
Lukáš Brutovský
D1 (PRACOVNÝ NÁZOV)
Divadelná báseň, na ktorej sa pracuje. 
D1– nesplnený sen Slovákov, nekonečná 
túžba, romantická vízia, kultúrno-historic-
ká epopeja, národný mýtus, metafora ná-
rodnej povahy. Priestor na sľuby politikov, 
návštevy zahraničných hviezd a domácich 
kapiel. Hlbinné tunelovanie. Inscenácia 
ako stavebný proces. Koncentrovaný a šty-
lizovaný pohľad na slovenskú postať.

réžia Lukáš Brutovský
hrajú Palčíková • Pajtinková • Mischura • Babej • 
Žulčák • Vladařová • Urban a. h. • Frkáň a. h.

105 minút | V predstavení je zvýšená prašnosť.

Anton Pavlovič Čechov
TRI  SESTRY
Príručka rozbíjania vzťahov. Testosterón, 
estrogén, fenyletylamín. Aký je chemický 
vzorec lásky? Ikonický titul jedného z naj-
väčších klasikov svetovej dramatickej lite-
ratúry uvádzame v originálnej interpretá-
cii Mariána Amslera. Aj po stodvadsiatich 
rokoch sú túžby, city, nádeje a želania po-
stáv Čechovovej hry aktuálne a dnešné. 

réžia Marián Amsler a. h.
hrajú  Jašková • Pajtinková • Palčíková 
• Vladařová • Babej • Dobrík • Žulčák • Kysel 
• Mischura • Výrostko • Gazdík • Krkošková 
• Urban a. h. 

160 minút, pauza

Nikolaj Vasilievič Gogoľ
HRÁČI
Podvod ako životný štýl – podvádzanie 
ako zamestnanie, umenie, zmysel živo-
ta. Gogoľova inteligentná komédia bez 
kladnej postavy ponúka nielen spoločen-
sko-kritický obraz sveta, v ktorom nie je 
miesto pre morálne ideály, ale aj tragiko-
mický príbeh ľudskej ambicióznosti. 

réžia Lukáš Brutovský
hrajú Geišberg • Grega • Žulčák • Kysel • 
Kožuch a. h. • Mischura • Gazdík • Tomkuljak 
a. h. • Babej

95 minút

Jiří Havelka, Róbert Mankovecký
ZEM PAMÄTÁ 
Autorský projekt pripravený v  spolupráci 
s  jedným z najzaujímavejších mladých re-
žisérov z Českej republiky Jiřím Havelkom. 
Téma inscenácie je pútavá a provokatívna 
zároveň – je ňou postava a osud Karola 
Duchoňa, hviezdy slovenskej normali-
začnej populárnej hudby, ktorého životný 
príbeh je príbehom raketového vzostupu  
a pádu obyčajného človeka tej doby. 

réžia Jiří Havelka a. h.
hrajú Gašparová • Geišberg • Grega • Mischura • 
Pajtinková • Palčíková • Výrostko • Žulčák • Man-
kovecký a. h. • Frkáň a. h.

120 minút

Albert Camus 
SPRAVODLIVÍ
Intímna analýza brutálneho činu. Blízke 
stretnutie s politickým terorizmom inšpi-
rované skutočnými udalosťami z  Ruska 
z  roku 1905. Provokatívne uvažovanie  
o témach, ktoré teroristický útok logicky 
vyvolá: boj za spravodlivosť, jeho hrani-
ce, vina/nevina obetí, sebaobetovanie...

réžia Lukáš Brutovský
hrajú Palčíková • Žulčák • Kysel • Geišberg • 
Dobrík • Gašparová • Kožuch a. h. • Gazdík 

80 minút

William Shakespeare
SEN  NOCI  SVÄTOJÁNSKEJ
Láska, sex a  divadlo. Tri živočíšne 
druhy: ľudia, magické bytosti a  herci. 
Tri páry. A  tri svadby. Všetci sa stretnú 
v  nočnom lese, aby sa stratili medzi 
snom a  skutočnosťou. Túžby a  vášne 
sa prudko striedajú a  menia. Tým, kto-
rých sa to týka, riadne pletú hlavy, tí, 
ktorí ich pozorujú, sa smejú do popuku. 
Takmer celý súbor SKD v  jednej z  naj-
slávnejších Shakespearových komédií.  
Po 37 rokoch sen snov opäť v  Martine.  
réžia Lukáš Brutovský
hrajú  Dobrík •  Heribanová •  Geišberg • 
Jašková •  Výrostko • Mischura • Žulčák • 
Rohoňová • Palčíková • Grega • Pajtinková • 
Vladařová •  Babej • Kysel • Gazdík •  Hriadel  
a. h. • Frkáň a. h.  •   Sipos a. h./Dacho a. h., 
Mikuš a. h.

160 minút, pauza

George Orwell / R. Icke, D. Macmillan
1984
Slávny román po prvý raz na slovenskom 
javisku. Najnovšia adaptácia dokazuje, 
že autorova vízia totalitného sveta, v kto-
rom ľudia žijú pod neustálym policajným 
dozorom, nikdy nestratila na aktuálnosti. 
Naopak, Orwellov obraz totalitarizmu 
dnes naberá novú, aktuálnu a  znepoko-
jujúcu podobu.

réžia Rastislav Ballek a. h.
hrajú Mischura • Geišberg • Grega • Kovalči-
ková a. h. • Kysel • Pajtinková • Žulčák • Babej 
• Bojnický a. h.

160 minút, pauza | 15+

Lukáš Brutovský 
IOKASTÉ
Javisková báseň o toxickej maskulinite 
od Hippónakta z Efezu po Donalda 
Trumpa. Príbeh kráľovnej, ktorá si užila 
utrpenia na niekoľko životov dopredu. 
Príbeh ženy, ktorá vždy bola na okraji 
záujmu mužov. Príbeh postavy, ktorá 
v slávnej Sofoklovej tragédii dostáva 
najväčší priestor v momente, keď posol 
opisuje jej samovraždu.
Iokasté je koprodukčný projekt SKD 
a Mestských divadiel pražských. 

réžia Lukáš Brutovský
hrajú Jana Oľhová • Petr Konáš • Juraj Poliak

65 minút

Ladislav Fuks / Daniel Majling
SPAĽOVAČ MŔTVOL
Groteskný príbeh o zamestnancovi kre-
matória, ktorého fascinuje smrť. Fuksov 
bizarný obraz vzostupu árijskej ideológie 
je známy predovšetkým vďaka filmo-
vému spracovaniu Juraja Herza. V réžii 
Jána Luterána sa dočkala novej, divadel-
nej podoby.

réžia Ján Luterán a. h.
hrajú Geišberg • Grega • Gazdík • Hriadel 
a. h. • Krkošková • Mischura • Pajtinková • 
Palčíková • Rohoňová • Babej • Jankola a. h.  
•  Grendár a. h. • E. Oľhová a. h. • Kroupová 
a. h. • Fundárková a. h.  • Poliaková a. h.  • M. 
Kramár  a. h. • T. Kramár a. h. • Tlacháč a. h.  

110 minút | 15+

16 / 12 / 21:00 / BREPT
POLITICKÝ REVIVAL  
V ANEKTOVANOM BREPTE 
Voľné pokračovanie literárno-hudobného 
večera v  Brepte pod taktovkou Mariána 
Frkáňa, autora poviedky Zápisky polo-
blázna. Zhrnutie pohľadu na svet očami 
hudobníka, cyklistu a divadelného zvuká-
ra. Čo sa vlastne zmenilo za ostatné roky 
a aké sú paralely medzi minulosťou a prí-
tomnosťou? Miestami vtipné, miestami 
polosmutné uvažovanie o svete okolo nás. 
Krátke zhrnutie zážitkov a pozorovaní spo-
ločnosti a jej (ne)polepšiteľného správania 
sa. Podujatie je doplnené o hudobný sprie-
vod. Číta Daniel Žulčák.

účinkujú Marián Frkáň, Rasťo Novotný, Alena 
Pajtinková a Daniel Žulčák 

10 / 12/ 18:30 / BREPT
LEBO MEDVEĎ 
Autorské predstavenie o  žene a  nielen  
turčianskych medveďoch.

tvorkyne a účinkujúce Zuzana Jurechová,  
Karin Sarkisjan

vstupné dobrovoľné
60 minút

05 / 12 / 18:30 / ŠTÚDIO 
koncert venovaný spomienke   
na umelecký odkaz Jána Kadavého
ODKAZY III. 
Dielo Canto Ostinato holandského skla-
dateľa Simeona ten Holta je jedným z vý-
razných diel minimálnej hudby v  rámci 
európskeho kontextu. Ide o  melódiu, 
ktorá sa neustále transformuje a ostinuje 
(opakuje sa). Hudobný tok vnáša poslu-
cháčov do meditačného stavu, pôsobí te-
rapeuticky. Ide o jedinečné dielo skompo-
nované pre dve klavírne krídla, súčasťou 
performancie je pohybová interpretácia 
a vizualizácia prostredníctvom videoartu.

koncept a dramaturgia Zuzana Galková, 
Vladimír Šlepec
choreografia Barbora Šimová,  
Barbora Šoganová
videoart Jaroslav Dvorský
účinkujú Markus Urbas a Kateřina Ochmano-
vá (klavír), Barbora Šimová a Barbora Šoga-
nová (tanečno-pohybová interpretácia)

vstupné 5 € (predpredaj v Brepte) 
                 7 € (v deň koncertu)

09 / 12/ 18:30 / BREPT 

TORNÁDA KVĚTY FIALOVEJ
Tretí hudobno-literárny večer z cyklu Dva 
národy – jeden Dom. Tentoraz o  Květe 
Fialovej, jednej z  najvýraznejších umel-
kýň svojej generácie. Narodila sa na 
Slovensku, po rokoch sa sem vrátila ako 
profesionálna herečka a na jeden rok za-
kotvila v martinskom divadle.

účinkujú Miro Dacho (sprievodné slovo), 
Alena Pajtinková (spev), Lukáš Brutovský 
(hudobný sprievod)

Realizované s finančnou podporou  
Fondu na podporu kultúry  
národnostných menšín.

IOKASTÉ

Jan Werich / Miro Dacho
TRAJA VETERÁNI 
Divadelná adaptácia známej rozprávky 
o skúške, ktorou prechádza priateľstvo, 
osloví mladých aj starších divákov. We-
richov text, známy aj vďaka filmovému 
spracovaniu, ponúka množstvo humor-
ných aj magických situácií a vďaka in-
teligentnému zmyslu pre humor a neza-
meniteľnému jazyku ponúka príležitosť 
vytvoriť dynamickú, muzikálnu inscená-
ciu pre celú rodinu. 

réžia Matúš Bachynec a. h.
hrajú Grega • Kysel • Žulčák • Gašparová • 
Rohoňová •  Hriadel a. h. • Tomkuljak a. h.

90 minút
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Georg Büchner 
LEONCE A LENA
Ironický pseudorozprávkový príbeh o nude, 
úzkosti a  umení ne/vládnuť, neschopnosti 
schopných, vehemencii neschopných, úni-
ku pred zodpovednosťou – ale aj o tom, že 
v konečnom dôsledku to raz budeme mu-
sieť zobrať do vlastných rúk.

 
réžia Šimon Spišák a. h. 
hrajú Babej • Rohoňová • Oľhová • Grega •  
Výrostko • Pajtinková • Gašparová • Gazdík

90 minút | 15+

David Gieselmann
FÓBIE
Bizarná mozaika pseudodramatických 
situácií okolo sobáša, ktorý sa možno 
ani neuskutoční. Hra je ironickým ko-
mentárom krízy medziľudských vzťahov, 
grotesknou štúdiou neschopnosti ko-
munikovať – a to nielen medzi zúfalými 
snúbencami, ale aj medzi ich rodičmi  
a priateľmi. Autor ponúka hercom šesť 
vynikajúcich komediálnych rolí. Hru uvá-
dzame v slovenskej premiére.

réžia Lukáš Brutovský
hrajú Pajtinková • Grega •  Výrostko •  
Gašparová • Jašková • Mischura

95 minút

KONCERT HUDOBNO-LITERÁRNY VEČER AUTORSKÉ PREDSTAVENIE HUDOBNÝ VEČER
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 – NÁRODNÝ DOM      – ŠTÚDIO      – KAVIAREŇ BREPT  

ŠTVRTOK  ALBERT CAMUS

01  18:30 SPRAVODLIVÍ 
PIATOK  LUKÁŠ BRUTOVSKÝ

02  18:30 D1 (PRACOVNÝ NÁZOV) 
SOBOTA  DAVID GIESELMANN

03  18:30 FÓBIE 
PONDELOK  KONCERT 

05  18:30 ODKAZY III. 
UTOROK  JAN WERICH / MIRO DACHO 

06 17:00 TRAJA VETERÁNI  
STREDA  JAN WERICH / MIRO DACHO 

07 10:00 TRAJA VETERÁNI 
ŠTVRTOK   WILLIAM SHAKESPEARE

08 18:30 SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ 
PIATOK   WILLIAM SHAKESPEARE

09 10:00 SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ 
PIATOK  VEČER Z CYKLU DVA NÁRODY – JEDEN DOM

09 18:30 TORNÁDA KVĚTY FIALOVEJ 
SOBOTA   GEORG BÜCHNER 

10 18:30 LEONCE  A LENA 
UTOROK  ANTON PAVLOVIČ ČECHOV

13 10:00 TRI SESTRY 
STREDA  JIŘÍ HAVELKA, RÓBERT MANKOVECKÝ

14  18:30 ZEM PAMÄTÁ 
ŠTVRTOK  LADISLAV FUKS / DANIEL MAJLING

15 18:30 SPAĽOVAČ MŔTVOL 
PIATOK  NIKOLAJ VASILIEVIČ GOGOĽ 

16  18:30 HRÁČI 
SOBOTA  GEORGE ORWELL / ROBERT ICKE, DUNCAN MACMILLAN

17 18:30 1984 
UTOROK  ANTON PAVLOVIČ ČECHOV

20 18:30 TRI SESTRY 
STREDA  JIŘÍ HAVELKA, RÓBERT MANKOVECKÝ

21  18:30 ZEM PAMÄTÁ 
ŠTVRTOK   WILLIAM SHAKESPEARE

22 18:30 SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ 
UTOROK  LUKÁŠ BRUTOVSKÝ

27  18:30 D1 (PRACOVNÝ NÁZOV) 
STREDA  DAVID GIESELMANN

28  18:30 FÓBIE 
ŠTVRTOK   GEORG BÜCHNER 

29 18:30 LEONCE  A LENA 
PIATOK  JIŘÍ HAVELKA, RÓBERT MANKOVECKÝ

30  18:30 ZEM PAMÄTÁ 
SOBOTA  JIŘÍ HAVELKA, RÓBERT MANKOVECKÝ

31  17:00 ZEM PAMÄTÁ 

JAVISKO

1984

JAVISKO


