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Kde zostali všetci údajní
rusofili? V Bratislave uviedli
dielo, ktoré podráždilo Stalina
Hodnotí Michal Hvorecký.
12. jún 2018 o 14:31 Michal Hvorecký

NA JČÍTANEJŠIE NA SME KULTÚRA
4 hodiny

24 hodín

3 dni

7 dní

1. Už sa nevie traﬁť ani do playbacku. Nesmejte sa,
Mariah Carey je tragický príbeh 42 994
2. Načo nám bola ďalšia SuperStar? Aby sme sa
dobre nažrali 3 509
3. Pesnička Slováka zaujala v New Yorku. Veľká
značka chce, aby prerazil v Amerike 1 049
4. Som bipolárny, oznámil Kanye West. Hovorí, že
mu to nesťažilo život 1 031
5. Kde zostali všetci údajní rusoﬁli? V Bratislave
uviedli dielo, ktoré podráždilo Stalina 544
6. Človek nebude nikdy taký racionálny, aby prestal
veriť v nadprirodzené sily. Mal by? VIDEO 541
7. Knechtová: Ešte som nebola v takej šoubiznisovej
práčke 468
8. Peter Nágel: Dostal som nezvyčajne úprimnú
spoveď slovenského režiséra. Nik ju nečakal 401
9. Boli progresívni a zakázaní. Filharmónia a opera
ich však nehrajú ani dnes 278
10. Začína sa prvý z veľkých ľudových festivalov.
Myjava si pripomenie osmičkové výročia 230

Lady Macbeth Mcenského okresu.(Zdroj: NDM Martin Popelář)

Koľko umeleckých výtvorov sa môže pochváliť, že na ne napísal recenziu
Stalin? I keď v jeho prípade sa kritika väčšinou rovnala trestu smrti alebo
deportácii do gulagu a znamenala aj väznenie či šikanovanie širokého
príbuzenstva a priateľov.
Šostakovičova opera Lady Macbeth Mcenského okresu si vyslúžila tyranovo
hodnotenie na titulke sovietskej Pravdy zverejnené anonymne.

INZERCIA - TLAČOVÉ SPRÁVY
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Najnovšie

Najčítanejšie

Text Chaos namiesto hudby vstúpil do dejín propagandy. Keď si ho chcete
predstaviť, otvorte si na Hlavných správach článok o slovenských umelcoch
protestujúcich proti korupcii.
Do Bratislavy sa kultové dielo vrátilo po neuveriteľných 83 rokoch!
Mimoriadne aktuálne predstavenie v novembri 1935 pod taktovkou Karla
Nedbala vysielal aj parížsky rozhlas. Vtedy sme ešte prirodzene patrili do jadra
Európy.

Tentoraz s dielom v Historickej budove SND hosťovalo Národné divadlo
moravskosliezske v rámci piateho ročníka festivalu Eurokontext.
Riaditeľ aj režisér predstavenia Jiří Nekvasil dokázal v Ostrave veľké veci.
Aktuálny kus potvrdzuje, že aj mimo centier môžu vznikať odvážne,
prvotriedne produkcie, ak sa nájde vízia a presvedčivá koncepcia.

“

Nasledoval pobúrený
odchod diktátora z
divadla a jeden z
najväčších škandálov v
dejinách žánru. So
slobodným a
groteskným stvárnením
totalitnej sovietskej
reality sa režim
nezmieril.

„

(zdroj: SND)

2. Na bicykli po Burgenlande
3. Budeme tankovať do áut kávu?
4. Máte nad 40? Skontrolujte si, či je Vaše srdce
skutočne zdravé
5. Prvá servisná prehliadka auta: Ako prebieha a na
čo si dať pozor
6. Koľko stojí zdravé bývanie? Lacná rekonštrukcia
môže vyjsť draho
7. Tento týždeň je Deň otcov. 5 skvelých nápadov na
darčeky

Moderná ruská žena neuspela

V tamojšom repertoári sa
pravidelne objavujú
skladatelia dvadsiateho
storočia ako Hindemith,
Prokofiev či Britten. V
tandeme s dvorným
scénografom Danielom
Dvořákom Nekvasilov režijný
rukopis dobre poznáme aj z
bratislavského Mozartovho
Tita či Dvořákovej Rusalky. Na
prvý ročník medzinárodného
festivalu zasa pricestoval s
raritnou Mirandolinou od
Bohuslava Martinů.

1. Čo hovorí výskum o vplyve stavebných materiálov
na naše zdravie?

8. Arca Brokerage House s výrazným nárastom aktív
pod správou
9. Od výplaty k výplate? Ale kdeže, sporíme s 2%
úrokom
10. Nepodceňujte bolesť chrbta, môže ísť o zápalové
ochorenie
PR články vašej ﬁrmy na tomto mieste ›

(zdroj: SND)

Lady Macbeth sa zaraďuje k vrcholom jeho tvorby a od prvého tónu očarúva
hudobnou i divadelnou mágiou. V opere sa v dokonalej dramaturgickej
výstavbe nájde vášnivá a manželom ignorovaná hrdinka, odporný svokor,
napínavý dej s krutými vraždami, cynický milenec, surový sex bez lásky, drsne
a realisticky zobrazený ľud, skorumpovaná polícia aj deportácia do povestného
sibírskeho tábora.
Šostakovič plánoval trilógiu, v ktorej by rozvinul hlavný motív oslobodenia
modernej ruskej ženy. Paradoxne, trojnásobná vrahyňa vzbudzuje sympatie,
pretože sa autenticky búri proti bezcitnému okoliu a svetu zaplavenému
monštrami.

Mal byť plný dom
Z pokračovania však nič nebolo, pretože si dielo – už dva roky úspešne
uvádzané v Sovietskom zväze aj v zahraničí – 26. januára 1936 vypočul Josif
Vissarionovič. Nasledoval pobúrený odchod diktátora z divadla a jeden z
najväčších škandálov v dejinách žánru. So slobodným a groteskným
stvárnením totalitnej sovietskej reality sa režim nezmieril.
Nekvasilovi sa vzácne podarilo akcentovať aj satirický rozmer diela. Účinne si
pomohol prvkami slapsticku a alúziami na avantgardný svet mejerchoľdovskej
éry. Zvláštnu pochvalu si zaslúži hudobné naštudovanie Jakuba Kleckera, z
ktorého vyrastá európska dirigentská osobnosť. Mimochodom, kde zostali v
sobotu večer všetci údajní rusofili? Predstavenie by si zaslúžilo plný dom.
Ťažko skúšaná metropola na hranici s Poľskom stavila po konci baníckej éry aj
na kultúru a do loga si dala tri výkričníky. Aj v opere už platí: Ostrava!!!
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ODOBERAŤ NEWSLETTER

Najnovšie príspevky:
PPALLOPP - PRED 1 DŇOM

- 2. valčík z Anny Kareniny a tak z neho ako z populárneho občana spravili boľševici člena úv
kssz ale generalissima si pohneval tak v úv skončil - do...

1284697 - PRED 1 DŇOM

a nadpis tohto článku trošku mimo, rusoﬁli by neprišli ani na operu od samotného Putina,
pretože sa do umenia nerozumejú :D

1284697 - PRED 1 DŇOM

Som veľmi rád, že som mal možnosť byť na tamto predstavení. Chcelo by to oveľa viac opier od
skladateľov 20.st. na Slovensku, minimálne by mohli začať...

FUNKY WAGNER - PRED 1 DŇOM

Účinne si pomohol prvkami slapsticku a alúziami na avantgardný svet mejerchoľdovskej
éry.Samozrejme ze si pomohol.

+ PRIDAŤ PRÍSPEVOK
ČÍTAŤ CELÚ DISKUSIU (4)

Hlavné správy zo Sme.sk
EKONOMIKA

Skylink uľahčil prístup k českým
kanálom. Ako zareagujú operátori?
Nova a Prima vlani na Slovensku prestali vysielať svoje hlavné
programy.
NOVOHRAD

Dobrovoľníci zachraňujú most, ktorý
podľa úradov neexistuje
Na obnovu používajú starú techniku.

DOMOV

BLOGY SME
Kultúra

Najčítanejšie

1. Tereza Boehmová: Povídka: Anděla 999 - díl druhý:
Vysvobození
2. Zuzana Sitárová: Žigmund Luxemburský II.
3. Martin Droppa: Modlitbičky v synagóge
4. Melita Gwerková: Aj predávať umenie je umenie
5. Igor Čonka: Ako Verne prehral boj s britskými
prekladateľmi a americkými pirátmi
6. Jasmina Stauder: Emanuel Ringelblum: Muž, ktorý
zachránil spomienky
7. Martin Droppa: Päťkrát o žene - a vždy o tej prvej

Gajdoš pokračuje v nákupoch bez súťaže
aj pri radaroch

8. Roman Kebísek: V New Yorku predávajú akt od
Amedea Modiglianiho z r. 1917

Priama zákazka SNS je na 155 miliónov eur.
ŠPORT

V Rusku je fenoménom šport, v ktorom
sa trápia a sú v ňom neúspešní
Prečo Rusi nehrávajú v cudzine?

Neprehliadnite tiež
Peter Nágel: Dostal som nezvyčajne
úprimnú spoveď slovenského režiséra.
Nik ju nečakal
Riaditeľ Art Film Festu hovorí o prekvapeniach na filmovej
scéne.

Pesnička Slováka zaujala v New Yorku.
Veľká značka chce, aby prerazil v
Amerike
Producent Pišta Kráľovič podpísal spoluprácu s rakúskou
podznačkou Universalu.

Už sa nevie trafiť ani do playbacku.
Nesmejte sa, Mariah Carey je tragický
príbeh
Koncerty sa môžu skončiť katastrofou.

Začína sa prvý z veľkých ľudových
festivalov. Myjava si pripomenie
osmičkové výročia
Cítiť zvýšený záujem o folklór.

Donáška Dovolenka Reality Recenzie Reštaurácie Zľavy

95

93

BODOV

Najlepšie slúchadlá podľa
odborných hodnotení

BODOV

Náhlavné slúchadlá
Slúchadlá do uší
Slúchadlá s mikrofónom
Bezdrôtové slúchadlá
Sennheiser HD 650

Sony WH-1000XM2

cena od 427€

cena od 369€

Už ste čítali?

DOMOV

KOMENTÁRE

SME PLUS

EKONOMIKA

DOMOV

Tvorcovia Zomri:
Drucker je vďačný
objekt. Druhý Chmelár
však z neho nikdy
nebude

Keď ochorie človek,
ktorého ľúbite,
ochoriete s ním

Ako sa rodí oligarchia:
podnikateľský príbeh
rodiny Bödörovcov

Do obcí v okolí Jaguaru
pribúdajú noví ľudia.
Robia problémy, tvrdia
starostovia

Lučanský: Útok na
Filipínca bol
chrapúnstvo, robíme
opatrenia

