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NOVÁ SCÉNA
Po skončení druhej svetovej vojny latinské príslovie „Inter arma silent musae“
(počas vojny múzy mlčia) stratilo opodstatnenie a kultúrny život na Slovensku sa
začal pomaly opäť obnovovať. Rýchlo sa ukázalo, že Slováci nielen že počas vojny
nestratili záujem o divadlo, ale po nedávno prežitých ťažkých vojnových rokoch
prirodzene ešte viac túžili po rozptýlení, zábave a kultúre. V Bratislave, hoci
najväčšom meste na Slovensku ponúkajúcom najširšie možnosti kultúrneho vyžitia,
sa ukázala dovtedajšia divadelná scéna poddimenzovaná a ponuka divadelných
predstavení neuspokojujúca. Uvedomujúc si potrebu ponúknuť priaznivcom
divadla z Bratislavy a okolia širší a pestrejší repertoár pristúpili patriční činitelia
k založeniu novej profesionálnej scény na pôde Slovenského národného divadla.
A tak v roku 1945 vzniklo v Bratislave ako súčasť Slovenského národného divadla,
ale samostatne organizované, druhé divadlo – Nová scéna Národného divadla.

Napriek neodškriepiteľnej potrebe druhého divadla v Bratislave sprevádzala
jeho vznik kritika i výčitky neprajníkov, či dokonca obavy z konkurencie a z toho, že absorbovaním divadelných osobností znemožní po personálnej stránke
dobudovanie iných slovenských divadiel. V reakcii na tieto hlasy osobnosti
stojace pri zrode Novej scény Národného divadla, predovšetkým niektorí
členovia činohry a zrušenej operety Slovenského národného divadla, vyhlásili,
že nové divadlo prijme do svojich radov hercov z iných divadelných súborov len
so súhlasom vedenia z ich pôvodného pôsobiska. Rovnako sa bránili obvineniam
z budovania konkurenčnej scény, ba práve naopak od začiatku deklarovali, že
Nová scéna Národného divadla má záujem o iné obecenstvo a chce zaplniť dieru
v divadelnej ponuke a plniť poslanie, ktoré reprezentačná scéna Slovenského
národného divadla ani pri najlepšej vôli plniť nemohla a nestíhala.

vznik a vývoj druhého
profesionálneho
divadla v Bratislave
Zoznam riaditeľov:

Ján Kákoš, prvý riaditeľ divadla Nová scéna, autor divadelných a rozhlasových hier, scenárista, dramaturg a režisér.
Do funkcie riaditeľa bol menovaný v roku 1954 po osamostatnení sa Novej scény od SND a zotrval v nej až do roku
1970, kedy ho na poste vystriedal Dalibor Heger.

1954 – 1970 Ján Kákoš
1970 – 1977 Dalibor Heger
1977 – 1982 Karol Vlach
1982 – 1985 Viliam Polónyi
1985 – 1990 Ladislav Podmaka
1990 – 1996 Ľubo Roman
1996 – 1998 Dušan Jarjabek
1998 – 2001 Marek Ťapák
2001 – 2002 Andrej Hryc
2002 – 2006 Wanda Hrycová
2006 – 2007 Miloš Pietor
2007 – 2011 František Javorský
2011 – 2015 Juraj Ďurdiak
2015 až po súčasnosť
Ingrid Fašiangová

ŽIVNOSTENSKÝ DOM – od kinosály
k moderným divadelným priestorom

Pracovný poriadok divadla Nová scéna z roku 1981. V rámci dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnanci okrem
iného zodpovedali za svoje spoločenské a politické vystupovanie mimo pôdy divadla, boli povinní zachovávať zásady bdelosti a ostražitosti a dbať na ochranu štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva.
Po prekonaní počiatočných prekážok hospodárskeho i umeleckého charakteru napokon
Nová scéna Národného divadla zahájila svoju činnosť 30. novembra 1946 slávnostnou
premiérou inscenácie Shakespearovej komédie Skrotenie zlej ženy v réžii Drahoša
Želenského. V hereckom kolektíve novovzniknutej Novej scény mali okrem odídencov
zo Slovenského národného divadla zastúpenie aj herci z iných slovenských divadiel, ale
aj ochotníci. Organizovaní boli v 30-člennom činohernom súbore a 17-člennom súbore
hudobnej komédie. Už v roku 1951 zasiahli nové divadlo prvé organizačné zmeny,
ktoré znamenali zrušenie činoherného súboru a odchod časti umelcov späť do činohry
Slovenského národného divadla a premenu súboru hudobnej komédie na Operetu
Národného divadla, neskôr činnú pod názvom Spevohra Novej scény. V tomto období sa
zo zvyšných umelcov začal stvárňovať nový súbor, ktorého repertoár bol určený pre deti
a mládež. V rokoch 1951 – 1953 pôsobil pod názvom Mládežnícky súbor Národného
divadla, neskôr ako Nová scéna mladého diváka (1953 – 1954) či Nová scéna, činohra
pre mládež (1954 – 1960) až napokon od roku 1960 sa ustálil názov Nová scéna.

Zápisnica z porady riaditeľa divadla Viliama Polónyiho
z 30. novembra 1982 poukazujúca na niektoré problémy
organizačného, ekonomického či personálneho charakteru

Sídlom novozaloženej Novej scény Národného divadla sa v roku 1946 stali upravené
priestory bývalého Kina Alfa v budove Živnodomu na Kollárovom námestí. Objekt bol
postavený v rokoch 1929 – 1930 podľa projektu architekta Klementa Šilingera, ktorý
v roku 1928 vyhral súťaž vyhlásenú na výstavbu Živnostenského domu. Polyfunkčná
budova Živnodomu mala slúžiť predovšetkým prevádzkovým potrebám živnostenských
organizácií, ale zároveň poskytovala bytové priestory a v objekte boli zriadené i obchody,
reštaurácia, kaviareň a sála s javiskom využívaná spočiatku ako ľudové Kino Alfa. V roku
1972 získala činohra Novej scény, už rozšírená o hercov zrušeného Divadla na korze, druhé
javisko, tzv. Štúdio Novej scény, v zrekonštruovanom priestore bývalej kaviarne Astória na
Suchom mýte. Divadelné priestory v budove „Astorky“ boli pôvodne určené pre činohru
Divadla na korze a po jeho likvidácii boli pridelené Novej scéne. Zlúčením s Poetickou
scénou v roku 1976 nadobudla Nová scéna aj ďalšie priestory bývalého Divadla na korze
v historickej budove na Sedlárskej ulici. Počnúc divadelnou sezónou 2013/2014 začala
Nová scéna využívať na uvádzanie divadelných predstavení aj priestory kaviarne Olympia.

Prelomovým bol pre Novú scénu rok 1954, keď sa definitívne odčlenila od
Národného divadla a pod vedením prvého a zároveň najdlhšie pôsobiaceho riaditeľa
Jána Kákoša (1954 – 1970) začala pôsobiť ako dvojsúborové divadlo. V roku 1971
významným spôsobom ovplyvnil organizáciu, ale predovšetkým umeleckú činnosť
Novej scény príchod mladých hercov z činohry Divadla na korze (1968 – 1971),
ktoré bolo ako produkt demokratizácie spoločnosti počas Pražskej jari po troch
divadelných sezónach na počiatku 70. rokov zrušené v dôsledku prebiehajúceho
normalizačného procesu. Poetický súbor zrušeného Divadla na korze pôsobil od
roku 1971 samostatne pod názvom Poetická scéna, ale napokon bol v roku 1976 tiež
pričlenený k Novej scéne. Až do roku 1990 fungovala Nová scéna ako trojsúborové
divadlo tvorené činohrou, spevohrou a Poetickým súborom.

Pohľad na budovu Živnostenského domu z Kollárovho námestia. Prízemie a suterén
oboch traktov boli pôvodne využívané ako obchodné priestory, skladiská, kancelárie
a dielne živnostníkov. Vo vyšších poschodiach boli situované byty. Pred založením
divadla Nová scéna sídlilo na prízemí jedného z traktov kino Alfa.

Adaptované priestory kinosály v Živnodome dlhodobo nespĺňali neustále sa zvyšujúce nároky na prevádzkovanie profesionálneho divadla, čo viedlo k zaberaniu
ďalších priestorov budovy, čiastkovým
úpravám a napokon v rokoch 1983 až
1991 k celkovej oprave a modernizácii divadla podľa projektu Ing. arch. I. F. Zbuška. Na rekonštrukcii sa podieľali viaceré
československé podniky a od roku 1987 aj
pracovníci z Kubánskej republiky.

Reakcia člena Poetického súboru Novej scény Ľuba Gregora na udalosti z novembra
1989 uverejnená na titulnej stránke dvojmesačníka Nová scéna
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Priebeh rekonštrukcie divadla si vyžiadal jeho uzatvorenie a presunutie predstavení do náhradných priestorov v bratislavských kultúrnych domoch. Napriek
pôvodne optimistickým vyhliadkam práce neprebiehali podľa časového harmonogramu a v roku 1990 priniesol dvojmesačník Novej scény článok o výraznom meškaní prác. Jednou z príčin mali byť i pracovníci z Kuby, ktorí podľa autora článku
zaujali okoloidúcich skôr svojím temperamentným vystupovaním, než prácou.
Obnovená budova bola napokon slávnostne otvorená 31. decembra 1991.
Po zmene spoločensko-politických
pomerov v novembri 1989 sa Nová scéna
opätovne reorganizovala. V roku 1990
znova ožila idea Divadla na korze
v novozriadenom Divadle Korzo ´90, od
roku 1993 Divadlo ASTORKA Korzo´90,
do ktorého odišli najvýznamnejší
predstavitelia činoherného súboru
Novej scény. Na konci sezóny k 30. júnu
1990 zanikol Poetický súbor Novej
scény a jeho členovia sa začlenili do činoherného súboru Komorná činohra a
do novovzniknutej Komédie Novej scény.
Na prelome rokov 1999 a 2000 pristúpilo
vedenie Novej scény k zlúčeniu činohry
a spevohry a vytvoreniu jedného Hudobno-dramatického súboru Novej scény.

Návrh priečelia Živnostenského domu v projekte architekta Klementa Šilingera. Objekt
pozostáva z dvoch samostatných blokov prepojených mostíkom v úrovni prvého poschodia, medzi ktorými vznikla nová Živnostenská ulica. Stavba je realizovaná ako železobetónový skelet so šiestimi nadzemnými a dvoma podzemnými podlažiami.

Na adaptáciu priestoru bývalého kina Alfa v Živnodome pre potreby divadla dohliadal i začínajúci scénograf a čerstvý vedúci výpravy Národného divadla Ladislav
Vychodil (uprostred)
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vývin a formovanie umeleckej tvorby

V druhej polovici 20. storočia ovplyvňoval a determinoval možnosti divadelnej tvorby
v Československej republike komunistický režim a inak tomu nebolo ani v prípade Novej
scény. Hoci vznikla ako súčasť Slovenského národného divadla ešte pred prevzatím
moci Komunistickou stranou vo februári 1948, v nasledujúcich štyroch desaťročiach už
musela svoju umeleckú tvorbu plne podriadiť kultúrnej politike socialistického štátu. Do
istej miery slobodnejší umelecký prejav si mohla herecká obec dovoliť len v atmosfére
spoločenského odmäku 60. rokov. Napriek ideológiou pevne stanoveným mantinelom
Nová scéna výrazným spôsobom zasiahla do formovania bratislavského divadelníctva
a prispela k jeho rozvoju a diferenciácii, a to najmä repertoárom činohry a uvádzaním
hudobných komédií.

Činohra

Zodpovednosť za utvorenie konsolidovaného súboru činohry pripadla skúsenému tradične orientovanému režisérovi Drahošovi Želenskému v spolupráci
s režisérom Františkom Kudláčom vyznávajúcim moderný až experimentálny prístup k tvorbe. Herecký kolektív, ktorého jadro tvorili bývalí členovia Národného divadla ako napríklad Mária Bancíková, Martin Gregor, František Dibarbora alebo Ladislav Chudík umožnil divadlu dosiahnuť výborné inscenačné výsledky a získať značný divácky ohlas. Činohra uvádzala najmä svetovú klasiku ako Shakespearove Skrotenie zlej ženy (1946) či Dostojevského Bratov Karamazovovcov (1947), zároveň však odvážne uvádzala aj moderne spracovanú pôvodnú tvorbu napríklad drámu Dvaja Júliusa Barč-Ivana (1946) a iné.
Po organizačných zmenách a odchode časti súboru sa činohra v roku 1951 zamerala na tvorbu pre detského a mladého diváka. O umelecké profilovanie súboru
sa v tomto období zaslúžili najmä režiséri Ján Klimo alebo Magda Husáková Lokvencová v spolupráci s novými členmi hereckého kolektívu ako Oľga Zöllnerová, Viliam Polónyi, Ivan Krivosudský či Ivan Mistrík. Kým v prvej polovici 50. rokov činohra uvádzala predovšetkým rozprávky (Andersen – Švarc Snehová
kráľovná, 1950) alebo mládežnícke hry (Kákoš Chlapec z Gori, 1954), v druhej polovici 50. rokov sa najmä pod vplyvom pôsobenia dramaturga Stanislava
Mičinca a M. H. Lokvencovej čoraz častejšie objavovali v programe divadla hry pre dospelého diváka (Goodrichová – Hacket Denník Anny Frankovej, 1958).

Jevgenij Petrov: Útek jeho lordstva (Ostrov mieru), Nová scéna, ND - činohra, réžia Stanislav Blaho, premiéra 7. jún 1950

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 Křepelom

Prvý programový plagát Novej scény Národného
divadla k divadelnej sezóne 1946/1947

Zábery z hry Útek jeho lordstva
Na prelome 50. a 60. rokov Nová scéna opustila koncepciu divadla pre deti
a mládež a vrátila sa k pôvodnej idey vytvorenia druhej, alternatívnej bratislavskej činohry, prinášajúcej program pre široké publikum uvádzaním
Majakovského satír a slovenskej dramatickej klasiky. Politická situácia v
polovici 60. rokov umožnila činohre zamerať sa na spoločensko-kritické
inscenácie s veľkým úspechom oslovujúce aj náročnejšieho diváka. Popritom Nová scéna naďalej pravidelne inscenovala aj tituly pre deti a mládež.
Zásadný vplyv na umelecké smerovanie činohry Novej scény mal na začiatku 70. rokov príchod hercov zrušeného Divadla na Korze pod vedením
režiséra Vladimíra Strniska, ktorý jej spoločne s režisérom Milošom
Pietorom dodal nové impulzy pre tvorbu. Činohra sa rozšírila o také výrazné osobnosti ako Július Satinský, Milan Lasica, Stanislav Dančiak, Marián Labuda, Pavol Mikulík, Milan Kňažko, Martin Huba či Peter
Debnár. Adaptovaním priestorov bývalej Astorky vzniklo komornejšie
Štúdio Novej scény. Ako prvú uviedlo prevratnú inscenáciu Tajovského
Statkov – zmätkov a mimoriadne pozitívnemu ohlasu divákov sa tešila aj
Solovičova Strašne ošemetná situácia.

V roku 1955 divadlo uviedlo lyrickú komédiu zo študentského prostredia Mladé letá, ktorú zdramatizoval Ján Kákoš podľa rovnomennej novely Martina Kukučína

Bulletin k predstaveniu Snehová kráľovná odohranému v roku 1955 pri príležitosti osláv 150.
výročia narodenia H. Ch. Andersena

Bulletin činohry pre mládež k hre Medovníkový domček od Márie Rázusovej-Martákovej. Kresba Július Vašek

V druhej polovici 50. rokov činohra čoraz častejšie zaraďovala do
svojho repertoáru predstavenia pre dospelého diváka ako napríklad
skutočný príbeh židovského dievčaťa Denník Anny Frankovej v réžii
Magdy H. Lokvencovej. Na bulletine v hornom rade druhý sprava
neskorší riaditeľ divadla Nová scéna Viliam Polónyi (1982 – 1985)

Oľga Lichardová, Magda Lokvencová: Vymenená princezná, Divadlo Nová scéna
Bratislava - činohra, réžia Magda Lokvencová, premiéra 3. jún 1959

Mládežnícky súbor národného divadla Bratislava v roku 1952 uviedol hru sovietskej autorky V. A.
Ľubimovovej Sniežik určenú pre mládež stredných škôl. Dej sa odohrával po ukončení druhej svetovej
vojny v Spojených štátoch amerických a zachytával neľahký osud černošského chlapca okolím zosmiešňujúco prezývaného „Sniežik“

Spevohra

Rovnako ako činohra aj druhý novoscénický súbor – spevohra prešiel zložitým vývojom po organizačnej, ale aj umeleckej stránke. V prvých rokoch existencie Novej scény spevohra uvádzala len tzv. hudobnú komédiu a od roku 1951 klasickú i súčasnú
operetu. Po hudobnej stránke vysoko kvalitné klasické operety od autorov ako Strauss, Kálmán alebo Nedbal sa natrvalo stali
súčasťou repertoáru Novej scény. Zo zahraničnej tvorby boli uvádzané najmä hry sovietskych autorov, ako napr. opereta Moskva-Čeriomušky (Šostakovič, 1959). Prvou slovenskou operetou na javisku Novej scény bola v roku 1954 Zlatá rybka od Gejzu
Dusíka. Postupne boli uvedené ďalšie pôvodné operetné hry ako Hrnčiarsky bál, Plná poľná lásky alebo Nie je všedný deň.
V 60. rokoch sa postupne začal v produkcii spevohry udomácňovať i muzikál. Nová scéna uviedla na svojich doskách svetoznáme
muzikály ako My Fair Lady, Hello, Dolly!, Fidlikant na streche či West Side Story, s ktorými zožala množstvo úspechov na domácej i medzinárodnej scéne a zaradila sa medzi najlepšie československé hudobné divadlá. S nástupom 70. rokov sa zrodili prvé
slovenské muzikály Revízor (1973) Teodora Šeba- Martinského a veľmi divácky úspešný Cyrano z predmestia (Pavol Hammel –
Marián Varga, 1977). Na smerovanie a kvalitu spevohry mali v jednotlivých fázach vývinu vplyv najmä umeleckí šéfovia súboru
František Krištof Veselý, František Rell, Bedřich Kramosil, ale nepochybne i dramaturgovia ako Dalibor Heger či Kamil Peteraj.

Ferdinand Lehotský v úlohe kráľa Bonifáca a Oľga Gáborová ako princezná Milka v inscenácii Vymenená princezná
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Zoznam účinkujúcich v inscenácii Vymenená princezná podpísaný riaditeľom
Novej scény Jánom Kákošom

V 80. rokoch sa umelecká produkcia spevohry i činohry začala postupne vymaňovať spod vplyvu ideológie, čo súviselo s postupným uvoľňovaním pomerov v sovietskom bloku. Viaceré organizačné zmeny po udalostiach roku 1989 vyústili napokon do vytvorenia jedného súboru hudobno-dramatického charakteru, ktorý sa špecializuje na uvádzanie modernej muzikálovej tvorby
a v súčasnosti ponúka divákom pôvodné slovenské i svetoznáme muzikály, operetu a pre najmenších divákov hudobné rozprávky.

NOVA
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60.
70. roky

Hudba Milan Novák, libreto Peter Ševčovič: Nie je všedný deň, Divadlo Nová scéna – spevohra, réžia Ján
Kákoš, premiéra 21. február 1960

Pôvodná slovenská opereta Nie je všedný deň s podtitulom „hudobná pohľadnica zo súčasnej Bratislavy“ priniesla na javisko Novej
scény nový druh hudobnej komédie. Mladý, len 23-ročný autor, ktorý vyhral súťaž vypísanú Novou scénou pri príležitosti 15. výročia oslobodenia Bratislavy, sa snažil odkloniť od klasickej operety a prostredníctvom svojej hry humorne komentoval nedostatok
bytov v Bratislave. Príbeh štyroch mužov, ktorí sa počas hľadania vlastných bytov musia popasovať s nevôľou staršej generácie, životnými problémami, ale i láskou sa končí odchodom väčšiny postáv za budovaním socializmu na vidiek. O kladnom prijatí operety
nielen divákmi, ale aj kritikou svedčí jej uvedenie na doskách nemeckých divadiel v Drážďanoch, Berlíne či Lipsku.

V hre sa predstavil aj neskorší
riaditeľ divadla Karol Vlach
(vpravo) na fotografii
s Ernestom Kostelníkom

Bulletin k predstaveniu navrhol dlhoročný
scénograf Novej scény Otto Šujan

Elena Kittnarová a Anton Baláž v úlohe mladomanželov Zuzky a Ruda Rosinovcov

Hlavné postavy a členovia baletu v štylizovanej polohe
bratislavského ľudu nasadajú na rýchlik a odchádzajú budovať
socializmus na vidiek

Pozvánka na celoštátnu premiéru predstavenia
Výstrižky článkov z periodík Práca a Film a divadlo, ktoré priniesli viac i menej lichotivé
kritiky inscenácie. Regionálna i celoštátna tlač pravidelne uverejňovala recenzie divadelných
predstavení, z ktorých divadlo Nová scéna vytvorilo pomerne rozsiahlu zbierku

Sergej Vladimirovič Michalkov: Tri pomaranče, Divadlo Nová scéna – činohra, réžia Ján Klimo, premiéra 27. marec 1960

Johann Strauss: Noc v Benátkach, Divadlo Nová scéna – spevohra, réžia Bedřich
Kramosil, premiéra 31. december 1977 a 1. január 1978
Silvestrovská premiéra klasickej operety J. Straussa Noc v Benátkach znamenala návrat obľúbenej hry na
dosky Novej scény po sedemnástich rokoch. Veľký počet repríz odohraných či už na domácej scéne v Bratislave alebo na zájazdoch svedčil o tom, že i nové spracovanie inscenácie sa vydarilo. Popri vystúpeniach
na tradičnom Piešťanskom festivale venovanom hudbe, spevu a divadlu, či predstavení odohranom v
Dome kultúry Vítkovických železiarní Klementa Gottwalda v Ostrave, absolvoval takmer stočlenný zbor
mesačné turné po Nemeckej spolkovej republike, Belgicku, Holandsku a Luxembursku. Naštudovanie
hry v nemeckom jazyku poskytlo príležitosť na prezentovanie vysokej umeleckej úrovne a profesionality
divadiel v Československej socialistickej republiky a nadviazanie kultúrnej spolupráce.

Vľavo Vladimír Kostovič ako úbohý
Silvio, vpravo v úlohe utláčaného princa
Tartalja Jozef Cút

Zľava Jozef Cút, Ivan Krivosudský a Eva Landlová

Zlý Brighella a Zlá Klariče v podaní
Júliusa Vaška a Oľgy Vronskej

Pozvánka na silvestrovskú a novoročnú premiéru hry

Členovia baletného zboru Novej scény

Herci František Hudek, Oľga Gallová a Ladislav Fecko

N. V. Gogoľ: Revízor, Nová
scéna Národného divadla
– činohra, réžia Drahoš
Želenský, premiéra
25. november 1950

Medzi divácky najobľúbenejšie
predstavenia nepochybne patrila
satirická komédia Revízor od N. V.
Gogoľa vysmievajúca sa z pokryteckej a úplatkárskej malomeštiackej spoločnosti cárskeho
Ruska. Herci činohry Novej scény
ND odohrali premiéru 25. novembra 1950. V roku 1973 sa nemenej
úspešne zhostil spracovania spevoherný súbor Novej scény. Libreto
napísal hudobný skladateľ Teodor
Šebo-Martinský.
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Bulletin vydaný k premiére hry obnovenej v roku 1952 pri príležitosti 100. výročia smrti
N. V. Gogoľa. Reprodukcia ilustrácií A. I. Konstantinovského

Zľava Ferdinand Lehotský v úlohe poštmajstra
Ivana Kuzmiča Špekina a Martin Gregor ako
mešťanosta Anton A. Skvoznik-Dmuchanovskij

V hlavnej úlohe petrohradského úradníka Ivana A. Chlestakova, ktorý sa zo
zištných dôvodov vydáva za revízora, sa predstavil František Dibarbora
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Ján Solovič: Strašne ošemetná situácia, úprava Milan Lasica,
Július Satinský, Divadlo Nová scéna – činohra
réžia Peter Opálený, premiéra 20. január 1978

Lewis Carroll: Alenka v ríši divov, Divadlo
Nová scéna – činohra, réžia Juraj Raška,
premiéra 23. september 1979

Slávnostnú prvú slovenskú premiéru inscenácie pre deti
Alenka v ríši divov odohrala činohra Novej scény pri
príležitosti Medzinárodného roku dieťaťa. Bulletin graficky upravila Lívia Kolínská s použitím kresieb autorky kostýmových návrhov Ing. arch. Judity Kováčovej.
Marián Labuda a Zita Furková sa predstavili v úlohe manželského páru
Dominika Háčika a Angeliky Háčikovej
Milan Lasica a Július Satinský v pozícii pomyselných zamestnancov divadla komentujúcich tragikomický príbeh rodiny
Háčikovcov vniesli do hry Strašne ošemetná situácia pre nich
typickú iróniu, recesiu a čierny humor

V komickom kostýme húsenice s niekoľkočlánkovým
telom sa v hre Alenka v ríši divov predstavila Magda
Paveleková

Postavu Valihracha stvárnil Vladimír Kostovič

Magda Paveleková a Zita Furková si v predstavení zahrali
matku a dcéru

V súťaži o najlepšie umelecké výkony pri
uvádzaní javiskových, rozhlasových, televíznych a filmových diel získal v roku 1978 režisér
Peter Opálený tretiu cenu za divadelné naštudovanie hry Strašne ošemetná situácia v Štúdiu
Novej Scény. Súťaž vyhlásil Zväz slovenských
dramatických umelcov a Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti divadla a filmu pri Slovenskom
literárnom fonde pri príležitosti 30. výročia
„Víťazného februára“.

Divadelná hra Strašne ošemetná situácia
sa vďaka mimoriadne
priaznivým diváckym
i kritickým ohlasom
dočkala aj televízneho
spracovania v autorskej
úprave Milana Lasicu
a Júliusa Satinského

Jaroslav Hašek – Emil Artur Longen – Egon Erwin Kisch: Z Karlína do Bratislavy parníkom Lanna 8 za 365 dní
Divadlo Nová scéna – Poetický súbor NS, réžia Dušan Kaprálik, premiéra 24. október 1979
Premiéra kabaretnej
hry autora Dobrého
vojaka Švejka Jaroslava Haška Z Karlína do
Bratislavy parníkom
Lanna 8 za 365 dní bola
odohraná v dočasných
priestoroch Parku kultúry a oddychu v Bratislave kvôli prebiehajúcej
rekonštrukcii zatopených priestorov na Sedlárskej ulici. Herec Ľubo
Gregor stvárnil v hre
viacero postáv

Úlohy hlavnej postavy Alenky sa presvedčivo zhostila Zuzana Kronerová. Na zábere s Naďou Kotršovou predstavujúcou Bielu kráľovnú.

Kuan Chan-čching: Pavilón nad riekou, Divadlo Nová scéna – Poetický súbor NS, réžia
Stanislav Párnický, premiéra 21. január 1978
Eva Mária Chalupová
(Sestra Paj) a Jozef Vajda
(Paj Š´-čung)

Predstaviteľka postáv Herečky, Babičky a Johany
Táňa Hrivnáková
Zľava Jaro Filip, autor a interpret hudby, Táňa Hrivnáková, Ján Mistrík
a Jana Nagyová členovia Poetického súboru Novej scény
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Elena Kucháriková v kostýme Komára

Inscenácia staročínskej hry z 13. storočia Pavilón nad riekou
získala cenu martinského festivalu Divadlo mladých ’78.
Hru do slovenčiny prebásnil dramaturg Poetického súboru
Ľubomír Feldek podľa prekladu českej odborníčky na ázijské divadlo Dany Kalvodovej. Zľava Kamila Magálová, Eva
Mária Chalupová, Ľubo Gregor, Bronislav Križan (vpravo
hore), Zoro Laurinc (vpravo v strede) a Táňa Hrivnáková.
Moderné spracovanie hry s využitím pohyblivých častí scénografie a gymnasticko-artistickými prvkami si vyžiadalo
dôkladnú fyzickú prípravu účinkujúcich.
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Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais: Figarova svadba, Divadlo Nová scéna – činohra, réžia Oto Katuša, premiéra 13. december 1980

Celkový záber z inscenácie. Vpravo Figaro (Ľubo Roman) a jeho snúbenica Zuzka (Anna Šulajová)

Ida Rapaičová v úlohe Grófky a Alfréd Swan ako páža Cherubín

Kostýmy hlavných postáv Grófa Almaviva (Ivan Letko) a Grófky (Ida Rapaičová) navrhla Judita Kováčová

Grigorij Gorin: Fenoméni, Divadlo Nová scéna – činohra, réžia Vladimír Strnisko, premiéra 22. november 1980

Magda Paveleková ako Marcelina, nádejná nevesta
Figara, po dejovom zvrate jeho matka

Ústrednú postavu Figara stvárnil Ľubo Roman

Postavy Kľagina a Prochorova v divadelnej inscenácii Fenoméni. Úlohu Kľagina režisér zveril Mariánovi Zednikovičovi, ktorého alternoval Marián Labuda a rolu Prochorova stvárnil Peter Debnár.

Členovia činohry Novej scény Emil Horváth
(Laričev) a Milan Kňažko (Ivanov)

Evgenij Doga: Cigáni idú do neba, Divadlo Nová scéna – spevohra, réžia Peter J. Oravec, premiéra 27. a 28. november 1987

V úlohe Chyžnej Zuzana Krónerová na zábere s Petrom
Debnárom

Oľga Gallová stvárnila postavu starej cigánky Izergil

V predstavení účinkoval spevácky zbor, balet a orchester spevohry Novej scény

Balada Cigáni idú do
neba priniesla divákom
príbeh odvážneho zlodeja koní Zobara a jeho
osudnej lásky
k dcére vyslúžilého vojaka Rade odohrávajúci
sa na začiatku 20. storočia. Bulletin k prvej premiére spevohry Novej
scény v divadelnej sezóne 1987/1988 zostavil
dramaturg Dalibor Heger s použitím fotografií
Tibora Huszára.
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Divadelná kritika ocenila tvorcov
inscenácie za vydarené spojenie kvalitného spracovania hry a výborných
hereckých a speváckych výkonov
s pútavou choreografiou a scénou.
Článok uverejnený v roku 1988
v časopise Film a divadlo.

Jana Šomošiová (Rusalinda) a Jozef Benedik (Lojko)

Štúdio Novej Scény uviedlo komédiu Fenoméni ako
súčasť programu Dni kultúry Zväzu sovietskych socialistických republík v Československej socialistickej republike. Článok uverejnený v periodiku Hlas ľudu v roku 1980.

