepodobne E. Rysová, V. Múller, Ľ. Roman

O. Wilde: IDEÁLNY MANŽEL
Premiéra 1 .4.1967
Réžia Ernest Stredňanský a. h.
Na zábere zo skúšky sú zachytení V. Múller, S. Drozd a režisér E. Stredňanský

R. Ferdinand: JARMOK CITOV
Premiéra 10.12.1966
Réžia Igor Ciel a. h.
V. Blaho, I. Krivosudský, E. Landlová, I. Čillík, E. Rysová, H. Kováčiková, D. Blaškovič, V. Polónyi

DIVADELNÝ ÚSTAV
B R A T I S L A V A
T h t  1 R t  A T t  t  I N » T I I  U T t

I. Stodola: KEĎ JUBILANT PLAČE
Premiéra 18.11.1967
Réžia Oto Katuša
Národný umelec Ivan Stodola na premiére svojej hry uvedenej pri príležitosti
jeho  80. narodenín
účinkujúci V. Polónyi, I. Čillík, V. Blaho, L Rapaičová, H. Kováčiková, I. Stodola,
M. Hájková, L Krivosudský
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P. Burghardt: OHŇOSTROJ
Premiéra 9.9.1961
Réžia Otto Haas
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
J. Rozsíval, E. Kostelník, J. Láznička

O. Vincze: PARÍŽSKY HOSŤ
Premiéra 9.3.1957
Réžia František Rell
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
A. Baláž, G. Veclová

DIVADELNÝ ÚSTAV
B R A T I S L A V A

T. Sygietiňski: VOJAK KRÁĽOVNEJ MADAGASKARU
Premiéra 6.4.1957
Réžia Ján Kákoš
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
V. Prokešová, J. Láznička

G. Dusík: TO BY BOLA LÁSKA
Premiéra 12.6.1971
Réžia Bedŕich Kramosil a Ivan Krajíček
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
I. Krajíček

D. Šostakovič: MOSKVA - ČERIOMUSKY
Premiéra 17.10.1959
Réžia Ján Kákoš
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
B. Turba, J. Kuchár, F. Láznička

V operete o krok ďalej / Ján Zborovský
In. Predvoj. -  Roč. (29.10.1959), s. 18.

J. Strauss: NETOPIER
Premiéra 2.4.1955
Réžia Štefan Mu n k
Hudobné naštudovanie Miroslav Homolka
B. Turba, F. Krištof Veselý

T. Andrašovan: PÁNSKA VOLENKA
Premiéra 17.12.1960
Réžia Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
v popredí G. Veclová, D. Živojnovič, E. Kostelník, M. Dunáková

B. Slezák - V. Katajev: BLÁZNIVÁ NEDEĽA
Premiéra 23.1.1960
Réžia František Krištof Veselý
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
G. Veclová, D. Živojnovič, B. Turba, M. Dunáková

G. Dusík: ZLATÁ RYBKA
Premiéra 9.6.1954
Réžia František Krištof Veselý
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
E. Kostelník, L. Hudek

tfäš-.

O. Nedbal: POĽSKÁ KRV
Premiéra 1953
Réžia František Krištof Veselý
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
E. Šálková, B. Turba, I. Slezáková

V operete o krok ďalej

18 ★ PREDVOJ

pričom uplatňuje mnohé kompozičné prv
ky, ktoré možno označiť ako hudobné
hračky, ktoré však majú veľmi premy*
lentí hudobnú funkciu. Tak napr. cha
rakterizuje dvoch byrokratov, ľudí fé ť*
rajška. i  každý motív, k torý Jc kritikou
niektorého nezdravého zjavu.

Co vlak ja  na librete a najmä na hu
dobnej zložke operety „Moskva-Ccriumui-
ky”  to najcennejšie, to  je  je j optim iz
mus, je j celkové radostné ladenie. pest-
rošt jednotlivých hudobných foriem Op
retá od predohry do záverečného akordu
prekypuje mclodičnosľou, ktorú Jc vysoko
umeleckú u miestami veľmi náročná. Tu
sa týka a j niektorých baletných scén,
ktoré poskytujú pritežitost k celkému
zážitku, no od dirigenta. . orchestru u
baletu vyžadujú nesporné majstrovstvo.

Naoý divák, ktorý aj v operete hľadá xd-
časnost, uvíta Sostakovh ovu operetu ozaj
s veľlCOU radostnú. bude sledoval divín,
ktoré celkom skoncovalo so starou Šabló
nou exotických prostredí a limonádových
historiek z čias dávno minulých. Hmle ta
bavif vtipom našich dni. mnohý osteň za
siahne a j do obecenstvu. ..Moskva-Ceriu-
mušky" nie je  pochopiteľne ešte celkom
tým, čo by srne mohli označil za ozajstnú
socialistickú operetu, ale je  to nesporne
dielo, ktoré prišlo včas a ktoré môže
pre operetu získa f mnohých spisovateľov
i  skladateľov.

Januárová moskovská premiéra šosta
kuričovej operety „Moskva-Cerinmuŕhy”
upútala z mnohých príčin pozornost diva
delnej verejnosti. V období. ked diskusie
o existenčnom oprávnení a spoločenskej
funkcii jedného z najobľúbenejšie h žán
rov -  operety, nedospeli ešte k  jedno
značnému o konečnému záveru, zasiahol
do diskusie činom jeden t  najciičilch
súčasných svetových skladateľov D m itrij
Šostakovič. Na rozdiel nd niektorých ne
skoršie veľmi populárnych skladateľov
operiet, neopustil Šostakovič pote symfo
nickej tvorby, aby azda dosiahol popu
larjtu. Šostakovič ako predstaviteľ vážnej
hudby mú vo svojej socialistickej vlasti
tvorivé..možností, aké nemal pred nim
nijaký tymfóntk. Dosiahol najvyššia uzna
ná svojho ľudu a strany, na súčasne
patrí k  najpopulúmejitm a najhranejším
skiadatelom a j mimo Sovietsky svtiz.

Ak ta teda rozhodol komponoval ope
retu, urobil to isto pu zrelej úvahe, žc
opereta nlo jc  mŕtvym, alebo nežtadúvim
žánrom, ale f  c naopak treba hľcdat nové
cesty a neľutoval úsilia a tvorivého vy
púlia, aby sa dospelo k je j obrodeniu.
Podobne ako iný  skladateľ vážnej hudby
Kubalcvfkij (.Ja r spieva” ) pokúsil so aj
šostakovič o operetu. Ako to odpovedá

jeho celému umeleckému profilu, ncuľahčil
si svoju úlohu a ntchcel zostal na polo
vičnej .  ceste. Má aká autor niekoľkých
opier skúsenosti z javiskovej tvorby, čo
v plnej miere využil. Za svojich spolu
pracovníkov libretistov si zvolil dvoch
dávnejšie osvedčených spolupracovníkov
Dunajevského a iných skladateľov V. Mas-
sa a M. Ccrrintkčho, E ite  Mastnejšie ako
v predlohe „Voľného vetra" zvolili si ná
met zo súfa»uosti a rozviedli ho bez
uplatnenia starých operetných šablón síce
trocha útržkovité nž revuálne, avšak
š vkusom, vtipom, zmyslom pre ľudový
humor i  lyriku a živú charakteristiku
jednotlivých postáv. Dej lokalizovaný do
novej, búrlivo rastúcej moskovskej štvrte
čerionm lky, mú e sebe živú, každodennú
skutočnosť. ktorú neprežívajú iba postavy
hry, ale ktoré prežívali alebo prežívajú
a j mnohí dlvôcL Príslovečne ťažkosti, Spô
sobené nedostatkom bytov, nie sú iba špe-

tcifikum jednej kra jiny a preto tento zdďn-
t t i .» ti.-Lo M a l i:  raný a časovaný dej ho
m ri a j k divtiko’a daleko od čéricmuiick.

Sostakovičova opereta mú vopred istý
ohlas nie ibn prv svoje vysoké hudobné
kvality. ale aj pre svoju zložku textovú.
Šortakovič majstrovsky hudobne dotvoril
všetku post ary hry bez ohľadu na rozsnh
jednotlivých úloh. Mladosť obdaril román-
ttčnvstou o lyričnostou bez sentimentality,
postavy, ktor< ako keby minulosť zabudla
a j v novom prostredí a medzi novými
ľadmi, vynikajúcim spôsobom ka rik ije .

Treba ocenil pohutnvosl bratis lavskej
Novej scény, že jv  prvým  českoslovcusium
divadlom, kto ré  lú fo  operetu uviedlo a ž t
to  urobila » plným vedomím zodpovednou! t
k  diela, ktoré bude trva lé  spojené s ý š t
ítn i o novú socialistickú uperclu. Z w 'ú z il
sa o to rovnako režisér J. Kákoš, k to rý
postupoval v r tm i samostatne a in iectw ŕne
smelo, t prevažná rast sfiburu, k to rý  z re j
me pracoval a nudivnin i A j orchester pod
taktovkou Zdeňka Mmháčku zvládol po
merne náročnú p a rtitú ru  p m idzi'ich
možnosti telesa a akustiky divadla

Nustup do sezóny 1959-60. V prostredí
po renovácii opát znučnt vylepienom, bol
teda úspešný. Chceme m jrit, že tu a j pre
Havú »■ én» znumcnti ubral k  lvpšô:""-i

jf in  Zborovský



NOVÁ SCÉNA 1953-1971
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J. Kander: ZORBA J. Kern: LOĎ KOMEDIANTOV

J. Herman: HELLO, DOLLY!
Premiéra 8.10.1966
Réžia Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
G. Veclová

DIVADELNÝ ÚSTAV
B R A T I S L A V A

F. Loewe: MY FAIR LADY
Premiéra 27.2.1965
Réžia Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
B. Turba, L Bárdyová, E. Šálková, D. Živojnovič, G. Veclová, K. Vlach, M. Schweighoferová, J. Rozsíval

L. Bernstein: WEST SIDE STORY
Premiéra 1.11.1969
Réžia Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček

J. Bock: FIDLIKANT NA STRECHE
Premiéra 14.12.1968
Réžia Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
J. Kroner a. h., G. Veclová

C. Porter: POBOZKAJ MA, KATARÍNA
Premiéra 20.4.1963
Réžia Otto Haas
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
J. Rozsíval, E. Kittnarová

G. Kramer: KEĎ JE V RÍME NEDEĽA
Premiéra 21.3.1959
Réžia Karel Konštantín a. h.
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák

M. Leigh: DON QUIJOTE
Premiéra 30.9.1967
Réžia Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
J. Rozsíval, O. Gallová

Premiéra 21.11.1970
Réžia Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
V. Múller, G. Veclová

Premiéra 14.11.1971
Réžia Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
Z. Kolínska (uprostred) a členky speváckeho zboru Novej scény



Leto 1971 využila Nová scéna na rekonštrukciu a modernizáciu svetelného parku divadla.
Výsledok však nezodpovedal očakávaniu.

NOVÁ SCÉNA 1972-1990
DIVADLO NEIVJÄ PRÁZDNINY

Rekonštruujú Novú scénu £  Hudk-vietlJď ríoias? ‘O  Koncom augusta by sme chceli chváliť

Dovolenkové obdobie v bratislavských divadlách oboraklor!-
xujn stručný nápis Divadelná prázdniny. Kto v týchto dňoch
proctifldia! okolo Novej Scény. vllmol sl, la  m  lani doja niečo
mimoriadne. Počas divadelných prázdnin býva v divadle po
koj a ticho, ale na Nová neónu m  nasťahovali robotníci. Vyze
rá to tam — d iiJ tak ako vín do, kde pracujú olnktromontôrl
a remeselníci rozličných profesií. Co sa deje? V divadlo In
fttalnjti nové elcktrozariadenla, vymieňajú sedadlá a podlahová
krytinu, robí m  colknvá úpravu Intarióru. Potlndall sme ná
mestníka riaditeľa Novo] scény S. K r e m n I c k 6 h o, aby nám
o lom povedal nejaká podrobnosti.
S ú d r. Kremnický má na stole

presný „rozvrh hodín" — har
monogram rekonštrukcie hľa
disku n oavotfovacioho zarla-
denl.i divadlu o pozerá na tento
harmonogram spokojne.

— Eloktrocarladonle v divad
lo bolo už zastarajú, opotrebo
vaná, pociťovali sme to už n!e-
koľko rokov, veď slúžilo od
r. 1957. R. 1909 emo preto po
žiadali Závody prámysItHá au
tomat izace v Prahe, aby vypra
covali projekt na jeho rekon
štrukciu. Tohto roku sme moh
li pristúpiť k ronllzáclf tejto re
konštrukcie. ZPA pre nás zho
tovili kompletné zárladonlo v
hodnote dva ,i pol milióna ko
rón. Budo to jedno z najmoder

nejších zariadení na ovládanie
silného prúdu. Okrom toho vy
mieňame sedadlá e rob! sa cel
ková úprava interiéru divadla.
★ Dokedy má byť všnlkn ho

toví- a nká ju situácia?
— Začali smo 15. Júna, po

sledný termín na dokončenie
prác Je koniec septembra. Ale
vďaka všetkým zúfiastnuným
partnerom — |e to nopr. Zdni-
žonlo okrasných stavebných
podnikov v Bratislave. Kovo
spracujúci podnik. Tešia a
Iné — Jo situácia viac ako priaz
nivá. Vnútornú prevádzku zač
nem© pravdepodobná začiatkom
septembra, oficiálnu prevádzku
15. septembra.

■Á Prečo ste sa s projektom

obrátili na Závody prúmyslová
antomatizace v Prahu?

— Jo to v ropubliko jediný
podnik, ktorý projektuje a vy
rába olektrozurladonln na ovlá
danie silného prúdu. Inakšie by
sme boli odkázaní na dovoz zo
zahraničie.
★ Nastaná po rekonštrukcii

nejaké zmeny v hľadisku?
— Zníži sa počet sedadlo! na

balkóne — vyžaduje sl to úpra
va pricetoru na olekirlcké za
riadenie. Divadlo bude mat 600
miest, pôvodne ich bolo sedem
sto. Sod-tdlá nám dodá TON (To-
várna na ohýbaný nábytok)
v Holešove.

•k Hovorili sto o úprave In*
torlérn. Ktn ho navrhoval?

— Prof. Eukačovíč z Vysokej
školy technickej spolu s asisten
tom Valchovičom.
★ Ktorým predstavením bo

dáte divadlo otvárať?
— Novou činohernou Insce

náciou — hrou Glória Juhoslo
vanského autora Marlnkovlča.
★ Ako sl činohra a spevohra

delia nočaa roka predstavená?
— Činohra má vláč predsta

vení, pretože obhospodarajo

I predstavonla pre mládež. V ka
lendárnom roku 1971 z celko
vého počtu 380 predstavení iná
218 činohra, 162 spevohra.
★ Myslím, in Nová scéna si

nemôže ťažkať no nedostatok
návitevnikov.

— Nie, to naozaj nlo. Zo pr
vý polrok tohto roku smo plán
dokonca prekročili.

Á* No základe mnohých skú
senosti Iste budete môcť pove
dať. ktoré predstavenia tú naj
obľúbenejšie.

— Spevohry, rnsp muzikály:
tento Žáner, ktorý uplatňujeme,
»ná veľmi priaznivú odozvu me
dzi našimi divákmi. Napríklad
My Fair Lady mnla už dvesto
repríz, veľmi úspešný je I mu
zikál HoHo, Dolly. Oba naďalej
zostávajú v našom kmeňovom
repertoári.
★ Prezradíte našim čitateľom

a priaznivcom Novej scény nie
čo x toho, čo divadlo pripravuje
do novo| sexô.iy?

— Prvú premiéru som užspo
míňal. Hneď po otvoronl tí'vad-
ta začni* spevohra študovať mu
zikál Loď komediantov — pre
miérn by mala byť tačlntkom

novembra. Dnlšou premiérou či
nohry bude slávnostné úvod milo
Stodolovej hry Diogena a joho
osud k 25. výročiu nášho divad
lo. Po premiére Lode komedian
tov začne spevohra študovať
pôvodnú sovietsku operetu, kto
rú uvedieme na základe kon
traktu medzi Goskoocertom n
Slovkoncartom. jej pracovný
názov |e zattof 20 rôčkov diev-
čo malo o režírovať Ju bude so
vietsky režisér operetného di
vadla v Moskvn Anslmov.
★ Ďakujem vám za poskyt

nuté Informácie. Počas rozho
voru ste ma takmer presvedčili,
*o rekonštrukčné práve sa skon-
čia načas.

— Zatiaľ smo dokonca štyri
dul v predstihu. Zatelefonujte
m! koncom augusta, uvidíme.

Koncom aognsta sa teda cite
rax vrátime na Nová scénu. A
zdá sa. la tentoraz nebudeme
vyčítať oneskorená tnrmíny, alo
naopak, budeme chváliť.

Zhovárala sa
NINA UTSCHAUEROVÄ

Divadlo nemá prázdniny /  Nina Litschauerová.
In: Večerník.-Roč. 16(27.7.1971)

DIVADELNÝ ÚSTAV
B R A T I S L A V A

I Rekonštrukcia Novej scény /  Dalibor Heger.
i In: Večerník.-Roč. 20 (16. 5.1975)

Nochcenie, aby š iroký okruh
návštevníkov Novaj scény ostal
bez svojich hercov, bez svojich
inscenácii u preto naši pracov
n íc i urobia všetko, aby sa 1
septembra znova o tv o r ili brány
Novej scény na Kollárovom ná-r
mesff. Rudo to však vyžadovať/
viacej porozutjieafa zo straň-

Vcrímt
však, že za pomoci našich strát
nfckych a štátnych a napni*
mestských orgánov zabezpečí
nie v tom to d ivadle

PRAVIDELNÚ PRACÚ.

A to im jina preto, že perspek

ton provizórnym, lebo v p rie 
behu najbližších rokov sa musí
celý objekt prispôsobiť pod
mienkam prevádzky pro fesio
nálneho divadla.

pečným nástrojom, je nevy
hnutné ho zastaviť. A tak jo to
a j s technickým stavom nášho
divadla , k to ré  divák nevidí. V i
dí iba hercov, dekorácie, preží
va s n im i osudy i strasti a
slasti. Ukázalo sa však. že nie
k to ré  zariadenia javiska sa
s ta li pre samotných úč inku jú 
cich životu nebezpečné, a preto
Inšpektorát bezpečnosti práce
zastavil ďalšiu prevádzku v
tom to divadle s tým. Že objekt
Bovyhnitlne potrebuje zásadnú
a základnú generálnu rekon
štrnkciu , aby mohol vôbec vy
hovovať p latným  bezpečnost
ným. požiarnym a iným nor
mám.

K ritická  chvíľa vždy zalar
mu je všetky s ily . Preto sa uro
búi do Jesene aspoň

existencie h lboko zapísala do bratislavského
i celoslovenského divadelného povedomia a
najmú umolecké výsledky posledných rokov
vyh ran ili p ro fil rovnako činoherného i spevo
herného súboru.

tíva výstavby nového divadla v
Bratislave je vo lm i ďaleká.

Dalibor H e g e r
ria d ite ľ Novej scény

Každý s tro j sn opotrebuje a
t  času na čas

POTREBUJE GENERÁLKU.

REKONŠTRUKCIA NOVEJ SCENV
Brány//divadla na Kollárovom námestí by sa opäť mali otvoril 1. septembra
Naše d ivadlo od svojho založenia hrá v ne
divadidnýCh' priestoroch. Z bývalého kina po
stupným i adaptáciam i, úpravami, prestavbami
vzniko l objekt, k to rý  do dnešných čias nestra
t i l  charakter provizória . Napriek tomuto p rov i
zóriu  j uj  Nová scéna počas svojej 29 ručnej

NAJNUTNEJŠIE ZASAKY,
k to rá  umožnia ďalšiu prevádz
ku. Budň riešením zasa však

Začiatkom divadelnej sezóny 1972/1973 slúžil ešte priestor bývalej kaviarne Astória Mestskému domu
kultúry a osvety. Po skončení BHS sa dokončila úprava priestorov á technického vybavenia pre nový
hrací priestor Novej scény.

V bývalej bratislavskej...].
In: Pravda.-Roč. 53 (15.11.1972)

Velkolepý začiatok /  Peter Valo.
In: Pravda. -  Roč. 54 (13.3.1973)

Nezodpovednosť voči kultúrnemu obecenstvu /  Michal Palovčík
In: Pravda. -  Roč. 52 (17.9.1971).

Režisér Bedŕich Kramosil so spolupracovníkmi -  inšpicientka Alica Čuzdyová,
umelecký tajomník spevohry NS Anatolij Vorobjov, technický pracovník
Ján Macnáček, javiskový majster Július Štefka, technický pracovník Rybníkov
a rekvizitárka Anna DobiašováV roku 1971 prešiel interiér Novej scény nevyhnutnými úpravami. V diváckej časti sa divadlo

vymaľovalo, vymenili sa sedadlá, dlážky a urobili sa menšie technické úpravy. Za obeť úpravám
padla aj nástenná malba akademického maliara Ladislava Gudernu, ktorý v roku 1968 emigroval
do Kanady.

Veľkolepý začiatok Nov.

Začiatkom  sezóny 1976-77 sa  s t a l a  naša  scéna Poetickým  súborom No<

každý d iv a d e ln ík  má rád  p o é z iu t skÔr j e  p re  v äč š in u  p r íz n a č n á  in k l in á c ia  k

z iu ,a le b o  nem á,n ič  to  nezmení na f a k te ,ž e  p r ís n e  žánrové vymedzenie vždy

dáva d iv a d lu  ša n c i/ mať výrazný  p r o f i l  a p re to  o rg an iz ačn é  o p a t r e n ie , k to réh o

Takto p re h o v o r il  n o v ý ,e x te rn ý  d ram aturg  p o e tic k é h o  suboru  Novej scény

b ásn ik  Ľubomír F eldek  v p o lo v ic i  u p ly n u le j sezó n y ,k ed  už to to  te le s o  malo

ným dramaturgom v ý s t i ž n o s t i  rov

ZEFA n i t k a , k ladeného

ne e to  n a te ra z n e jd e .F e ld e k o v i o č iv id n e  ta k á  o r ie n tá c ia  P o e tic k éh o  súboru

Novej scény konvenuje a d o te ra z n ao za j u r o b i l  spo ločne s umeleckým šéfom

hercom Ivanom Letkom v še tk o ,a b y

n a š l i  na tom to ja v is k u  opäť domovské právo

Tak

n e h ra n e j b á s n ic k e j  drámy P lán k a ,p o  n e j n a s le d o v a lo  uvedenie h ry  b ra

/M e ta f o r a / , čím ch ce lo  zrejm e dať n a ja v o ,ž e  id e  osta tným  potencionálnym

autorom  v ú s t r e t y  p io n ie rs k y  priekopníckym  príkladom .A  posledným uvedeným

va Novomeského a M iroslava  V álka nazvaná S t r e t n u t i e  v s lo v $

Tomuto r e p e r to á ru  nemožno u p r ie ť  prem yslenú žánrovú p e s t ro s ť  a

sa  na z a č ia tk u  sezóny o b ja v i la  in s c e n á c ia  L o rc o v e j, d o te ra z  na Sloven-

č in o h re  a p re to  n a p r ík la d  v poslednom období s v o je j  e x is te n c ie  sa  P o e tic k á

vú ú lo h u :b y ť  tým ,k čomu ho p re d u rč u je  už jeho  názov- divadlom  p o é z ie .N ie

v e j  scény a v s ú v i s l o s t i  s to u to  o rgan izačnou  zmenou d o s ta l  sú b o r s ta ro n o
Premiéra Tajovskébo hry STATKY-ZMÄTKY neznamenala Jen otvorenia
novej bratislavskej scény, ale mäte sa pýšil puncom prevratnej
róžijno-herockoj interpretácie národnej klasiky. Analytický prístup
k problematike jednotlivých ľudských charakterov transponovaných
do samotných modxiľudskýcb vzťahov a precízna práca režiséra no
prísnej až naturalistickej štylizácii hereckého prejavu priniesli slo
venskému divadelníctvu predstavenie, ktoré |eho história Isto zaradí
na Cestné miesto. MILOŠ PIETOR ním totiž rozbil „okienko“ , ktorým
sa tradiCne pozeral divák do peknej, milej a útulnej drevenice tak
dobre známej aj z Inscenácií Tajovského, HoJlého, nehovoriac o Ur-
bánkovi.

vote punc toho najdrahšiaho kolu.
Treba mimoriadne oceniť snahu je
denia divadla, ktorá ho umožňuje |y-
tvárať 1 za cenu nezvyčajne zníženej
repertoárov®) kvantity (nie však na
Úkor kvality — MIZANTROP. SEZAM
OTVOR SAJ na hlavnej scéne. Súbor
Novej accny pocítil v tejto sezóne prí
sun novej krvi v podobe vtlčie J sku
piny mladých umelecky vyhranených
individualít. Tvorivá spolupráca nov
šej l staršej časti súboru priniesla do
teraz dobré výsledky pre obidve stra
ny, a čo Je najdôležitejšie, zvýšila
nárokv na tvorivú prácu jednotlivca.
Zdá sa, že dve z troch inscenácií
uvádzaných v Štúdiu majú charakter
experimentu. Cenná na nich nie je
samotná prevratnost experimentu pre
experiment, ktorá bola nedávno v mó
de a u naoko mysliteľských režisérov
bra vlastnej tvorivej poettkv, bude
zjavná stále.

aby zvyšovala nároky na „druhé"
bratislavské divadlo s dvoma scéna
mi, lebo doterajšie náznaky signali
zujú, že práve z neho by mohol prísť
tak prepotrebný n očakávaný Impulz
oživenia slovenského divadelníctva.
Umelecká slín a hodnota prínosu tej
to sezóny hovorí jasne v jeho pros
pech. Laboratórne výsledky Štúdia sa
začínajú v dobrom zmysle slova od
rážať v hereckej práci na veľkej scé
ne. Kritérium priemernosti stratilo
v tomto divadle akúkoľvek atraktív
nosť a systematická dramaturgická
práca (od Majakovského po Roščí-
naj, ktorá nemá v slovenskom diva
delníctve obdobu, zaručuje rast nie
len umeleckej výkonnosti súboru No
vej scény, ale t zvvšovanle kritérií
u diváka samotného. PETER VALO

var.h divadla prebiehali ni prekvapivo per
fektne a načas Združenia okrosnýrli sta
vebných podnikov v Bratislave so svojimi
subdodávateľmi (a naholo Ich málol dodr
žalo zmluvné závázky bez výhrad. Vodenie
divadla vďačí Kovospracujúcemu podniku
mesta Bratislavy, Tosle. TON u v Hološove,
Gdržbámkemu závodu Potravín a ďalším za
vysoký stupeň zodpovednosti « kvalitu prác.
Dodávku elektrostavldla na základe dvoj
ročnej hospodárskej zmluvy, v objmnom vy
še pol druha milióna korún realizovali Zá
vody prftmvslova nutoinatizace v Prahe,
ktoré sú monopolným výrobcom. Termín
dodania zariadenia -  koniec mája 1971 —
hol síce prísne záväzný, ain zarlHdnme do
šlo s mesačným oneskorením a bez dielen-
• kých výkresov UZ tým nastal v montáži
časový sklz. Namiesto f  polovici júla, ba
hádam ešte skôr. .n mohlo k p rod kom |> lev
ným skúškam prikročiť až v polovici augus
ta. Avšak bratislavskí montéri ZPA v prie
behu týchto prác odhalili a opravili via
ceré. nío nepodstatné chyby: opravili
nesprávne zapojenie poruchových skriniek,
pomocných rolatiok, mikrovyplnacov. volt
metra, opravili chybne usmerňovače e pod
I napriek takémuto zdržaniu dodržali ča
sový Hmli a zariadenie namontovali

na scéne ako
tvar. Katušov

Zdalo |>v sa. že je vfetko v poriadku
Myslelo si to n| vedenie divadla » podľa
plánu chcelo začat s prípravou novej sezó
ny. Naozaj pili minút pred dvanástou (25
augusta t r. I volal s Koŕinek zo Závodov
prômvslovó auioniatizBCB x Prahv, aby
„preboha" okamžite prostali skúšky so za
riadením, lebo m reálne nebezpečenstvo,
sa zničí 4Híl kusov potenciometrov, do kto
rých sa dostáva striedavé mipätlo. Vraj
v chohskou. dlvadh- pri skúškach na po
dobnom zariadení zhoroh nízkovoltové svie
tidlá Na Novoj scénu lo znamená asi fit)
pifrr.iim AM.'ikyi li svietidiel, Bu by celkom
znemožnilo člimost divadla. Dodatočne sa
zistilo a| nesprávne zapojenie diód a chýb
•a ukuzuje čotítz viac. Tolotnnáty, konzul
tácie s výrobným podnikom ZPA v Dččine.
4ubv i ni-.hibv, ale divadlo nehrá Ba hrá.
ale v Trnave n dnddvatoľ hradí vzniknuté
výlohv 1 ušló tržby.

To však nie ja dôležité. Dôležitejšia |e
otázka, kto jo vlastne zodpovedný za ne
dokonalé poldruhamiliónovô zariadenie, na,
ktoré dal dodávateľ šesťmesačnú záručn/
lehotu (nie |e to málo na nové zariadenle/j.
ale ktoré nefungovalo ani šesť dní, hddfu
čl minút MICHAL PAL0VCIK

S  Do tretice všetko dobré
KATUŠOVA réžia nepriniesla oproti

dvom predošlým nič novátorského, no
1 tak znamená výrazný posun v tvor
ba tohto režiséra „kasovlek". Insce
náciou Valentína a Valentíny sa stal
do facto prvým slovenským režisérom,
ktorý nle!*n teoreticky zvládol prob
lematiku moderne] sovietske) drama-
tfky, ale : roi
kultivovaný n

PrkAíí prázdniny divadlá začali sezónu ale
N'cfá scéna v Bratislave mlčí. Aspoň zdan-
li< l V budove.chýba obvyklý divadelný
T 'T 1 /z^X cs,2 ^ u c h o  s v íx l í í t  °  , o m - i o  č**’

fre*1«dku. Prečo teda Nová scéna
nezačala divadelnú činnosť? Túto otázku
som polozil riaditofovt Daliborovi Hogerovi
.. námestníkovi Jozefovi. Kramnlpkemu. Ne
boli prekvapení. Ciikall, kedy bude ktorýsi
t. novinárov zvedavý na odpoved. Dostal
šotu ju v obšírnom znení, ale Čitateľom ju
predkladám v skratke, lebo množstvo od
borných termínov by objasneniu základné
ho problému sotva pomohlo.

Divadlo Nnvej scény potrclxívnln využiť
letné prázdniny na niektoré nevyhnutné
úpravy. Hlo o vytneíovanie interiéru, vý
menu sedadiel, dlážky, rôzno technické
úpravy, aie najmä - a o to Išlo predovšot
kým — o montáž modornóho oloku©stavid
lo technicky domvselnóho manipulačného
zariadenia pre celý svetelný park. Oproti
doterajšiemu zasterelému systému by nové
zariadenie dokázal pohodlne obslúžiť jedi
ný odborník, ktorý by podľa predbežného
naprogramovania stlačením gombíka zabez
pečil t najnáročno|šíe svetelné požiadavky,
potrebné pre (ednotlivé inscenácie.

Treba priznal, Je všetky práce pri ftpra-

Sklo tohto „okienka“  totiž doterajšia
macenaCná tradícia pomaľovala orna
mentmi folkloristickej štylizácie a za
ich pestrými farbami a uhladenými
vzormi ostalo pre vnírnatefa neprá
vom skryté jadro ľudskej a sociálnej
tragédie života niekdajšej dediny.
Charaktery sa strácali za stereoty
pom povrchných skúpych gazdov,
pekných Janíčkov n Aničiek, a tomu
úmerne klesala I hodnota krltlckorea-
lístlckého odkazu Hollého Čl Tajov-
ského. Výsledok Pletorovho gorkov-
ského pohľadu je Šokujúci najmä pre
svoju nekompromisnú výpoved sj j oč í-
vajúcu v odhalení práve tých črt ľud
ského vnútra, ktoré nám ako dedič
stvo zanechala dávna minulosť a po-
c llujeme ich ako brzdu v spoločen
ských úsiliach súčasného človeka.

•  Nech ožije herec
Tesne po premiére Tajovskôho štú

dio Novej scény uviedlo v réžii JO-
Shakespcarovu hru

Skrotenia čertlce. Aj Pálka zvolil ne
tradičný pohľad na klasiku, ktorý
sl vynútilo 1 filmové spracovanie s L.
Taylorovou a Richardom Burtonom. j
7. tejto Shakespearovej hry sa pri jej
uvádzaní tradične vypúšťa zdanlivo
samoúčelný prológ, čím sa narušuje;
základný princíp divadla ne divadle.
A práve na princípe divadla na di
vadle sa rozhodol stavať režisér, pre-1
tožo mu umožnil preniesť ťažisko
z príbehu dvoch ústredných postáv,
Petruccle a Kataríny, na ostatné po
stavy provokujúc Ich predstaviteľov I
k rozohratlu čistej ťraškovltoj buffo-
nády i za cenu narušenia kontinuity
autorovho textu. Napriek tomu, že
základný zámer režiséra sa nepoda
rilo  naplnil v celej Šírke, metóda je
ho práce Isto prispela k tvorivému
rastu kolektívu. Tvorivo fixovaná im
provizácia, ktorej sa Pálka zmocnil,
nedosiahla ešte síce vachtangovský
rozmer, ale v prípade niektorých scén
zažiarila dlvadelnosí v najvyššom
lesku. Spomeniem len brilantná he-
recko-režljné spracovanie scény
u Petruccle. ktoré výrazne hovorí,
kam mieril režisér.

vzťah k autorovi nie Je rebelantský
a jeho snaha smeruje k dôslednej
realizácii predlohy, bez výpovede sta
noviska režiséra, čo jo už v našom
divadle pomaly zvláštnoston. Vo Va
lentínovi t Valentíne sa mu podarilo
prekonať i svoju naoko chronickú
nemoc, ktorá poznačila väčšinu jeho
predošlých Inscenácií zbytočným pri-
krášľovatilm a výrobou nepotrebných
divadelných efektov. Teraz využil pri
rodzené danosti súboru a ťažil z jeho
najväčšej devízy — z mladosti. Okolo
„štúdtovostl Čl neštúdiovosti“  tejto
mimoriadne zaujímavej Inscenácie hy
sa azda dalo diskutoval, ale vo svo
jom konečnom tvare je napriek tomu
momentálne nesporne najlepšou svoj
ho druhu na slovenskom Javisku a
z dromoturglckej ■ strrtnkv nielen
spestruje, ale najiná vyvažuje reper
toár štúdia.
%  štúdio Nove) scény je tu

A celý jeho repertoár má momen
tálne v bratislavskom divadelnom ži-

Foyer Štúdia Novej scény v sedemdesiatych rokoch minulého storočia Vynovené hľadisko Štúdia Novej scény s modernizovaným osvetľovacím
zariadením
za režijným pultom Dalibor Heger a Miloš Pietor, za nimi Pavol Mi kul ík

Hodnotenie sezóny 1976/1977 Poetického súboru Novej scény v Bratislave/Stanislav Vrbka
(výber z interného materiálu PS NS v Bratislave)



Stratiev: AUTOBUS
Premiéra 12.12.1981
Réžia O to Katuša
M. Lasica, J. Satinský, F. Kovár, Z. Furková, I. Letko, D. Blaškovič

M. Gorkij: NA DNE
Premiéra 18.12.1984
réžia Georgij Georgijevič Kavtaradze a. h
M. Zednikovič, V. Múller, P. Debnár

DIVADELNÝ ÚSTAV
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I. L. Caragiale: STRATENÝ LIST
Premiéra 15.6.1984
Réžia O to Katuša
J. Vašek, F. Kovár, Ľ. Roman, L Letko, S. Dančiak, A. Swan

L. Pirandello: SICÍLSKA KOMÉDIA
Premiéra 22.6 .1974
Réžia Jozef Palka
H. Kováčiková, T. Hrivnáková, Z. Furková, E. Landlová, E. Kucharíková, S. Dančiak, J. Vašek

W. Shakespeare: SKROTENIE ČERTICE
Premiéra 29.11.1972
Réžia Jozef Palka
M. Labuda, V. Múller, O. Zollnerová

M. Roščin: VALENTÍN A VALENTÍNA
Premiéra 15.2.1973
Réžia O to Katuša
I. Rapaičová, J. Kukura

M. de Cervantes y Saavedra: PEDRO DE URDEMALAS
Premiéra 10.6.1972
Réžia O to Katuša
S. Záhradník, I. Krivosudský, Ľ. Roman, M. Labuda, S. Dančiak, P. Debnár, J. Rybárik, P. M ikulík,
L Rapaičová

Synge: HRDINA ZÁPADNÉHO SVETA
Premiéra 17.10.1973
Réžia Jozef Palka
O. Zollnerová, E. Kucharíková, P. M ikulík, Z. Furková, J. Koleničová

L Bukovčan: LUIGIHO SRDCE ALEBO POPRAVA TUPÝM MEČOM
Premiéra 22.3.1973 ($NS)
Réžia Jozef Palka
J. Vašek, V. Polónyi

L Radičkov: SNEH SA SMIAL, AŽ PADAL
Premiéra 12.2.1976
Réžia Peter Opálený
V. Muller, L Krivosudský, V. Blaho

N. Dumbadze: ZÁKON VEČNOSTI
Premiéra 4 .12 .1982
Réžia Georgij Georgijevič Kavtaradze a. h.
S. Dančiak, A. Swan, J. Koleničová, E. Kucharíková, M. Kňažko, V. Blaho, Z. Kronerová,
V. Kostovič, P. M ikulík, K. Orbánová

F. Schiller: PARAZIT
Premiéra 18.2.1984
Réžia Peter Opálený
I. Čillík, M. Lasica, J. Satinský, M. Zednikovič

G. Flaubert: KANDIDÁT
Premiéra 20.6 .1987
Réžia Peter Opálený
I. Čillík, S. Drozd, B. Farkaš, V. Kostovič, A. Hryc, L Romančík (v aréne)
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A. P. Čechov: IVANOV
Premiéra 20.6.1981
Réžia Miloš Pietor
P. M ikulík, V. Múller

W. Shakespeare: HAMLET
Premiéra 15.2.1974
Réžia Miloš Pietor
V. Múller, M. Huba

Moliére: MIZANTROP
Premiéra 19.11.1972
Réžia Miloš Pietor
J. Kukura, M. Vášáryová, M. Huba, Z. Kolínska

A. P. Čechov: ČAJKA
Premiéra 30.11.1976
Réžia Miloš Pietor
M. Vášáryová, L. Chudík a. h

A. P. Čechov: UJO VÁŇA
Premiéra 7 .12.1974
Réžia Miloš Pietor
M. Vášáryová, D. Blaškovič, Z. Kolínska

J. G. Tajovský: STATKY-ZMÄTKY
Premiéra 22.11.1972
Réžia Miloš Pietor
M. Vášáryová, J. Kukura, O. Vronská, V. Polónyi

A. P. Čechov: TRI SESTRY
Premiéra 24.3.1972
Réžia Miloš Pietor
I. Rapaičová, E. Rysová, M. Vášáryová

R. Bolt: ČLOVEK PRE VŠETKY ČASY
Premiéra 14.6.1986
Réžia Pavol Haspra
L Romančík, E.VÍtek

W. Shakespeare: MÁRNA LÁSKY SNAHA
Premiéra 24.6 .1978
Réžia M iloš Pietor
G. Herényi, P. M ikulík, Ľ. Roman, E. Horváth

I. Stodola: ČAJ U PÁNA SENÁTORA
Premiéra 31.1 .1976
Réžia Ľubomír Vajdička
M. Hájková, M. Paveleková, E. Landlová

DIVADELNÝ ÚSTAV
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A. Koppit: ACH, OCKO, CHUDÁK OCKO, MAMA ŤA ZAVESILA DO SKRINE
A JA SOM Z TOHO STRAŠNE SMUTNÝ
Premiéra 30.1 .1990
Réžia Miloš Pietor
A. Bárthová, L Letko
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J. W. Goethe: CLAVIJO
Premiéra 20.3 .1976
Réžia Vladimír Strnisko
M. Kňažko, M. Huba, J. Kukura

DIVADELNÝ ÚSTAV
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Moliére: DON JUAN
Premiéra 15.4.1987
Réžia Vladimír Strnisko
M. Lasica, Z. Kolínska

P. C. de Chamblain de Marivaux: ÚPRIMNÍ
Premiéra 16.9.1977
Réžia V ladim ír Strnisko
M. Kňažko, M.Vášáryová

A. N. Ostrovskij: AJ MÚDRY SCHYBÍ
Premiéra 27.3.1983
Réžia Vladimír Strnisko
Z. Furková, M. Zednikovič

N. V. G o g o ľ- M. Lasica -  V. Strnisko: MŔTVE DUŠE
Premiéra 9 .9 .1988
Réžia V ladim ír Strnisko
M. Lasica, M. Labuda

Moliére: TARTUFFE
Premiéra 19.11.1988
Réžia Vladim ír Strnisko
M. Lasica, M. Labuda, Z. Kolínska

B. Brecht: MALOMEŠTIAKOVA SVADBA
Premiéra 1.6.1985
Réžia Vladimír Strnisko
I. Letko, E. Rysová, I. Rapaičová, B. Farkaš, O. Solárová, S. Dančiak, I. Romančík

3
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N. Machiavelli: MANDRAGORA
Premiéra 16.12.1985
Réžia Vladim ír Strnisko
M. Noga, S. Dančiak, P. Debnár, B. Farkaš, M. Labuda, Z.TIučková, Z. Kolínska

P. Shaffer: AMADEUS
Premiéra 30.1 .1982
Réžia Vladim ír Strnisko
M. Kňažko, E. Horváth

A. P. Čechov: VIŠŇOVÝ SAD
Premiéra 13.9.1984
Réžia Vladim ír Strnisko
M. Kňažko, P. Debnár, J. Kramár, L Rapaičová, M. Labuda

Premiéra 23.11.1985
Réžia Ondrej Šulaj
E. Kucharíková, M. Gučík, E. Vítek, M. Zednikovič, Z. Kronerová, M. Ťapák

F. Rabelais -  O. Šulaj -  A. Kronerová: PANTAGRUEL
Premiéra 17.3.1988
Réžia Ondrej Šulaj
M. Noga, M. Ťapák, Š. Kožka

L. Pirandello: SESŤ POSTÁV HĽADÁ AUTORA
Premiéra 2 .4 .1988
Réžia Blaho Uhlár a. h.
M. Labuda ml., P. Sapovalová, Z. Frenglová, S. Dančiak, M. Labuda

L Drúce: SVIATOSŤ NAJSVÄTEJŠIA
Premiéra 22.6 .1978
Réžia Vladimír Strnisko
M. Kňažko, V. M úller
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V. Šikula: VLHA
Premiéra 25.6 .1984
Réžia Juraj’ Svoboda
J. Nagyová, J. Kroner

I. S. Turgenev: ŠĽACHTICKÉ HNIEZDO
Premiéra 10.2.1980
Réžia Marta Gogálová
Z. Laurinc, T. Piovarči, L. Trutzovä, J. Nagyová, V. Strnisková, Ľ. Gregor

L. de Vega: PREFÍKANÁ MILENKA
Premiéra 8 .2 .1986
Réžia Marta Gogálová
J. Kroner, H. Letková

G. Gorin: DOM PO SWIFTOVI
Premiéra 20.4 .1988
Réžia Stanislav Párnický
Ľ. Gregor, E. Večerová, P. Višňovský

F. G. Lorca: PLÁNKA
Premiéra 10.12.1976
Réžia Marta Gogálová
T. Hrivnáková, B. Križan

Sofokles: ELEKTRA
Premiéra 24.10.1978
Réžia Juraj Svoboda
K. Magálová, T. Hrivnáková, A. Záhorská, A. Michalidesová, T. Červeňáková

Moliére: ŠKOLA ŽIEN
Premiéra 24.1 .1980
Réžia Stanislav Párnický
K. Magálová, J. Nagyová, T. Hrivnáková, O. Šalagová

A. S. Puškin: MALÉ TRAGÉDIE -  RUSALKA
Premiéra 20.11.1983
Réžia Marta Gogálová
J. Šimonovič, M. Mačáková, L. Konrád, O. Šalagová, A. Záhorská, M. Suchánek

P. Neruda: SLÁVA A SMRŤ JOAQUÍNA MURIETU
Premiéra 17.3.1978
Réžia Martin Kákoš
J. Vajda, B. Križan, T. Piovarči, V. Černý, Z. Laurinc, J. Veneni
J. M istrík (ležiaci)

K. Horák: EVANJELIUM PODĽA JONÁŠA (ZÁBORSKÉHO)
Premiéra 31.1 .1987
Réžia M artin Kákoš
D. Kaprálik, J. Mistrík, T. Piovarči

Ch. Kuan: PAVILÓN NAD RIEKOU
Premiéra 21.1 .1978
Réžia Stanislav Párnický
E. M. Chalupová, J. Vajda, J. Mistrík, K. Magálová, B. Križan, T. Hrivnáková, V. Černý
Z. Laurinc



F. von Suppé: BOCCACCIO
Premiéra 22. 5.1987
Réžia Branislav Kriška
Hudobné naštudovanie Rudolf Geri
D. Jarjabek, A. Baláž, E. Plesníková, S. Virágová

DIVADELNÝ ÚSTAV
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F. Lehár: VESELÁ VDOVA
Premiéra 14.12.1985
Réžia Branislav Kriška
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
J. Benedik, Z. Maďarová, D. Jarjabek, D. Markovičová, I. Heller, B. Polónyiová, A. Baláž, P. Oswald

F. Lehár: GRÓF LUXEMBURG
Premiéra 25.11.1978
Réžia Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
I. Heller, Z. Maďarová

J. Strauss: NOC V BENÁTKACH
Premiéra 31.12.1977
Réžia Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
L. Miškovič, A. Bábelová, L. Fecko

J. Offenbach: KRÁSNA HELENA
Premiéra 3.4.1989
Réžia Peter J. Oravec
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
I. Ožvát, M. Andrašovanová

J. Offenbach: ORFEUS V PODSVETÍ
Premiéra 11.5.1981
Réžia Peter J. Oravec
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
G. Švercelová

J. Strauss: CIGÁNSKY BARÓN
Premiéra 14.10.1972
Réžia Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
J. Rozsíval, K. Vlach

Ch. A. Lecocq: GIROFLÉ -  GIROFLÁ
Premiéra 22.4.1988
Réžia Marián Chudovský
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
K. Čálik, J. Hittnerová, M. Schweighofferová

E. Kálmán: ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNÁ
Premiéra 30.4.1982
Réžia Peter J. Oravec
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
J. Benedik, B. Polónyiová
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P. Breiner -  P. Stoličný: BRZDY
Premiéra 12.2.1983
Réžia Peter J. Oravec
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček

M. Novák -  V. Stanilov: OPERA MAFIOZO
Premiéra 6. 2.1982
Réžia Peter J. Oravec
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
Z. Madárová, J. Benedik, E. Macháčková, K. Čálik

T. Šebo-Martinský -  N. V. Gogoľ: REVÍZOR
Premiéra 24.2.1973
Réžia Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
I. Krajíček, A. Baláž

J. Major -  G. Feydeau: ŤULULUM
Premiéra 6.5 .1972
Réžia Ivan Krajíček
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
M. Labuda, G. Veclová

T. Andrašovan -  M. Mayerová: KRÁĽ BLÁZNOV
Premiéra 28.4.1984
Réžia Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
L. Miškovič, B. Polónyiová

I. Bázlik -  J. Palárik: DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH
Premiéra 18.5.1974
Réžia Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
P. Oswald, K. Vlach, K. Čálik

I. Bázlik-V . Sikula: VESELICA
Premiéra 25.2.1978
Réžia: Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček

I. Bázlik -  J. Solovič: PLNÉ VRECKÁ PEŇAZÍ
Premiéra 17.10.1975
Réžia Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
G. Veclová, K. Čálik, J. Satinský, M. Lasica, B. Polónyiová

P. Hammel -  M. Varga -  A. Vášová: CYRANO Z PREDMESTIA
Premiéra 18.10.1977
Réžia Ivan Krajíček
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
J. Benedik, Z. Sychra, L. Miškovič, M. Danko

I. Bázlik-P . A. Breál: HUSÁRI
Premiéra 28.6.1973
Réžia Ivan Krajíček
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
M. Lasica, K. Hadrabová, J. Satinský

DIVADELNÝ ÚSTAV
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T. Šebo-Martinský -  G. Kopeliovičová -  M. Šebo: OHNIVÁK
Premiéra 16.2.1980
Réžia Peter J. Oravec
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
K. Čálik, J. Benedik

n o vá  s c é n a
NOSHEfKA RADU P«ACf

u v Ad z a
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L. Szakcsi -  G. Csemer: ČERVENÁ KARAVÁNA
Premiéra 25.1.1975
Réžia Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
K. Vlach, F. Hudek

G. Natschinski: PRIATEĽ BUNBURY
Premiéra 26.6.1979
Réžia Peter J. Oravec
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
M. Danko, L. Miškovič

V. Čejchan -  J. Brabec -  V. Nezval: MANON
Premiéra 16.11.1976
Réžia Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
P. Oswald, M. Adamíková

J. Riasencev -  M. Rozovskij -  M. Dunajevskij: TRAJA MUŠKETIERI
Premiéra 1.11.1980
Réžia Peter J. Oravec
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
J. Benedik, G. Švercelová

A. Kolker -  A. Suchovo-Kobylin -  K. Ryžov: KREČINSKIJ
Premiéra 8 .5 .1976
Réžia Georgij Pavlovič Ansimov a. h. a Igor Sergejevič Barabašov a. h
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
I. Krajíček

D. Jusič -  M. Držič -  M. Fotez: DUNDO MAROJE
Premiéra 6 .3 .1976
Réžia Bedŕich Kramosil
Hudobné naštudovanie Bohuš Slezák
V. Slosjar, I. Heller, L. Miškovič
Inscenácia sa s úspechom hrala aj počas kultúrneho leta na nádvorí Starej radnice

E. Doga -  M. Uzelac: CIGÁNI IDÚ DO NEBA
Premiéra 27.11.1987
Réžia Peter J. Oravec
Hudobné naštudovanie Rudolf Geri
O. Gallová, J. Hittnerová

C. Porter: KANKÁN
Premiéra 5 .4 .1986
Réžia Peter J. Oravec
Hudobné naštudovanie Rudolf Geri
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NOVÁ SCÉNA - Hudobnodramatický súbor 1991 -2011

Po dlhoročnej rekonštrukcii sa brány Novej scény divákom symbolicky otvorili 31.12.1991

a zaplnené hľadisko Novej scény

991)

UTOROK 6. AUGUSTA 1991

Nový exteriér Novej scény

Nová scéna -  vynovené hľadisko

Hudobno-dramatický súbor Novej scény a jeho hostia
1. rad Rudolf Geri, Ľubo Roman, Karol Čálik
2. rad Gabriela Vachová, Jozef Bednárik, Ladislav Vychodil, Peter Niňaj, Braňo Kôstka
3. rad Dušan Kaprálik, Libor Vaculík, Mira Kováŕová, Nina Raková, Darina Markovičová
Aurélia Gurková

Premiéra sa odkladá...: zo staveniska Novej scény v Bratislave / Blažena Zimanová
In: Nové slovo. -  Roč. 32 (26. 7.1990).

Slávnostný program vo foyeri obnoveného divadla nakrúcal aj kameraman Divadelného ústavu
Martin Lipták (v pozadí), orchester Novej scény viedol domáci dirigent Rudolf Geri.

Riaditeľ divadla Ľubo Roman privítal na javisku aj jedného zo zakladajúcich členov Novej scény
Ladislava Chudíka.

Súčasťou otvorenia divadla bola ai výstava rekapitulujúca tvorbu Novej scény, ktorú pripravil
Divadelný ústav v Bratislave, a jej kurátorom bol bývalý dramaturg Novej scény Stanislav Mičinec

26. JÚLA 1990 veda a technika

Zo staveniska Novej scény v Bratislave

Premiéra sa odkladá

AKOSI SME SI VEĽMI
ZVYKLI

žc sa všetko dá vybaviť ccz kamará

no

BLAŽENA ZIM A N O VÁ

Nová scéna v novej sezóne •  Kvalitná zábava

•  DIVADLO KORZO ’90

•  SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
DIVADLO

•  NOVÁ SCÉN.

rozdeľované na kôpkach, pritom presun
z jednej na druhú bo! nemožný. Tak sa
stalo, že najviac ich zostalo na rekon
štrukcie. Akoby zabudnutý problém za
čal vystupovať do popredia až neskôr.
Dnes je už isté, že

Faktúry sa však pravidelne podpiso
vali, stavbári boli spokojní. Ba podaktorí
(z riadiacej „špičky“) osobne navštívili
krajinu Fidela Castra.

ako výstavba nového divadla. Zatiaľ
sa preinvestovalo 65 miliónov korún
a počíta sa s ďalším takým istým obje
mom na dokončenie...

obstála svojou úrovňou len MAJAI MAJA'
MAJA!

V ŽIVNOSTENSKOM DOM E bolo prvé divadlo v Bratislave (existovala iba opera, dnešné SND). Po rekonštrukcii by
mal vyzerať tak. ako pred rokmi. Architekt F. Zbuško ml. odstránil aj pribudovaný portál z päťdesiatych rokov.

Snímka JOZEF ONDRFJIČKA

Z novej činohernej produkcie tri pozoruhod
né inscenácie majú predpoklad častejšieho re
prízovania Na Malej scéne sú to absurdná
fraška G. Tabonho MEIN KAMPF so S. Dančia-
kom ako chudobným mládencom Hitlerom a M
Labudom v úlohe chudobného židovského pre
davača kníh Herzla u komédia CHAOS, posky
tujúca nezvyčajný pohľad na revolúciu a revolu
cionárov. z pera zabudnutého, ale od roku 1905
aj v pravom slova zmysle nezvestného ruského
autora L Bmnského. v réžii J. Nvotu z Trnav
ského divadla Doterajší veľký záujem o preslá-

A V ŕnsce.-;ácw SMRTI OBCHODNÉHO
CESTUJÚCEHO na javisku Divadla P. O. Hviezdo
slava Leopold Heveri nezabudnuteľne tnterprefujo
Mtyho Lomana (titulnú poslovu) Pavol Mikultk /e
rvodstavrtefom Wtfíyho pnatoTa Charioyho

Snímka K Marenčinova

lomanským ako Jánošíkom A v budove opery
..tanečný muzikál“  SNEHULIENKA A SEDEM
PRETEKÁROV, o  ktorého zrod sa zaslúžilí
predovšetkým Úbor Vaculík ako libretista, cho
reograf a režisér i Vašek Patejdl ako sktadatel
už pobavil prvé tisícky návštevníkov, detí í do
spelých

•  ŠTÚDIO S
A RADOŠINSKÉ NAIVNÉ

Operný súbor uviedol v minulej sezóne
tové inscenácie Pucctniho MADAME BUT-
’ERFLY, VordJho SILY OSUDU a Mozartovho
DOMENEA i obnovenú inscenáciu Domzettiho
iUCIE Dl LAMMERMOOR Nové inscenácie
tenadchli. napriek nejednému peknému výko-
kj  Obzviášt nás zaujali kreácie ..slovenskej
lerlíňanky" M Hajôssyovej v Mozartovej opere
i novej členky súboru I Matyášovej v úlohe
.učte. Puccinrho dielo bolo pre mladého režisé-
a Pavla Smolika absolventským predstavením.
Jar. neveľmi vydareným Jeho práca bola však
iredsa len pokusom o netradičný výklad zná-
nej opery Na ostatných troch produkciách
ákúto snahu nebadať Najväčším úspechom
úboru za sezónu bok) zrejme šesí predstavení
lednánkovej inscenácie Gounodovej opery
rAUST A MARGARÉTA v Jeruzaleme.

sa zatiaľ delí o Astorku s Novou scénou
Snažilo sa vo svojej prvej sezóne nadviazať na
tvorbu Divadla na Korze, ktoré zrušili v čase
normalizácie To dokazuje aj menoslov autorov
novomscenovaných hier: Havel (VYROZUME
NIE). Kafka (dramatizovaný PROCES). Jones-
co (PLEŠATÁ SPEVÁCKA) a Mrožek (STROS
KOTANCI a VEĽVYSLANEC). Divadlo prevzalo
s hercami aj niektoré inscenácie Novej scény
a Trnavského divadla. Najhodnotnejšou novou
inscenáciou je pred prázdninami premiérovaný
VEĽVYSLANEC v réžií M. Lasicu Uvádza sa
v štúdiu S Celkove majú nové i prevzaté
inscenácie úroveň, vďaka ktorej nemožno
uprieť novému divadlu vysoký štandard

ženú drámu Arthura Millera SMRŤ OBCHOD
NÉHO CESTUJÚCEHO s L Havertom v titulnej
jlohe na javisku DPOH svedči o  tom. že aj
<ážne hry sa tešia priazni divákov, ak sú
ivalrtné. majú im čo povedať a interpretácia je
•ydarená Ibsenova DIVÁ KAČKA a ZÁHRADA
5 Spiróa neboli napnek ich kvalitám a spoto-
censkokritickému náboju najšťastnejším výbe-
om Neprekvapuje, že diváci si ich obzvlášť
leobľúbiii Tieto inscenácie neprevyšujú štan-
lard našej prvej scény

Kladnú odpoveď na túto otázku môžu dať zatiaľ len obyvatelia Bratislavy
a časti Západoslovenského kraja. Vysielač, ktorý od 10. júna t. r. šíri najmä
sviežu hudbu, má totiž výkon len 500 W.

Rádio FUN je komerčnou rozhlasovou stanicou určenou predovšetkým
mladým do 26 rokov. Ťažisko jej programu tvorí populárna hudba, pričom
vysiela v pásme VKV na frekvencii 9 4 3  MHz stercoíonicky. Podstatná časť
programu sa preberá cez satelit z Paríža, kde je hlavné sídlo tejto rozhlasovej
stanice.

Iniciátormi zriadenia nového mládežníckeho vysielača sú študenti, ktorí si
rádio FUN, vo Francúzsku tretiu najpočúvanejšiu rozhlasovú stanicu, zvolili pre
jej dynamickú a mládeži vyhovujúcu štruktúru programov. Rokovania s Fran
cúzmi boli úspešné, takže veľmi rýchlo sa mohlo pristúpiť k inštalácii malého
vysielača na bratislavskej televíznej veži a k budovaniu samostatného rozhlaso
vého štúdia na Leškovcj ulici č. 5 v Bratislave. Z tohto, zatiaľ improvizovaného
štúdia zaznieva slovenčina už dno. no vstupy študentov do francúzskeho
vysielania sú ešte sporadické a krátke. Snahou študentov je dobudovať štúdio
tak, aby z neho bolo možné vysielať slovenské programy až 12 hodín denne.

Ešte v priebehu mesiaca júla má sa zväčšiť výkon vysielača radia FUN na
10 kW, takže dosah stanice z dnešných asi 80 km vzrastie až na 150 km.
Súčasne sa začne pokusné vysielanie v Košiciach. Ako oznámili predstavitelia
spoločného francúzsko-slovenského podniku, do konca tohto nika pokryjú
signálom radia FUN celé územie Slovenska. (mar)

Baletný súbor je v súčasnosti celkovo naj-
tspešnejšim súborom naše, národnej scény,
losiabol prekvapivo vysoký štandard Na tom
wč nemem ani to. že jeho úspechy v oblasti
noderného tanečného divadla nedoceňujú nie-
itorí ..skalní" klasického baletu. ZVLÁŠTNA
RADOSŤ ŽIŤ skladateľa M. Mavllčka a choreo-
jrafa O. Šotha. aj parížskym choreografom
itvorená kompozícia SLOVÁ Z ÚST ANJELOV
.ú v pravom i prenesenom zmysle slova provo-
lujúcim tanečným divadlom Mimoriadne pôso-
mvo  vyšli v choreografii šéfa pražského Komor-
tého baletu Pavla Šmoka SVADBA a VTÁK
JHNIVÁK od Stravinského.

V prípade rekonštrukcie Novej scény
sa chybných krokov nahromadilo akosi
priveľa. Je paradoxné, že až na podnet
investora prišiel na stavbu aj geodet
z Priemstavu, ktorý zistil nepresnosti pri
budovaní nového javiska a hľadiska.

bolo nútené vyrovnať sa s problémom, ktoré
jeho vedenie do minulej sezóny poznalo len
z rozprávania riaditeľov mimobrabslavských
scén -  s nedostatočným záujmom divákov
o jeho tvorbu, zväčša „samoplatcov" ktorí sa
nemôžu spoľahnúť na uhradenie vstupeniek
odborovou organizáciou Dve nové, divákmi
nadšene pojaté produkcie zo záveru sezóny
určite nebudú mat núdzu o divákov' Do Divadla’
P O Hviezdoslava sa triumfálne vrátila po 259
predstaveniach v rokoch 1973-1984 spevohra
E Brylla a K Gartnerovej NA SKLE MAĽOVA-

Názov: Rekonštrukcia Novej scény.
Autor projektu: Ing. árch. Ferdinand
Zbuško, ml. Účinkujú: Priemstav, štátny
podnik v úlohe vyššieho dodávateľa
stavby. Nová scéna ako investor a a. h.
ostatni dodávatelia technologického za
riadenia. Premiéra: október 1989 odlo
žená (zatiaľ) na neurčito.

xipraviia svojim pnazmvcom viaceré sklama
la  V tomto -  pre ňu -  kfizovonnbku Poetický
túbor sa najprv rozdvojil, p o tc /s á  novésúbo-
y zlúčili pod názvom Komorná činohra a nako-
uec i táto zamkla. Zo štyroch nových inscenácii

ZAHRAL SI AJ VIDIEK
V  roku 1983 prišli do Bratislavy pra

covníci Okresného stavebného podniku
zo Starej Ľubovne V  zahricvacom kole
tri roky rekonštruovali byty na Živnos
tenskej ulici č. 1 na administratívno
-  prevádzkovú časť divadla. Aj keď bez
veľkých mechanizmov, pracovali s elá
nom. V  roku 1986 sa rozhodlo, žc
„máme na viac“ . Peniaze však boli po-

REKONŠTRUKCIA JE
DRAHŠIA

jmtu
;ého

V stavbárskej reči vyšším dodávate
ľom stavby je ten, s kým bola uzatvore
ná hospodárska zmluva. V tomto prípa
de je to bývalý národný, dnes už štátny
podnik Priemstav Bratislava. Stavbu má
vo svojom výrobnom programe závod
hlavnej stavebnej výroby číslo 3, so
sídlom v Malackách. Na základe medzi
vládnych dohôd na stavbu prišli aj posily
z Kuby. Spočiatku sa zdalo, že je to
veľké plus, veď rozostavanosť na Slo
vensku bola veľká, kapacity v žiadnom
prípade nestačili. Na druhej strane ale aj
mínus v tom, že lukratívna pracovná sila
vlastne nenútila dodávateľa, aby stavba
napredovala podľa dohodnutého termí
nu dokončenia. Objektívne treba pripo
menúť aj to, že k nám neprišli stavbárski
„fachmani“ .

Vostatných desatročiach bolo v Brati
slave odrieknutie divadelných
predstavení pre nezáujem obecen

stva veľmi znedkavé. výnimočné. V sezóne
1990/1991 Slovenské národné divadlo i Nová
scéna boh opätovne nútené lak urobiť A počet
odneknutých činoherných predstavení SND by
bol býval ešte väčší, keby v čase vyvrcholenia
návštevníckej krízy nebo:, predávali lístky až
s päťdesiatpercentnou zľavou. Tento nemilý jav
už vošiel do históne ako charakteristický pre
minulú sezónu Poznačila ju aj kríza Novej
scény, ktorá nakoniec nútila vedenie tohto
divadla urobiť závažné, v našich podmienkach
až revolučné opatrenia

Charakteristická pre bratislavskú divadelnú
sezónu 1990/1991 je aj totálna absencia slo
venských autorov v činohernej tvorbe dvoch
..veľkých" divadiel pre dospelých (deťom pre
zentovala Nová scéna rozprávkovú hru Daniela
Heviera MAJA' MAJAI MAJA', ktorú pri prípra
ve inscenácie dômyselne upravil režírujúc he-

Spevohra, ktorá kedysi bola pýchou česko-
-slovenského hudobno-zábavného divadla, vy
kazuje len jednu novú inscenáciu -  Straussov-
ho CIGÁNSKEHO BARÓNA Vykazuje, pretože
v skutočností ide o druhé (I) obnovenie insce
nácie z roku 1972. A to na nej badať!

Tvorbu činoherného súboru charaktenzuje
nevynallezavá. na osvedčených tituloch stava
júca dramaturgia a umelecké slabiny pn reali
zácii predlôh Nad priemer vynikli a nádej
udržať sa aj v náročnejšie koncipovanom reper
toári majú najmä DOM PLNÝ MŔTVOL Ameri
čana J. Kesselnnga v nápaditej réžii hosťujúce
ho Pavla Haspru (hrajú ho v Dome kultúry
Dúbravka) a Albeoho KTO SA BOJI VIRGINIE
WOOLFOVEJ v réžii S. Pámického s vynikajú
co hrajúcimi „exnitranmi" E Matejkovou, M.
Slovákom a P. Kočišom, a za nimi nezaostáva
nedávna absolventka VŠMU M Mikulášová

budú Maťo Ďurinda a Paľo Habera
Pre vysoké nájomné v Dome odbo
rov sťahuje NS svoje inscenácie
z  tejto scény -  My fair Lady
a Kankán

Po otvorení kaviarne Olympia,
ktorá bude súčasťou divadelnej pre
vádzky a mala by slúžiť na stretáva
nie umelcov i novinárov, mal by ju
ako najzaujímavejší hosť navštíviť
v januári E AJbee Samozrejme, sú
bor činohry ho uvitá na predstavení
inscenácie jeho hry Kto sa boj i Virgi -
nie Woolfovej Nuž. ale aby inscená
ciu nehrali herci len pre autora, jej
režisér Stanislav Pámický pozval na
včerajšie predstavenie všetkých no
vinárov V súčasnej situácii sa už
nemožno vyhovárať v kultúre na
nepriazeň ekonomiky ČI na rozví
renú politickú hladinu. Tak ako
vydavatelia nielen vydávajú kni
hy, ale ich aj sami predávajú, tak
aj Stanislav Párnlcký prejavil
okrem svojich režisérskych
schopnosti aj agitátorského du
cha. A našiel ohlas, aspoň u nie; '
rých kolegov novinárov Ďaky^
za pozvanie a odporúčame
Woolfovú v štúdiu 5 Stovt
rozhlasu /

Neviem presne, či to spôsobili zmeny
v ostatných mesiacoch, ale faktom je, žc
aj vzťahy na stavbe majú „gradáciu“ . Ba
dokonca riaditeľ závodu hlavnej staveb
nej výroby čislo 3 z Malaciek Ing. Jozef
Majka sa pred časom nechal v rozhlase
počuť, že ak Priemstav nedodrží sľúbe
ný termín odovzdania stavby, nemá mo
rálne právo na ďalšiu existenciu. Silné
slová do vlastných radov. Ale iba slová.
Aj laik totiž letmým pohľadom na stav
bu zistí, že je to výkrik do tmy a ak sa
všetko na dobré obráti, tak najskôr
o rok môže byť Nová scéna hotová.

(v Astorke). Týmto inscenáciám sa úrovňou
pnbližuje posledná produkcia sezóny PERNÍ
KOVÁ BÁBIKA Neiia Šimona (takisto v As
torke)

tov. Lenže zabudlo sa na to, že herci
a speváci z Novej scény nemajú počas
rekonštrukcie stálu materskú scénu, ne
trpezlivo čakajú na svoje zrenovované
divadlo. A tak už neobstáli argumenty
ako „stavbári nedodržali". Čoraz častej
šie sa ozývajú hlasy -  prečo? Napokon
to otvorene priznal aj technický námest
ník Novej scény Ing. Pavol Gašpar:
„Mnohí ma upodozrievajú, žc si držím
miesto, pretože -  keď sa skončí rekon
štrukcia -  už ma nebude treba.“ Podob
ne by mohol uvažovať aj stavbyvedúci
z Priemstavu. Má stavbu v centre mesta,
pár rokov do dôchodku.

Teraz však začína obrat o 180 stup
ňov. Na výhovorky naletí málokto. Už
odišli Kubánci, aj byty sú už vyše roka
uvoľnené. (Na dokreslenie, v objekte
Živnodomu je aj 32 bytov, ktoré treba
súbežne rekonštruovať; najprv bol veľ
ký problém, aby podnájomníci dostali
náhradné byty a náhradné ubytovanie,
takže určitý čas to bola pravdivá argu
mentácia). To znamená, že konečne by
pracovníci mali robiť to, čo je v ich
kompetencii, bez zásahov zhora, ale aj
bez možnosti hľadania si spoľahlivého
alibi.

Staviteľ Martin Zaťko, ktorý mal pred
rokmi svoju stavebnú firmu, po znárod
není pracoval vyše 30 rokov v Priemsta-
ve a teraz pracuje u investora, povedal
veľmi lapidárne: „Keby som ja bol mal
takúto krásnu stavbu, tak by som bol
šťastný. Lenže ľudia si prestali vážiť to,
že majú prácu.“

Inými slovami, len kvalitnou prácou
a dodržaním termínov si možno získať
dobré meno. Verme, že všetci, čo sú na
rekonštrukcii Novej scény zaangažova
ní, si túto „zlatú pravdu“ uvedomia.

ZAČAL KOLOTOČ
VÝHOVORIEK

mali aj v minutej sezóne takmer všetky predsta
venia vypredané Na „rebríčku oMúbenosti"
bratislavských scén zaujímajú aj naďalej prvé
miesta, štúd io  S sa stáva scénou Lasicu a Sa
tanského Sú miláčikmi obecenstva a na rozdiel
od iných produkcii samotné ohlásenie ich účin-
ťovania stačí na zaplnenie hľadiska V uplynu
lej sezóne prezentovali ako novinku JUBI
LEUM. program dokumentujúci ich tridsaťročnú
spoluprácu

Radošlnské naivné divadlo premiérovalo
POKOJ DOMU TOMUTO. Táto Štepkova no-
únka poskytuje kultivovanú zábavu: dosahuje
ítandard, nie však úroveň najlepších predsta-
•.eni tohto súboru. Možno iba ľutovať, že čo do
Myšlienkového náboja text a jeho interpretácia
respĺňajú autorov zámer.

Podtitul „vcelku dobre improvizovaný večer
ra tému národný a náhodný hrdina“  svedči
c tom. že prvé, mnohými vytúžené spoločné
vystupovanie Lasicu. Satinskébo a Radošin-
sxého naivného divadla pod názvom KAM NA
10 CHODÍME mohlo sa i umelecky stať mimo-
radnou udalosťou, žiaľ. ani v tomto prípade
seutočnosť sa nezhoduje so zámerom. Obe-
onstvo sa však zabáva Produkcia, ktorá sa
pezentuje striedavo v štúdiu S a na scéne
FND (Malej sále Domu odborov), má na dlhý,
čas plné hľadisko zabezpečené. To všakX>
ziväzuje populárnych umelcov, aby realizácia
S'Ojich zámerov posudzovali v budúcnodí ešte
ped premiérou s väčšou náročnosťou/

•  Od operety po rockovú operu
Po šiestich rokoch bezpnzomosti mala by sa Nová scéna už v te j

to  -  45. sezóne -  vrátiť do vynovených priestorov materského divadla
v Živnodome. V očakávaní tohto návratu privítali vedúci súborov, reži
sér, dramaturg aj riaditeľ Ľubo Roman novinárov na domácej pôde,

aby ich informovali, ako sa spevohra a činohra pripravujú vstúpiť na
nové javisko.

Kym vo vlaňajšej dramaturgii mali
prevahu hry obnažujúce vnútorný
svet človeka, analyzujúce jemný
mechanizmus vzťahov -  medzi dvo
ma pohlaviami, človeka k spoloč
nosti ä  indivíduá voči sebe, táto
sezóna by mala dal väčší priestor
dobrej umeleckej zábave. O pri
pravovaných inscenáciách v činohre
už aj v našom denníku informoval jej
umelecký šéf Ivan Letko. Preto len
stručne pripomíname, že diváci uvi
dia ako prvú premiéru v obnovenom
divadle adaptáciu Dumasových
Troch mušketierov v réžii Stanisla
va Párnického. pre Komornú scénu
v Slovenskom rozhlase pripraví hos
ťujúci režisér Pavol Haspra Johnso-
novho Volponeho a dramaturgia
má vytypované komédie T Bernhar-
da Divadelný maestro, Feydeauo-
vu frašku Tak sa na mňa prilepila.
V pláne je a| Neveauxova Londýn
ska zlodejka a Stoppardov Rosen-
krantz a Guildenstein sú mŕtvi.

Spevohra sa okrem klasického
operetného repertoáru bude zame
riavať

NA MUZIKÁLOVÚ TVORBU.
S podporou maďarských kolegov
uvedie NS rockovú operu Evanje
lium o Márii. Režijne ju naštuduje

Jozef Bednárik a účinkovať v nej

rec SND Ľ. Pauiovič). Opát zachránil reputáciu
súčasných slovenských dramatikov Stanislav
štepka -  samozrejme hrou pre Radošmské
naivné divadlo

Tragickou udalosťou sezóny bola náhla
smrť režiséra Miloša Pietora v čase, v ktorom
ako riaditeľ našej prvej scény chystal pozoru
hodné opatrenia na zvýšenie účinnosti jej prá
ce. Nebolo mu dopriate doštudoval významné
Shakespearovo dielo BENÁTSKY KUPEC
a keďže po jeho smrti skúšky zastavili, naši
diváa túto drámu prinajmenšom v blízkej bu
dúcnosti neuvidia Potešiteľný je zrod Divadla
Korzo '90, čim sa oživil divadelný život v slo
venskej metropole

1 ■
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Stretnutie pamätníkov -  Ján Kákoš, bývalý riaditeľ Novej scény a Ladislav Ťažký Aktíva i pasíva : bilancia bratislavskej divadelnej sezóny 1990/1991 / F-a.
In: Hlas ľudu. -  Roč. 37, č. 184 (6.8.1991), s. 3.

Súčasná podoba hľadiska a javiska
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Karol(Cserhalm ľ

Osoby a obsadenie

Ján Mistrik
(Bons)

Róbert Halák
(Horši)

ter Bzdôch
(krčmár)

Ivan Šandor
(logo)

Pavol Topolský
(Vilo Rešetka)

Dušan Kaprálik
(zbojník látal)

Gustáv Gráf
(KJaus)

Ivan Vojtek
(Vilo Rešetka)

Účinkujú

Ivôn Vojtek

Mogdo Poveleková

Emil Horválh
Karol Čálik

Števo Kožko

Ivan Letko

Tána Radevo

Duson Szobo

Ivo Heller

Viera Richterová

texty piesni Ľubomír Feldek

Hudba Peter Mankovecký

Preklad M. M. Dedinský

Scénu Miloš Pielor

Kostýmy Milan (orba

T. Williams: SKLENENÝ ZVERINEC
Premiéra 14. 5.1993
Réžia Ľubom ír Paulovič
P. Kočiš, I. Rapaičová

V. Klimáček: AGENT KROWIAK ZASAHUJE
Premiéra 21.4 .2007
Réžia Karol Vosátko
Š. Kožka, B. Mišíková

J. Ford: ŠKODA, ŽE JE POBEHLICA
Premiéra 3 .4.1993
Réžia Emil Horváth ml.

Vladimír Jedľovský
(krčmár) P

A. Ayckbourn: MILENCI V PAPUČIACH
Premiéra 6 .2.1993
Réžia Ľubo Roman
I. Letko, M. Paveleková

(.Holub: ANJEL
Premiéra 12.12.1997
Réžia Ivan Holub
D. Szabó, L. Párnická, A. Swan, M. Kramár, Z. Kapráliková

R. Polák -  W. Shakespeare -  M. Ruppeldt ml.: SOKSPEARE
Premiéra 23.4 .1999
Réžia Roman Polák
K. Čálik, D. Gucmanová, D. Szabó, Z. Maďarová

E. Albee: KTO SA BOJÍ VIRGÍNIE WOOLFOVEJ?
Premiéra 6.2.1991
Réžia Stanislav Párnický
E. Matejková, M. Slovák, P. Kočiš, M. Mikulášová

R. Piško: BUDE AKO NEBOLO
Premiéra 7. 3. 2003
Réžia Karol Spišák
fo tografia  z inscenačného bulletinu

Iľja III - Jevgenij Petrov - Heimar Kipphordl
Úprava a réžia: Vladimír Strnisko

B. Jonson -  S. Zweig: LIŠIAK VOLPONE
Premiéra 24.10.1991
Réžia Pavol Haspra
T. Piovarči, J. Šimonovič, Z. Skopalová, I. Čillík, I. Krivosudský, M. Slovák, I. Letko

I. Iľf -  J. Petrov -  H. K ipphardt: DVANÁSŤ STOLIČIEK
Premiéra 28.4. 2001
Réžia Vladim ír Strnisko
propagačný leták k inscenácii

W. Shakespeare: ZIMNÁ ROZPRÁVKA
Réžia Juraj Nvota
Premiéra 19.6. 2010
J.Gallovič

Dušalfl
(Jarú
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Lienka, sekretárka
JARMILA FRLICKOVÁ

É. Pataki: EDITH A MARLENE
Premiéra 15.1.2010
Réžia Ivan Holub
Hudobné naštudovanie Ľubomír Dolný
K. Olasová

F.Lehár: PAGANINI
Premiéra 21.12.1995
Réžia Jozef Bednárik
Hudobné naštudovanie Rudolf Geri
J. Benedik, J. Ďurdiak

B. Vian -  J . Ďurovčík -  N. Slovák: ...NA VAŠE HROBY
Premiéra 26.5 .2000
Réžia a choreografia Ján Ďurovčík
D. Cinkota, J. Ďurovčík

Ľ. Horňák -  J. Urban -  D. Gombár: KRÁĽ DÁVID
Premiéra 19.6.1998
Réžia Dodo Gombár
Hudobné naštudovanie Iveta Viskupová
K. Hasprová, S. Slovák

D. Hevier: BEATLES
Premiéra 11.2.2000
Réžia Ján Zeman
Hudobné aranžmán Kristián Seidmann a Zita Orlická
Š. Kožka, I. Šándor

NOVÁ SCÉNA - Hudobno-dramatický súbor 1991 -2011

E. Kálmán: GRÓFKA MARICA
Premiéra 23.6.1997
Réžia Peter J. Oravec
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček
J. Šeniglová a. h., D. Jarjabek

Ľ. Feldek -  M. Sládek: GRAND PIERROT
Premiéra 6.4 .1995
Réžia Milan Sládek
Choreografia Miroslava Kováŕová
M. Sládek, M. Ťapák, P. Tabaček, L. Vrablicová

L. Fall: MADAME POMPADOURE
Premiéra 16.10.1993
Réžia Marián Chudovský
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček

Jelizaveta Grusinska
GRÉTA SVERCELOVÄ

Doktor Ottemschlag
!VO IIELLER

Jeli/avela Grušihska
SOŇA VALENTOVA

Doktor Ottvmschlag
MARIÁN SLOVÁK

Otto Kringelein
JOZEF BENEDIK

G. Dusík -  P. J. Oravec -  O. Dlouhý: GALAVEČER GEJZU DUSÍKA
Premiéra 12.5.2007
Réžia Peter J. Oravec
Hudobné naštudovanie Zdenék Macháček

Barón Felix Amadcus
Benvennto von Geigem
ŠTEFAN SKRÚCANÝ

Barón Féiix Amadcus
Benvenuto von Geigérn
IGOR S1MEG

-■■■ a

Rafŕaela Ottaniová
EVA PLESNI KOVÁ

Erik, recepčný
IGOR RYMARENKO

Otto Kringelein
JÄNGALLOVIC

L. Tolcsvay: EVANIELIUM O MÁRII
Premiéra 13.3.1992
Réžia Jozef Bednárik
Hudobné naštudovanie Rudolf Geri
P. Slivka
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Preysing,
generálny riadite!
IVAN RÓM ANČI K

Lienka, sekretárka
DANIELA SlNKOROVA

Erik, recepčný
JURAJ DURÓIAK
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Preysing,
generálny riaditeľ
ŠTEFAN KOŽKA

Raŕtaela Ottaniová
JANA KOCIANOVÁ

J. Herman -  H. Fierstein: KLIETKA BLÁZNOV
Premiéra 22.3. 2002
Réžia Jozef Bednárik
Hudobné naštudovanie Július Seičan
fotografia z inscenačného bulletinu

É. Pataki: EDITH A MARLENE
Premiéra 15.1.2010
Réžia Ivan Holub
Hudobné naštudovanie Ľubomír Dolný
K. Turjanová
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