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KLENOT OD BMW
Vrcholné elektrické SUV z dielne
bavorských inžinierov
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PATENT NA OBJAVY
Umelá inteligencia
ako autorka vynálezov

Foto – Matej Kalina

Štátne divadlo
Košice používa
neobarokovú
budovu
z roku 1899

Štátne či národné
Štátne divadlo Košice oslavuje 75 rokov od okamihu, keď na osem rokov nieslo názov
Národné divadlo v Košiciach. K slovu národné v názve sa chce vrátiť
Peter Scherhaufer
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oľko národných divadiel
môže mať krajina? V Česku ich majú hneď niekoľko. Jedno v Prahe, ďalšie v Brne a jedno moravskosliezske
v Ostrave. S jedným sa neuspokojili
ani v Maďarsku, Nemecku, Rumunsku či Chorvátsku, kde ich je takisto
viacero. Návrat k historickým názvom
divadiel, ktoré niesli slovo národné,
prebiehal v týchto krajinách v 90. rokoch minulého storočia.
Na Slovensku funguje od roku 1920
štátne Slovenské národné divadlo
(SND) a v roku 2013 vzniklo aj nezávislé Prešovské národné divadlo. To
založili dve mladé divadelníčky, ktoré
riešili dilemu, či ostať pracovať v Bratislave alebo sa vrátiť na východ. Názov, ktorý si pre divadlo zvolili, nesie aj náznak recesie. Po deviatich
rokoch fungovania však toto divadlo
svoju činnosť ukončilo.

Už niekoľko mesiacov sa o prinavrátenie titulu národného divadla snaží prostredníctvom žiadosti o zmenu
zriaďovacej listiny Štátne divadlo Košice (ŠDKE), pod ktoré spadá opera,
balet aj činohra. Popri SND je to jediné trojzložkové divadlo na Slovensku.
Ministerstvo kultúry žiadosť košického divadla o zmenu názvu eviduje,
ešte o nej však nerozhodlo. Keby ju
schválilo, nový názov divadla by znel
Národné divadlo Košice. Zmenu názvu mal vo svojej koncepcii rozvoja aj
generálny riaditeľ ŠDKE Ondrej Šoth,

ktorý na túto funkciu vyhral konkurz
pred dvomi rokmi. Návrat k historickému názvu by bol podľa O. Šotha
aj vyjadrením úcty k umelcom, ktorí
v divadle v minulosti tvorili.

Balet Orbis Pictus
venovali umelci
obetiam vojny na
Ukrajine.

Titul národného divadla odobral
Košiciam v roku 1955 komunistický
režim, premenoval ho na štátne. Bola za tým snaha politikov o centralizáciu moci nad kultúrou a odstránenie buržoázneho sentimentu. Paradoxne, pôvodný názov historickej
budovy SND, otvorenej v roku 1886,
bol Városi Színház, čiže Mestské divadlo, kým košické divadlo nieslo už
za čias rakúsko-uhorskej monarchie
názov Nemzeti Színház, teda Národné divadlo, čo poukazuje na jeho význam v čase vzniku.
Národné divadlá v minulosti reprezentovali scény, ktorých úlohou
bolo uvádzať diela národného charakteru v jazyku príslušného národa. Prvé národné divadlá vznikali v Európe v 18. storočí. Napríklad
v Nemecku stál pri ich zrode dramatik
Friedrich Schiller. Podľa dramaturga opery košického divadla StanislaTanečná inscenácia Extáza/Obrazy o nej
je o rôznych podobách ženy.
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Názov zmenili komunisti
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Vo februári mala
v Košiciach
premiéru operná
Tosca.

Foto – J o s eph Marčinsk ý/ŠD K E

va Trnovského mali národné divadlá
preklenúť vtedajšiu medzeru medzi
dvornými a ľudovými divadlami. Stáli na príslušnosti k jazyku, nie stavu.
A zároveň predstavovali odklon od
francúzskych či talianskych operných
diel, ktoré sa v danom čase tešili veľkej obľube.
Ich vzniku nemožno uprieť ani politický a spoločenský charakter, ktorý
súvisel so zápasom o národnú identitu. Tento rozmer stál podľa S. Trnovského aj za vznikom prvého ochotníckeho Slovenského národného divadla
nitrianskeho, ktoré založili štúrovci v Sobotišti a ktoré prvé predstavenie odohralo v krčme. Hrala v ňom
aj prvá slovenská ochotnícka herečka Anička Jurkovičová.

Oslavy a štyri premiéry
Tento rok v máji oslávilo Štátne divadlo Košice 75 rokov od svojho premenovania na Národné divadlo v Košiciach. Tento názov nieslo osem
rokov. Jubileum oslávilo štyrmi premiérami – jednej opernej, jednej čino-

hernej a dvoch baletných. Svetoznáma opera Tosca od Giacoma Pucciniho sa na dosky košického divadla
vrátila v polovici februára po dvadsiatich rokoch. Je príbehom lásky, ktorý
sa odohráva v Ríme na pozadí napoleonskej vojny proti Neapolskému kráľovstvu. Divadelný kritik Pavol Unger
pre portál Opera Slovakia napísal, že
arménska sopranistka Karine Babajanyan v titulnej role bola jedna z najlepších interpretiek Toscy, aké Slovensko za pol storočia zažilo.
Vojna na Ukrajine zasiahla aj košickú operu. „Je nám ľúto, že náš pôvodný kostolník ukrajinský spevák Mihály
Podkopájev namiesto radosti z ume-

História mena
a budovy divadla
Štátne divadlo Košice využíva v súčasnosti dva hracie
priestory. Hlavná scéna sa nachádza v historickej
neobarokovej budove na Hlavnej ulici a Malá scéna
v neďalekej secesnej budove. Hoci súčasná budova bola
slávnostne otvorené až v roku 1899, divadlo sa v Košiciach
hrávalo už niekoľko desiatok rokov predtým. Prvú kamennú
divadelnú budovu si mesto postavilo už v roku 1789,
stála približne na rovnakom mieste ako terajšia historická
divadelná budova. V tej dokonca v roku 1920 začalo svoju
činnosť Slovenské národné divadlo. O štyri roky neskôr
v nej vzniklo Východoslovenské národné divadlo, ktoré
po piatich rokov zaniklo pre ekonomické dôvody. Opäť ho
otvorili o osem rokov neskôr. Od roku 1947 nieslo názov
Národné divadlo v Košiciach, a to až do roku 1955, keď ho
režim premenoval na Štátne divadlo Košice. (psch)

nia musí brániť rodnú krajinu. Súcitíme aj s rodinami našich ukrajinských
hudobníkov a s umelcami, ktorí museli vymeniť slobodu a tvorbu za zbrane,“ hovorí riaditeľ Opery ŠDKE Roland Khern Tóth.
Činohra uviedla novú inscenáciu Sofoklovho Oidipa o mýtickom
starogréckom kráľovi, ktorý sa nevedomky stal vrahom svojho otca
a manželom svojej matky. Dej sa odohráva v Tébach, kde zúri mor a vojna, pričom ľud hľadá vinníka tejto pohromy. Inscenácia otvára podľa šéfa
činohry Antona Korenčiho nový pohľad na jeden z najznámejších príbehov v svetovej literatúre – univerzálny
príbeh o obetnom baránkovi.
Ďalšou umeleckou novinkou Š
 DKE
je autorský balet Andreja Petroviča
a Ondreja Šotha Orbis Pictus. Ide o sériu hudobno-tanečných obrazov sveta
a rôznych podôb života. Dielo umelci venovali pamiatke všetkých nevinných obetí vojny na Ukrajine. Príbeh
lásky, oddanosti a zraniteľnosti je inšpirovaný poéziou talianskeho spisovateľa Alessandra Manzoniho na hudbu Giuseppe Verdiho.
Štvrtou premiérou bola tanečná inscenácia A. Petroviča Extáza/Obrazy
o nej. Predstavuje rôzne archaické podoby ženy inšpirované štyrmi fázami
Mesiaca, ktorý je magickou bránou
cyklu zrodenia. „Fenomén feminity
a ženského tela v rôznych rolách je
centrom inscenácie, ktorej dominujú obrazy extatickej sily, lásky, schopnosti obetovať sa, neopísateľnej bolesti zo straty a nezlomnosti kráčať ďalej,“ uzatvára šéf baletu A. Petrovič.

2 . J Ú N A 2 02 2

69

