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Košický Nabucco v jaskynnom divadle vo Fertőrákosi
Operný súbor Štátneho divadla Košice sa po dvoch rokoch v závere sezóny
2016/2017 opäť predstaví v netradičnom prostredí jaskynného divadla
Barlangszínház v maďarskej obci Fertőrákos neďaleko Šoprone. V piatok 7. júla
a v sobotu 8. júla tu uvedie dve predstavenia opery Giuseppe Verdiho Nabucco.
Pod taktovkou Igora Dohoviča sa predstavia orchester a zbor opery a dve sólistické
obsadenia. V piatok 7. júla uvidia diváci Lajosa Geigera (Nabucco), Jolanu Fogašovú
(Abigail), Titusza Tóbisza (Ismael), Petra Mikuláša (Zachariáš), Myroslavu Havryliuk
(Fenena), Mareka Gurbaľa (Veľkňaz), Antona Baculíka (Abdallo) a Janette Zsigovú (Anna).
V sobotu sa 8. júla sa v hlavných postavách predstavia Martin Bárta (Nabucco), Tatiana
Paládiová – Paľovčíková (Abigail), Maksym Kutsenko (Ismael) a Gustáv Beláček
(Zachariáš). V ďalších úlohách je obsadenie rovnaké.
Jaskynné divadlo Barlangszínház je umiestnené v dnes už nevyužívanom kameňolome
v obci Fertőrákos. O usporiadaní exteriérových divadelných predstavení v tomto
netradičnom prostredí ako prvý uvažoval známy skladateľ a dirigent Ernő Dohnányi (18771960). V roku 1937 objavil lom barytonista Ferenc Koh a 27. júna toho istého roku tu
usporiadal prvú divadelnú produkciu, ktorú videlo takmer 1500 divákov a pri ktorej hrali
speváci a herci pri svetle fakieľ. Hralo sa vtedy ešte pred samotným priestoroch
vyhĺbených jaskýň a keďže počasie bolo nevyspytateľné, začalo sa po vojne uvažovať
o využití veľkých hál, ktoré vznikli vyťažením kameňa. Riaditeľ divadla Kisfaludy Színház
z Győru György Várady sa výrazne pričinil o to, že na konci šesťdesiatych rokov minulého
storočia bolo vybudované jaskynné divadlo (Barlangszínház) so 743 miestami pre divákov,
v ktorom sa prvé predstavenie odohralo 27. júna 1970. Prvou veľkou rekonštrukciou prešlo
divadlo v roku 1985, ďalšiu veľkú rekonštrukciu realizovali aj s podporou Európskej únie
v rokoch 2012 – 2015. V súčasnosti je priestor vybavený modernou javiskovou technikou
a moderným zázemím pre umelcov a ponúka 760 miest na sedenie. Jaskynné divadlo bolo
znovuotvorené 19. júna 2015 a už 10. a 11. júla 2015 sa do Fertőrákosu vrátil aj košická
opera, ktorá tu uviedla dve predstavenie operných dvojičiek Sedliacka česť a Komedianti.
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