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10 Giovanni Rotolo
S prvním sólistou Baletu ND 

16 Obnovená premiéra 
baletu Oněgin

26 K premiéře opery 
Turandot

 



 

PREMIÉRY / PREMIERES 

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Bon Appétit! 
Společný projekt Laterny magiky 
a Baletu ND
Režie: SKUTR (Martin Kukučka  
a Lukáš Trpišovský)
Choreografie: Jan Kodet
2. a 3. 4. 2020

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Kylián – Mosty času / Bridges of Time
Bella Figura
Gods and Dogs
Petite Mort
Šest tanců (Sechs Tänze)
Choreografie: Jiří Kylián
Hudba: Benjamin Britten, Dirk Haub-
rich, Ludwig van Beethoven, Wolfgang 
Amadeus Mozart
13. 11. 2019

Oněgin / Onegin
Choreografie: John Cranko
Hudba: Kurt-Heinz Stolze 
podle Petra Iljiče Čajkovského
20. 2. 2020

Zbyněk Matějů
Čarodějův učeň / Krabat
Choreografie: Jan Kodet
Hudba: Zbyněk Matějů
6. 6. 2020

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Leonce & Lena 
Choreografie: Christian Spuck
Hudba: Léo Delibes, Martin Donner, 
Amilcare Ponchielli, Alfred Schnittke, 
Johann Strauss ml., Johann Strauss 
st., Josef Strauss, Bernd Alois 
Zimmermann, Hank Cochran, Eartha 
Kitt, The Mamas and the Papas
30. 11. 2019

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA

Spící krasavice / Speeping Beauty
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie: Marcia Haydée
21. 5. 2020

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Giacomo Puccini
Turandot
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Zuzana Gilhuus
23. a 25. 1. 2020

Jaromír Weinberger
Švanda dudák /  
Schwanda the Bagpiper
Dirigent: Zbyněk Müller
Režie: Vladimír Morávek
28. a 30. 5. 2020 

Bohuslav Martinů
Špalíček / The Chap-Book
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Petr Zuska
25. a 26. 6. 2020

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Rodion Ščedrin
Lolita 
Dirigent: Sergey Neller
Režie: Sláva Daubnerová
3. a 5. 10. 2019

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA

Karol Szymanowski
Král Roger / King Roger
Dirigent: Karl-Heinz Steffens
Režie: Mariusz Treliński
3. a 5. 4. 2020

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Zahajovací koncert sezony 
2019/2020 ke 30. výročí 
sametové revoluce
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
12. 9. 2019

Komorní koncert
19. 10. 2019

Adventní koncerty
Dirigent: Jan Chalupecký
Sbor a Orchestr Národního divadla
1., 8., 15. a 22. 12. 2019

Matiné ke 196. výročí narození 
Bedřicha Smetany
1. 3. 2020

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2020
27. 1. 2020

Zaide
10., 13. 4. 2020

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA

Slavnostní koncert  
ke znovuotevření Státní opery
Dirigent: Karl-Heinz Steffens
5. 1. 2020

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Sofoklés
Král Oidipús / Oedipus Rex
Režie: Jan Frič
5. a 6. 12. 2019

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Thomas Bernhard
Oběd u Wittgensteina /  
Lunch at Wittgenstein 
Režie: Daniel Špinar
7. a 8. 11. 2019

Vincent Macaigne
Stát jsem já / I am a Country 
Režie: Jan Mikulášek
12. a 13. 3. 2020

Fjodor Michajlovič Dostojevskij
Idiot / The Idiot 
Režie: Daniel Špinar
4. a 5. 6. 2020

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Witold Gombrowicz
Kosmos / Cosmos 
Režie: Ivan Buraj
14. a 15. 11. 2019

Koncové světlo / The End Light 
Režie: Jan Frič
27. a 28. 2. 2020

Katja Brunnerová
Duchové jsou taky jenom lidi / 
Ghosts are Only Humans Too 
Režie: Kamila Polívková
14. a 15. 5. 2020

Činohra Balet

Premieres
FOR THE 2019–2020 SEASONPremiéry

SEZONY 2019–2020
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EDITORIAL

Odvahu!

Odvaha je nejvýraznějším rysem mé osobnosti, 
vnímám ji nejen jako důležitý faktor ve spo-
lečenském styku, ale také jako nepostra-
datelnou součást umění. Svůj osud musíme 
vzít do vlastních rukou a čelit mu s odvahou … 
Byl bych rád, kdyby se tato kvalita odrazila 
při všech příležitostech, které vám divákům 
v rámci umělecké nabídky v následujícím 
období nabízíme. Můžete s námi obdivovat 
nově zrekonstruovanou Státní operu i insce-
naci Timeless, kterou na její jeviště přenášíme. 
Stejně tak se těším na uvedení baletu Marná 
opatrnost rovněž ve Státní opeře – a ještě 
víc na jarní premiéru Spící krasavice tamtéž. 
Vždyť půjde o jednu z největších baletních 
produkcí v ND vůbec. 

Nyní žijeme Oněginem. Nejde jen o Puškinův 
námět a stejně krásné Crankovo zpracování. 
Jde i o vzpomínky a udržování správných 
hodnot a uměleckého odkazu – tento titul již 
na repertoáru v Národním divadle byl, od po-
sledního uvedení uplynulo osm let a stejně 
jako tehdy s námi titul přijela nastudovat Jane 
Bourne. Jsem rád, že současným tanečníkům 
předávají své zkušenosti kromě ní i legendy 
českého baletu: Tereza Podařilová, Alexandre 
Katsapov, Jiří Kodym. Určitě si je v Oněginovi 
pamatujete!

Ale zpět k odvaze … Rodiče většinou dítě 
povzbuzují, aby se ničeho a nikoho nebálo. 
Vezměme si příklad s plaváním. Některé děti 
se učí plavat na mělčině a rodiče je s obava-
mi nabádají, aby se nenořily do hloubky. Jiní 
rodiče naopak vezmou člun, vyplují na otevře-
né moře, hodí dítě do vln a vzdálí se. Dítě se 
přirozeně vyděsí k smrti, ale nakonec, i díky 
instrukcím a radám, přijde na to, co dělat s ru-
kama a nohama, soustředí se na rytmus své-
ho dechu a zvládne se udržet nad hladinou. 
Možná i díky vzteku, že je na všechno samo. 

Nějak se mu podaří zůstat nad vodou a ne-
ztratit člun z dohledu. Pomalu, tempo za tem-
pem, se začne k lodi přibližovat a následuje 
ji. Pokud takový okamžik v dětství zažijeme, 
naučíme se překonávat strach, objevíme 
v sobě odvahu a už se vody nebojíme. 

Vzorem odvahy pro nás může být dalajlama: 
„Kdo chce zachránit svět, musí se naučit od-
pouštět.“ Dítě z příběhu se bude muset naučit 
odpouštět hodně, zvlášť proto, že jako malé 
ničemu nerozumělo a nechápalo, proč ho 
rodiče „házejí do hloubky“.

Odvahu lze trénovat mnoha způsoby a jedním 
z nich je vykročení z komfortní zóny, kterou 
nám náš moderní způsob života poskytuje. 
Překonáme tak strach, například z bolesti 
nebo otevřeného nepřátelství. Člověk by si 
měl uvědomit, že ve svém životě vnímá určité 
limity, a přijít na to, kdo mu tyto limity stanovil. 
Jak v sobě najít dostatek svobody, abychom 
limity překonali? V tom nám určitě může po-
moci umění, jako je tanec. V něm se se svými 
limity a omezeními střetneme. V přirozeném 
běhu života nastávají situace, kdy odvahu 
ztratíme. Pokud takové temné okamžiky 
přijdou a odvaha nás opustí, musíme si udržet 
víru a vynořit se z krize s novou nadějí. 

Rok 2020 jsem započal v Baletu osobními roz-
hovory s každým jedním z tanečníků. Je pro 
mne důležité hovořit s každým zvlášť, porozu-
mět, vědět. A vím, že stejně důležité bylo i to, 
že oni mluvili se mnou. A zpětná vazba, kterou 
jsem získal, mi dala to nejpodstatnější: naději.

Právě ona nám všem pomůže odvahu budovat 
a udržet si ji.

Filip Barankiewicz, 
umělecký ředitel Baletu Národního divadla
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Státní opera  
znovu otevřena!
Státní opera se po rekordně krátké tříleté rekonstrukci opět otevřela 
veřejnosti, a to Slavnostním galakoncertem. Symbolicky, v neděli 
5. ledna 2020, přesně 132 let od jejího prvního otevření v roce 1888, 
zazněly první tóny ouvertury Mistrů pěvců norimberských 
Richarda Wagnera.
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Smyslem rekonstrukce bylo vrácení Státní opery 
do původního stavu. Návštěvníci v hledišti by tak 
měli mít pocit, že se vrátili do časů habsburské 
monarchie do roku 1888. Do doby, kdy budova byla 
ještě Novým německým divadlem, které bylo ote-
vřeno přesně před 132 lety. Ovšem zároveň bude 
technická část divadla tou nejmodernější. Tak se tu 
pod novou střechou setkají dva světy – ten minulý 
i ten dnešní. Přál bych si, aby se staronová podoba 
Státní opery stala právě místem setkávání různých 
světů, aby se v ní nescházeli stále jen titíž lidé, ale 
aby do ní začali chodit i ti, kteří třeba ještě nikdy 
v opeře nebyli,

uvedl již před slavnostním otevřením ministr kultury 
Lubomír Zaorálek.

Na slavnostní znovuotevření Státní opery dorazili do Prahy přední 
osobnosti a mecenáši naší kultury, ředitelé a zástupci českých i světo-
vých operních a baletních domů, představitelé české i evropské politiky, 
velvyslanci a diplomaté USA, Německa, Rakouska, Francie, Polska, 
Maďarska, Izraele, Norska nebo Slovenské republiky. 
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STÁTNÍ OPERA ZNOVU OTEVŘENA!

Z galavečera
Galavečer nesl podtitul 
„Státní opera v promě-
nách času (1888–2018)“. 
Pod taktovkou hudební-
ho ředitele Státní opery 
Karla-Heinze Steffense 
a za doprovodu Orchest-
ru a Sboru Státní opery 
se představili významní 
sólisté Opery ND a SO 
a další čeští i meziná-
rodní hosté. Zasloužili 
si dlouhotrvající aplaus 
vestoje.
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1  Ředitel ND prof. Jan Burian vítá 
předsedu vlády ČR Andreje Babiše 
s rodinou

2  Ministr kultury ČR Lubomír Zaorá-
lek

3  Miroslav Donutil a prof. Jiří Drahoš, 
senátor Parlamentu ČR, s manžel-
kami

4  Poslanec Parlamentu České 
republiky Miroslav Kalousek, 
hudební skladatel prof. Jiří Hlaváč, 
manželé Kateřina Kněžíková 
a Adam Plachetka

5  Předseda Poslanecké sněmovny 
PČR Radek Vondráček a předseda 
Národní rady Parlamentu 
Rakouské republiky Wolfgang 
Sobotka

6  Režisér Jiří Strach
7  Houslový virtuóz Pavel Šporcl
8  Zpěvačka Helena Vondráčková 
9  Ministryně financí ČR Alena 

Schillerová
10  Umělecký ředitel Opery ND a SO 

Per Boye Hansen 
11  Jaromír Hanzlík s vnučkou a sy-

nem Davidem
12  Houslový virtuóz Václav Hudeček 

s manželkou Evou



2019 2018 2017 2016 2015

PĚTIHVĚZDIČKOVÁ BANKA 
K VAŠIM SLUŽBÁM
Již po páté za sebou jsme získali titul Klientsky nejpřívětivější banka roku. 
Vážíme si toho a děkujeme především Vám – našim klientům!

www.rb.cz



9

ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

I v nadcházejících divadelních sezonách bude 
Raiffeisenbank generálním partnerem Národního 
divadla. Banka pokračuje v podpoře a rozvíjení kvalitní 
umělecké tvorby, kterou Národní divadlo na svých 
scénách přináší.

„Je nám velkou ctí, že můžeme své jméno spojovat s prestižní a reprezen-
tativní kulturní institucí. Velmi se těšíme na další roky spolupráce a budeme 
se maximálně snažit přispět k dalšímu rozvoji nejen scén a uměleckých 
souborů Národního divadla, ale také kultury v České republice obecně,“ řekl 
generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank Ing. Igor 
Vida.
„Zájmu našeho generálního partnera si vážíme. Potvrzuje, že cesta, kterou 
Národní divadlo jde, je pozitivně přijímána nejen stovkami našich diváků. 
Důvěra v tvorbu Národního divadla je naším společným závazkem pro posi-
lování významu české kultury v životě společnosti,“ uvedl ředitel Národního 
divadla prof. MgA. Jan Burian.

Generálním partnerem Národního divadla je Raiffeisenbank od 1. září 
2017. Partnerství bude pokračovat i v následujících sezonách až do září 
2023 s možností prodloužení spolupráce na další období.

Nové webové stránky

Do nového roku vstupuje Národní divadlo ve velkém. 
Spolu se znovuotevřením zrekonstruované budovy Státní 
opery spustilo Národní divadlo začátkem ledna i nový web. 

 
Národní divadlo provedlo 
rozsáhlou rekonstrukci svých 
webových stránek, na mobil-
ních telefonech bude možné 
plnohodnotně zobrazit obsah 
a navigace podporuje jedno-
duchý přístup k informacím 
a komfortní nákup vstupenek. 
Kromě výrazné aktualizace 
funkčnosti na pozadí proběhla 
i modernizace grafické podoby 
s využitím současných moder-

ních trendů webového designu a s působivým prvním dojmem. Obrázkové 
bannery na hlavní stránce nahradilo video, zjednodušené barvy a mini-
malistické prvky působí luxusně a zároveň moderně. Celkový pocit také 
obohacují animované prvky a jejich pohyb ve vrstvách na stránce tak, že 
působí plastičtěji.
Nové webové stránky jsou stále v živém procesu drobných úprav a změn, 
se kterými je u takto rozsáhlých projektů nutno počítat, přesto už nyní lze 
konstatovat jejich úspěšné spuštění.

Zážitková dílna pro teenagery 

Znáte příběh hrdiny, zobrazený na stěnách slavnostního 
foyeru Národního divadla? A mají mýty a legendy něja-
kou souvislost s fake news, tedy podvrženými zprávami?

 
Pod názvem Příběh foyeru se 
skrývá dvouhodinová zážitko-
vá dílna v historické budově 
Národního divadla, do které jsou 
zapojení všichni účastníci. Hra-
vou, divadelní formou budeme 
pracovat s tématem pravdy a lži. 
Díky augmentované (digitálně 
rozšířené) realitě a s pomocí 
tabletů k vám budou promlouvat 
významné osobnosti a v diskuzi 
s ostatními účastníky proniknete 
k jádru jednotlivých nástěnných 
maleb.

Dílna je vhodná pro školní třídy 
od 6. ročníku či zájmové skupiny 
i rodiny. Detailní informace 
poskytuje Lenka Hubáčková, 
l.hubackova@narodni-divadlo.cz. 

Vstupné: 150 Kč (žáci, studenti, senioři 65+, držitelé ZTP), 200 Kč dospělí
Termíny: 10., 11., 12. a 26. února, 4., 17. a 30. března 2020

 >

Člen představenstva a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Operations 
Ing. Miloš Matula, generální ředitel a předseda představenstva  
Raiffeisenbank Ing. Igor Vida a ředitel ND prof. Jan Burian
Foto: H. Smejkalová

Národní divadlo 
a Raiffeisenbank 
podepsali smlouvu 
o prodloužení 
spolupráce FO
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TÉMA

Člověk, který se 
usmívá, je krásný

Narodil jste se v malém městečku u moře, 
ale už ve čtrnácti letech jste domov navždyc-
ky opustil. Nejprve jste šel na baletní školu 
do Florencie … Jaké to bylo?
Ze začátku náročné, chyběla mi matka, se 
kterou jsem měl úzký vztah, navíc jsem býval 
hodně plachý, takže pro mě bylo těžké být na-
jednou sám v novém prostředí. Ale láska k tanci 
mě poháněla a poměrně rychle jsem těžkosti 
překonal. Domů jsem jezdil jen o prázdninách 
jednou za tři čtyři měsíce, ale rodina mě ve Flo-
rencii navštěvovala. Mám ještě sestru, která 
odešla z rodného městečka v osmnácti a usa-
dila se v Římě, kde vystudovala, takže jsme oba 
dva „ve světě“. 

Na škole ve Florencii jste potkal učitelku 
Elisabettu Hertelovou, která vám byla velmi 
blízká a do jisté míry vám maminku nahrazo-
vala. Čím vás ovlivnila nejvíc? 
Jsme v kontaktu dodnes, mluvíme spolu 
o všem, dává mi různé rady, nejen ohledně 
baletu. Je nesmírně inteligentní a vzdělaná, 
umí několik jazyků, protože když byla ještě ta-
nečnicí, procestovala svět. Zajímá se o kulturu, 
o různé obory a oblasti, to mě inspiruje. Předala 
nám zájem o umění jako takové, o hudbu a lite-
raturu. Vždycky nám vštěpovala, že tanečník by 
neměl být zaměřený jen na úzký svět baletu, ale 
měl by poslouchat hudbu a číst knihy. Zkrátka 
mít oči otevřené.

Líbí se mi, jak o florentské baletní škole 
mluvíte. Byla to malá akademie, jen pár žáků, 
ale přesto vás dokonale připravila pro roli 
špičkového tanečníka. Zdá se, že vždycky 
záleží nejvíc na tom, jaké lidi člověk potká 
a jaký k nim má vztah…
Ano, Elisabetta se každému studentovi osobně 
věnovala, to by ve větší instituci nebylo možné. 
A vyplatilo se to. Naučili jsme se všechno 
potřebné, věnovali jsme se klasickému tanci, 
ale i moderně a každý vždycky dostal zpětnou 
vazbu. Komunikace byla intenzivní. Když jsem 
akademii opouštěl, cítil jsem, že jsem na pro-
fesní dráhu připravený, dosáhl jsem dobré 
úrovně. Moje vzdělání bylo komplexní. 

Z Itálie jste šel rovnou do České republiky, 
v Národním divadle jste už devátou sezonu. 
Jak se vám u nás žije? 
Napřed to nebylo snadné, byla to první cizí 
země, kam jsem se vypravil, a Češi byli navíc 
dost uzavření – myslím, že chtějí člověka dobře 
poznat, než si ho pustí k tělu. Ale pak se to 
zlepšilo a dnes se mi tady moc líbí. Praha je čím 
dál kosmopolitnější. 

Zvlášť baletní komunita v divadle je meziná-
rodní, tanečníci pocházejí z mnoha zemí … 
Jak jste se popral s češtinou?
Hodně rozumím, ale popravdě pořád ještě moc 
nemluvím. Je to velmi obtížný jazyk, který se 

musí studovat … tolik různých gramatických 
pravidel! Můj přítel Francesco, taky Ital, s nímž 
žiju šest let, mluví dobře. Studoval z učebnice, 
češtinu si vyloženě zamiloval.

Na jevišti Národního divadla jste ztvárnil 
bezpočet rolí, máte rád jak klasický balet, 
tak současná díla. Jako první se mně osobně 
vybaví váš Valmont. Tam musíte být kromě 
tanečníka i hercem – a váš výkon je přesvěd-
čivý. Je pro vás herecký projev obtížný?
Ještě jako malý chlapec, než jsem odešel 
do Florencie, jsme ve škole nacvičovali mu-
zikály, už tam jsem se k hraní dostal a bavilo 
mě. Mám štěstí, že herecký projev je pro mě při-
rozená věc. Pamatuju si na spolužáky, kteří se 
tímto způsobem vůbec neuměli vyjádřit a brali 
tanec spíš jako fyzické cvičení. Dodnes mi při-
padá škoda, když někdo nedokáže předat emo-
ce a jeho role jsou výrazově prázdné. Užívám si 
dějové balety, kde se můžu do postavy ponořit 
a vyjádřit její charakter. I když u Valmonta je to 
pěkný oříšek! 

Valmont je velký svůdník …
No právě! Já takový v reálném životě vů-
bec nejsem. Ale je to skvělá výzva. Bavil mě 
třeba i Tybalt v Romeovi a Julii, to je taky velmi 
výrazná postava, nese negativní energii. Je 
zajímavé v sobě tyhle polohy hledat. U Josefa K. 
v Kafkově Procesu se v sobě musím dotýkat 
temných míst, ačkoli jsem optimistický člověk. 
Je to náročné, ale i osvobozující. Vydáte ze sebe 
veškeré emoce … Když dokončím Valmonta nebo 
Proces, cítím se prázdný. Ale uspokojuje mě, že 
jsem se celý vydal, že jsem pro diváky udělal 
všechno. 

Teď se připravujete na další velkou roli – 
Oněgina v baletu Johna Cranka. Jaké máte 
pocity?

Balet byl jeho velkým snem už od dětství, v mámině břiše prý 
„tancoval“ tak divoce, že lékař nedokázal zaměřit tlukot jeho 
srdce. I po náročném tréninku se usmívá a šíří kolem sebe 
klid a dobrou náladu. První sólista Baletu Národního divadla 
GIOVANNI ROTOLO má rád klobouky a módu, pochází ze slunné 
Itálie a na českou rezervovanost si musel chvíli zvykat. 
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 ×
Giovanni Rotolo

Foto: The Queens (A. Katsapov, M. Bakuš)
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Poprvé jsem viděl Oněgina v podání Stuttgart-
ského baletu na videu, kde Olgu tančila moje 
učitelka. Okamžitě jsem se zamiloval … do cho-
reografie, do scény, do kostýmů, do příběhu, 
do úchvatné hudby a vůbec do všeho. Že bych 
jednou Oněgina nebo Lenského tančil (Lenský 
je mi pořád sympatičtější!), o tom se mi mohlo 
jen zdát … Když mi tedy nedávno v Praze nabídli 
hlavní roli v obnovené premiéře, byl jsem 
nadšený. Mou partnerkou bude Miho Ogimoto, 
jejíž profesionality a vyzrálého výrazu si velmi 
vážím, těším se na práci s ní, zvlášť v tomto 
dramatickém díle. Herecké dovednosti opět 
uplatním, ale budu si užívat i partneřinu, duety 
jsou v Oněginovi velmi náročné.

Jako danseur noble znáte také Crankovo 
Labutí jezero – na jevišti Národního divadla 
v něm ztvárňujete Prince. Jak se vám Cranko-
va verze tohoto slavného baletu líbí?
Je to třetí zpracování Labutího jezera, v němž 
vystupuju. Crankův Siegfried je lidský, milý, 
bezprostřední, proto ho mám rád. Technicky je 
představení náročné, ale jak už jsem naznačil, 
výzvy rád přijímám. Nejvíc si vychutnávám po-
slední, čtvrté dějství, které je opravdu nádherné. 
Princův smutek a jeho vina, křehkost bílé labu-
tě, působivá, jemná hudba – to všechno vytváří 
atmosféru, která člověka pohltí. 

A co třeba humorná postava Matky Simone 
v Marné opatrnosti? 
To je další moje oblíbená role! Ale vůbec není 
snadné ji tančit. Musím se pozorně soustředit 
na kostýmy, na rekvizity, přemýšlet, co přesně 
bude potřeba udělat v příštím okamžiku … 
A humor, aby nebyl laciný, je obtížné vytvořit. 
Jak říkala moje učitelka – je mnohem snazší 
publikum rozplakat než rozesmát. 

Toužíte ještě po nějaké roli? Máte nějaký sen?
Kdysi jsem měl velký sen vystupovat ve For-
sythově představení In the Middle Somewhat 
Elevated, a to se mi v Praze také splnilo. Dnes 
chci prostě tančit, jak nejvíc to jde. Určité před-
stavy a cíle mám, ale jsem spokojený tam, kde 
jsem, s tím, co mám. 

To je myslím nejlepší přístup k životu vůbec – 
nesoustředit se na minulost ani na budouc-
nost, ale žít tady a teď…
Ano! Nicméně se těším, že si třeba ještě nějaké-
ho Forsytha zatančím (smích). 

V roce 2016 jste se po pětiletém angažmá 
v Praze stal prvním sólistou. Tehdy jste řekl, 
že jste do tance zcela ponořen a nemáte pří-
ležitost dělat nic jiného. Změnilo se to nějak?
Tanec je moje největší vášeň, takže ho dělám 
nejraději, navíc tempo v souboru je veliké. 
Vždycky jsem ale rád maloval, studiu umění 
jsem se chvíli věnoval i na střední škole, než 
jsem se úplně oddal baletu. Rád pracuju s bar-
vami, používám pastel, ale na to musím mít 
kromě volných chvilek i správné rozpoložení, 
což nepřichází tak často. 

Jaký je vlastně Giovanni Rotolo? Nemáme 
moc prostoru, ale zkuste to! Mě na vás hned 
zaujal váš úsměv.
Nerad zůstávám smutný. Připadá mi, že smutek 
utváří pohled na svět. Mění situace, ve kte-
rých se nacházíte. Někdy se člověk skleslosti 
nevyhne, ale vždycky se snažím s ní bojovat, 

nenořit se do splínu zbytečně. Chci vnímat svět 
pozitivně – vidět láhev z poloviny plnou, ne 
prázdnou. Je na člověku, jak se k tomu, co se 
mu v životě děje, postaví. A lidi mají můj úsměv 
rádi. Je to opravdu něco, s čím se ztotožňuju, 
dokonce mám smajlíka vytetovaného na ruce, 
podívejte … Tetování mám několik a do všech 
je úsměv nějak zakomponovaný. Jsem zkrátka 
rád, když můžu k lidem vyslat trochu světla. 
Myslím, že když se podíváte do tváře člověka, 
který se usmívá, je to krásné. 

Co vás rozesmutní?
Jako tanečníci mnohdy čelíme zraněním, a to 
je vždycky nepříjemné. Ale každé zranění vás 
může něco naučit – tak se na to dívám já. Mám 
pak čas se zastavit, i když je to z donucení, 
zamyslet se, pochopit, proč se mi to stalo. 
Naposledy jsem si poranil lýtko, protože jsem 
prostě tančil až příliš, a tělo mi dalo najevo, že 
chce přestávku. A tak jsem si na dva měsíce 
odpočinul. 

Co byste rád vzkázal čtenářům?
Jděte za svými sny! I když je to těžké a věci 
třeba nejsou takové, jak si je představujete, 
nevzdávejte to. Když budete pracovat s nasaze-
ním, sny se můžou splnit. Věřím tomu, protože 
se mi to povedlo. Balet byl můj sen od začátku. 
Stálo mě to hodně sil a obětí, ale teď jsem 
šťastný. Není to práce – miluju to. Každý den 
přicházejí výzvy a těžkosti, ale dělám to, co mě 
naplňuje. Mám opravdu štěstí. Mnoha lidem to 
není dopřáno. 

Giovanni, děkuju vám. Ať vám úsměv vydrží. 
Přeju ještě mnoho protančených let!

Markéta Stinglová

 >

Giovanni Rotolo
Foto: The Queens (A. Katsapov, M. Bakuš)



Balet
Umělecký ředitel:

FILIP BARANKIEWICZ

Oněgin
Balet Johna Cranka 
na motivy románu Alexandra Puškina

Obnovená premiéra 
20. února 2020 v 19.00 
v Národním divadle

 ×
Danilo Lo Monaco
Foto: Y. Kim

XIV
Mé štěstí? Listu podobá se,
jejž ve vichřici trousí kmen.
Jsem ztracen, Bože, vaší kráse
i lásce ... jsem vás nehoden.

A. S. Puškin: Eugen Oněgin, Praha 1955, přeložil: J. Hora.
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Oněgin 
Evžen Oněgin na jevištích pražského Národního divadla

Choreografie: John Cranko
Hudba: Kurt-Heinz Stolze 

podle Petra Iljiče Čajkovského
Scéna a kostýmy: Elisabeth Dalton 

Světelný design, výtvarný dohled:  
Steen Bjarke 

Kostýmní dohled: Diana Eckmann
Nastudování: 

Jane Bourne, Filip Barankiewicz
Umělecká supervize: Reid Anderson

Hudební nastudování: Václav Zahradník
Dirigent: 

Václav Zahradník / Sergej Poluektov 

Tančí sólisté a soubor 
Baletu Národního divadla

Hraje Orchestr Národního divadla

Obnovená premiéra: 
20. února 2020 v 19.00 

v Národním divadle

Dále uvádíme: 
21., 23., 25., 26. února

6., 8., 17. března 
18. dubna 2020

Veršovaný román Evžen Oněgin ruského romantika 
Alexandra Sergejeviče Puškina patří mezi nejzná-
mější a nejoblíbenější tituly světové literatury. Příběh 
petrohradského samolibého hejska (sic!) a venkov-
ské dívky Taťány s jejich míjejícími se milostnými 
peripetiemi si získal nejen čtenáře, ale i tvůrce napříč 
uměleckými obory. A byť román nebyl primárně určen 
pro divadelní prkna, vše se jen pár desítek let po jeho 
kompletním vydání nenávratně změnilo.
 
Poprvé se Puškinovi hrdinové na jeviště dostali díky 
Petru Iljiči Čajkovskému, který v roce 1878 složil 
stejnojmennou operu, jež byla v pražském Národním 
divadle uvedena o deset let později (1888, režie Josef 
Šmaha). Od té doby se opera na naší první scéně doč-
kala dalších dvanácti, převážně operních zpracování. 
Do činoherní podoby román převedl režisér František 
Salzer v roce 1949, v jehož inscenaci, využívající dnes 
patrně nejznámější český překlad Josefa Hory, se 
titulní role zhostil Karel Höger.

Baletní verzi Oněgina uvedlo Národní divadlo poprvé 
v roce 1999. Šlo tehdy dokonce o světovou premiéru. 
Vasilij Medveděv vytvořil své dvouaktové dílo s lib-

retem Valerije Modestova a hudbou P. I. Čajkovského 
na míru tehdejším hvězdám souboru – Stanislavu 
Fečovi (Oněgin), Tereze Podařilové (Taťána), Jiřímu 
Pokornému (Lenský) a Zuzaně Pokorné (Olga).
O šest let později došlo na nejznámější taneční 
zpracování Puškinova mistrovského díla, s nímž 
stuttgartský soubor hostoval na prknech Smetanova 
divadla (dnešní Státní opera) již 20. září 1982. John 
Cranko, jenž se s Evženem Oněginem setkal poprvé 
při choreografické práci na Čajkovského opeře v roce 
1952, vytvořil svou verzi poprvé roku 1965, definitivní 
podobu balet získal o dva roky později. V Praze se 
tančil s krátkou přestávkou (2008–2011) až do roku 
2012 a v hlavních rolích se vystřídala nejzvučnější 
jména souboru – Tereza Podařilová (Cena Thálie 2005 
za roli Taťány), Zuzana Susová, Jiří Kodym (Cena Thá-
lie 2005 za roli Oněgina), Alexandre Katsapov, v rolích 
Olgy a Lenského pak třeba Nikola Márová a Michal 
Štípa. Vedle domácích tanečníků došlo i k hostování 
zahraničních hvězd – ze Stuttgartu, Crankovy domov-
ské scény, pro niž převážná část jeho baletů vznikla. 
Přijeli například Friedemann Vogel jako Lenský, Sue 
Jin Kang, aktuální umělecká ředitelka Korejského ná-
rodního baletu, jenž v Praze hostoval v listopadu 2019, 
nebo současný ředitel Baletu ND Filip Barankiewicz 
a dlouholetý český sólista německé scény Jiří Jelínek, 
mnohými kritiky označován za jednoho z nejlepších 
představitelů Oněgina vůbec.

Crankův Oněgin je jedním z nepopiratelných klenotů 
dramatického baletního repertoáru 20. století vedle 
například Romea a Julie Kennetha MacMillana nebo 
Dámy s kaméliemi Johna Neumeiera, abychom jmeno-
vali alespoň některé. V Austrálii byl uveden poprvé už 
v roce 1976, v Severní Americe roku 1984 Národním 
kanadským baletem, Velké divadlo v Moskvě jej na-
opak do repertoáru zařadilo až před sedmi lety (2013), 
přičemž přijetí díla v době, kdy ho Rusům předvedl 
stuttgartský soubor, nebylo z nejvřelejších. S obdobně 
rozpačitým přijetím se setkal v 70. letech v Londýně. 
Počátkem 21. století nicméně soubory otevřely Cran-
kovu Oněginovi své dveře, náruč a srdce doširoka a ba-
let se doslova rozletěl do všech koutů světa. V sou-
časné době je uváděn na řadě scén od Londýna přes 
Tokio, Spojené státy, Uruguay až po Rusko. Do Prahy 
se vrací v únoru 2020 potřetí, a aby těch čísel nebylo 
málo, není bez zajímavosti, že domácí soubor Národ-
ního divadla ho uvedl o tři roky dříve (2005) než třeba 
věhlasná pařížská Opera …

Zuzana Rafajová
 >

Vývěska z hostování 
stuttgartského souboru, 1982



15

Pražské nastudování Crankova Oněgina 

Na vzniku inscenace s Baletem Národního divadla pra-
cuje choreoložka Jane Bourne, která je zodpovědná 
za správné nastudování celého díla. Oněgin, podobně 
jako další Crankovy balety, je zapsán pomocí Bene-
shovy pohybové notace, jejíž principy a zákonitosti 
Bourne studovala na Beneshově institutu choreologie 
(Benesh Institute of Choreology) v Lodnýně, kde byla 
jednou z jejích pedagožek Joan Benesh, spoluautorka 
notačního systému.
Krátce po absolutoriu spolupracovala s Leonidem 
Mjasinem a zapsala jeho balet Le Tricorne (Třírohý klo-
bouk), který tehdy Mjasin studoval s London Festival 
Ballet (dnešní English National Ballet).
Do Stuttgartu přijela Jane Bourne roku 1974, krátce 
po Crankově smrti (1973) a stala se jednou z aktivních 
notátorek již existujícího repertoáru, postupně přistou-
pila i k zapisování nových choreografií dalších tvůrců.

Coby inscenátor se podílela na uvedení Crankových 
baletů jako Oněgin, Zkrocení zlé ženy, Romeo a Julie 
a dalších na mnoha scénách po světě od American 
Ballet Theatre, soubory v San Franciscu či Bostonu, 
přes pařížskou Operu, Královský londýnský balet 
i Královský balet v Birminghamu až po Národní balet 
v Číně nebo Královský balet ve Švédsku.
Vedle Crankových baletů zaznamenala pomocí 
Beneshovy notace některá díla Kennetha MacMillana, 
Johna Neumeiera, Glena Tetleyho, Williama Forsytha 
nebo Uweho Scholze. 
S pražským Baletem Národního divadla nespolupra-
cuje poprvé – byla inscenátorkou uvedení Crankova 
Zkrocení zlé ženy (2004) i jeho Oněgina (2005).
Jane Bourne má za sebou jako inscenátorka Cran-
kových baletů dlouholetou kariéru – Oněgina uváděla 
například již šedesátkrát.

 >
Patrik Holeček a Alina Nanu
Foto: M. Divíšek

 >

Alina Nanu a Patrik Holeček
Foto: S. Gherciu

 >

Miho Ogimoto a Giovanni Rotolo 
Foto: S. Gherciu
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Tanečník se musí v roli 
cítit dobře a věřit si

S Baletem Národního divadla spolupracujete 
potřetí, poprvé to bylo v roce 2003, jak se 
podle vás soubor za ty roky změnil?
Poprvé jsem zde připravovala Zkrocení zlé ženy, 
o dva roky později Oněgina, a i to už je patnáct 
let! Soubor se velmi proměnil, zejména technic-
ká úroveň tanečníků nesmírně vzrostla, což je 
nejvýraznější zejména na pánské složce sboru. 
Před patnácti lety taky téměř nikdo neuměl 
anglicky, a pokud ano, tak jen velmi málo a sty-
děl se mluvit, zatímco dnes ovládají angličtinu 
všichni a dobře. To je velká výhoda, protože 
když potřebujete tlumočníka, zpomaluje to práci 
a může docházet k nedorozuměním. A taky 
mám dojem, že je soubor větší, že ano? 

Je to tak, dříve měl kolem čtyřiceti pěti 
tanečníků, dnes je jich přes osmdesát, takže 
velikostí se soubor rovná třeba Královskému 
baletu v Londýně.
Ale atmosféra zůstala stejná. Tanečníci jsou zde 
velmi disciplinovaní a jsou zvyklí a ochotní tvrdě 
pracovat. K tomu jsou moc milí a příjemní a být 
s nimi na sále je radost.

Spolupracovala jste s mnohými soubory 
po celém světě včetně těch nejlepších, jako je 
pařížská Opera, Královský balet, Velké diva-
dlo v Moskvě. Dovedla byste pojmenovat něco 
typického, specifického pro Balet Národního 
divadla?
V dnešní době je většina souborů mezinárod-
ních, nedá se tedy příliš hovořit o národních 
specifikách. Můžete přijít do sálu kdekoli 
na světě a tanečníci budou víceméně stejní. 
Může se mírně odlišovat přístup jednotlivců, 
ale jak jsem zmínila, s tanečníky zde v Praze se 
spolupracuje moc dobře.

A je nějaký soubor, kam se nejraději vracíte?
Mám to velmi ráda v Austrálii, protože mě s ní 
spojují rodinné vazby. Zkoušet v Opeře v Sydney 
je jedinečný zážitek, navíc je mi i velmi blízký 

australský přístup k životu. New York je zase 
plný vzrušení, San Francisco je skvělé … Každé 
místo má něco do sebe, je jen velmi málo těch, 
která se mi nelíbila, a doufám, že se do nich 
nebudu muset nikdy vrátit. Ale ta vám nepro-
zradím!

Co je pro vás při inscenování baletu nejobtíž-
nější?
Předvést taneční kroky. Jak stárnu, všechno 
už mě bolí, nemám takovou stabilitu jako dřív 
a je to obtížnější a obtížnější. Se zkušenostmi 
jsem schopná mnoho slovně popsat, ale občas 
se zkrátka musíte zvednout a opravdu pohyby 
ukázat, což je těžké.

Nastudováváte různé Crankovy balety. Máte 
některý raději než ostatní?
Působím jako inscenátor Zkrocení zlé ženy, 
Romea a Julie a Oněgina a vždy říkám, že nejra-
ději mám ten balet, který zrovna zkouším. Ale 
upřímně, Oněgin je mi asi přece jen o něco bližší 
než ostatní …

Jaký byl vlastně váš první balet, který jste 
uváděla?
To byly některé sólové party v Crankových Jeux 
de cartes v Mnichově, když mi bylo nějakých 
třiadvacet. A pak již přišel Oněgin ve Švédsku 
s Královským baletem. Tam jsem pracovala 
na několika sborových scénách a nesmírně 
jsem se tam naučila. Hlavním inscenátorem 
byl tehdy Heinz Clauss, první Oněgin této verze 
baletu, kterou dodnes předáváme (pozn. aut.: 
uvedení z roku 1967).

Dnes ale zkoušíte celý balet sama, že ano?
Ano, pracuji jak se sborem, tak se sólisty. Začí-
nala jsem postupně od kratších scén k větším 
a s narůstajícími zkušenostmi mi bylo projevo-
váno více a více důvěry, takže jsem mohla uvést 
celý balet sama. Ale abych řekla pravdu, vždy 
jsem ráda, když mám někoho k ruce. Víc očí víc 

vidí a je to i větší zábava. A já nemám potřebu 
si připisovat zásluhy a dělat, že je uvedení jen 
mým dílem, mně jde především o co nejlepší 
výsledek. Ale občas zkrátka musím jet sama, 
protože nikdo jiný není k dispozici. Nicméně 
od té doby, co Reid Anderson odstoupil z pozice 
uměleckého šéfa ve Stuttgartu, může mnohem 
více cestovat, přijede i sem do Prahy, a to mi 
moc pomáhá.

A která část procesu zkoušek vás baví nej-
více?
Práce se sólisty. Se sborem musíte mít v oku 
velkou skupinu lidí v jedinou chvíli, zachytit 
každý detail, zajistit, aby byli všichni stejně. 
Zatímco u sólových partů máte na sále třeba jen 
ten jeden daný pár. Navíc s nimi řešíte interpre-
taci postav. Mě prostě baví být na sále a praco-
vat. Miluji fázi příprav a miluji tanec. Mám snad 
i radši zkoušky než samotná představení!

Pokud vím, tak vy sama jste nikdy nebyla 
tanečnice. Jak jste se dostala k práci choreo-
ložky?
Vždy jsem milovala balet, takže jsem hledala 
práci, díky níž bych se mu mohla nějakým 
způsobem věnovat. Zjistila jsem, že existuje 
institut Beneshovy notace, tak jsem nastou-
pila na něj. A pak jsem měla nesmírné štěstí, 
protože krátce po mém absolvování hledali 
někoho na výpomoc do Stuttgartu. Upřímně, 
nemohla jsem si přát lepší pracovní místo než 
v takovém souboru! Samozřejmě, mé místo 
vzniklo bohužel kvůli smrti Johna Cranka, kdy 
bylo potřeba zapsat nebo dokončit notace jeho 
existujících baletů, po nichž byla poptávka. A ta 
je dodnes, což je neskutečné, po tolika letech! 
Ačkoli neskutečné… Neskutečné to není, protože 
jeho balety jsou nádherné. Dnes už nikdo po-
dobné nedělá.

Možná ještě John Neumeier. Z nové generace 
mě napadá třeba Christopher Wheeldon, Liam 
Scarlett, kteří tvoří dějové balety.
Od Liama jsem viděla jen jeho úplně první 
choreografie, ale nic dějového. Chris Wheeldon 
je moc dobrý, jeho Alenka v říši divů je vynikající 
a myslím, že je o ni v souborech veliký zájem. 
Ale dívám-li se na Chrisův balet, je to, ve srov-
nání s Crankem, jako úplně jiný žánr. Nejde 
je srovnávat. Crankova genialita tkví v jeho 
schopnosti vyprávět příběh. Srozumitelně a bez 

Již potřetí do Prahy přicestovala choreoložka JANE BOURNE, 
aby s tanečníky Baletu Národního divadla nastudovala dílo 
z repertoáru Johna Cranka. K rozhovoru se doslova utrhla ze 
zrovna probíhající zkoušky baletu Oněgin, aby s neutuchajícím 
nadšením povyprávěla o své práci i lásce k baletu.

 >
Jane Bourne a Miho Ogimoto

Foto: M. Divíšek
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pantomimy, rychle a jasně, způsobem, kterému 
může každý porozumět.

Jste choreoložka a inscenujete balety z no-
tačních zápisů. Zapisujete ještě nyní aktivně 
nové balety?
Tomu jsem se věnovala především v 70. letech, 
ale dnes už ne. Zapsat balet je mnohonásobně 
těžší než jej pak uvádět. Musíte zapsat tolik 
informací, hlavu, paže, nohy, prostor … Je to 
mimořádně náročná a zdlouhavá práce. Tanec 
je trojrozměrný a vy se jej snažíte dostat 
na dvojrozměrný papír. Dnes už třeba při práci 
ani zápisy skoro nepotřebuji, vše mám v těle 
a hlavě, vytáhnout je musím jen ve chvíli, kdy 
se mě někdo z tanečníků na něco konkrétního 
zeptá. Vždy přijde někdo s otázkou, kterou mi 
ještě nikdo předtím nepoložil.

Je podle vás notace v dnešní době stále 
relevantní?
Rozhodně ano. I přes existenci videozáznamů, 
které mohou pomoci, ale nikdy nejsou stopro-
centní a bezchybné. Před dvěma lety jsem se 
vracela do Paříže, kde jsem ale bohužel nemo-
hla být od samého počátku procesu zkoušek, 
takže baletní mistři již začali připravovat někte-
ré scény podle videa. Na konci prvního jednání 
je slavná sborová scéna – dvě diagonály grands 
jetés v postupu přes jeviště. Mají být logicky 
na první dobu, ale na konkrétním záznamu se 
asi něco pokazilo v zákulisí, tanečníci zřejmě 
nestíhali a prováděli prvek až na dobu třetí. To 
jsem pak musela opravit. Kdežto v notaci, co je 
psáno, to je dáno. 

I zde ale mohly při zápisu vzniknou vinou 
lidského faktoru chyby, ne?
Samozřejmě, ale je nás choreologů více, schází-
me se a podrobně diskutujeme, třeba i o dílčích 
změnách, které mohly vzniknout při procesu 
studování, a snažíme se sjednotit na jediné 
verzi. Nemám ráda, když si tanečníci dělají, co 
chtějí, a upravují si choreografii, protože třeba 
hůř točí doleva. Buď budou dělat choreografii 
tak, jak je zapsána, nebo ji nebudou dělat vůbec, 
odmítám jim v tomto ustupovat.

Řekla byste přesto, že váš Oněgin bude trochu 
odlišný od Oněgina uváděného jiným choreo-
logem?
Upřímně řečeno, pravděpodobně ano. Ale neměl 
by, snažíme se toho vyvarovat. Když se ale ještě 
vrátím k relevanci notačních zápisů – myslím, že 
jsou pro studium a zkoušení baletu velmi důleži-
té. Když se roli učíte z videa nebo od někoho, kdo 
ji tančil před vámi, přebíráte jeho interpretaci 
a často i drobné chyby nebo nepřesnosti. Kdežto 
s notací jdete k prazákladu, na úplný začátek, 
od nějž se odrazíte k vlastní verzi.

Kolik volnosti tedy svým tanečníkům dáváte?
Myslím, že docela dost. Choreografie a kroky 
jsou samozřejmě dány, ale interpretace musí 
být vždy osobní. Pracuji s Crankovými balety 
roky a mohu sledovat, jak se mění přístup k ro-
lím v jeho repertoáru. Díky tomu, že přicházejí 
stále noví tanečníci, nové generace, nové pohle-
dy, jsou jeho díla stále živá, svěží a uvěřitelná. 
Vždy se ve své roli musíte cítit dobře a věřit 
tomu, co na jevišti děláte, jinak to nemá smysl, 

jinak pohyb ztrácí význam a je jen prázdným 
gestem.

Pracovala jste s řadou souborů, řadou ta-
nečníků. Vím, že je těžké něco takového říct, 
ale máte svého oblíbeného Oněgina, svou 
oblíbenou Taťánu?
Vidíte, na to se mě ještě nikdo nezeptal! Ale ne, 
nemyslím, že mám oblíbence. Ztěžovalo by mi 
to i práci, protože bych pak třeba nebyla schop-
ná dát novým tanečníkům takovou svobodu. 
A díky svobodě jejich přístupu, díky prostoru, 
který mají, aby našli svou cestu, mě práce 
na stejných baletech baví již tolik let! Protože 
ve skutečnosti nikdy stejné nejsou.

Je to již vaše šedesáté nastudování Oněgina. 
Baví vás ještě toto téma?
Stále mě to baví! Žádný Oněgin není stejný jako 
ten předchozí, přicházejí noví tanečníci, nové 
generace, mění se jejich přístup a interpretace, 
díky čemuž jsou balety stále živé.

A co byste tanečníkům poradila?
Poslouchejte mě a dělejte, co vám říkám 
(smích)! Ale teď vážně – jde-li o balet inspiro-
vaný literárním dílem, jako je tomu například 
u Oněgina, vždy chci, aby si přečetli danou kni-
hu. Bez výjimky. A pak si musí věřit, najít svou 
vlastní interpretaci a důvěřovat jí, stejně jako 
mně a baletním mistrům. Být otevřeni připo-
mínkám a poznámkám a implementovat je. Ale 
sebedůvěra je klíčová.

Zuzana Rafajová
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Srdcová záležitost – tak by se dala nazvat inscenace, 
kterou uvádíme jako Kylián – Mosty času a která se 
v deseti reprízách v průběhu února až dubna vrací 
do Národního divadla.
Těšit se můžete na krásné složení večera: choreogra-
fie Jiřího Kyliána Bella Figura, Gods and Dogs, Petite 
Mort a Šest tanců. Je to čistá krása, estetický zážitek, 
vrchol umění. Ceníme si toho, že jsme jedním z mála 
souborů na světě, kterým Jiří Kylián poskytl práva 
k uvedení čtyř svých děl v jednom večeru. Je to zážitek 
nejen divácký, ale svůj význam má tato skutečnost 
také pro soubor, samotné tanečníky Baletu ND, jejichž 
interpretační dovednosti se díky kyliánovskému po-
hybovému slovníku posouvají o několik příček vzhůru 
k vytoužené nebo pomyslné dokonalosti.
Jiří Kylián, ačkoliv český rodák, dobyl taneční svět 
hlavně díky svému holandskému působení, stál v čele 
tří souborů Nederlands Dans Theater. Choreografie, 
které vznikly v jeho epoše, jsou nezapomenutelné 
stejně jako jeho přínos tanečnímu umění. Kyliánovy 
opusy najdete na repertoáru významných světových 
souborů – jen v únoru budou premiérovat některou 
z jeho stovky choreografií například v Národním ka-
nadském baletu, Norském národním baletu, Švédské 
královské opeře, izraelském Atterballetto a po více 
než třech letech se vrací i celý kyliánovský program 
také do „jeho“ Nederlads Dans Theater, kde se na jevi-
ště vrací Bella Figura, Claude Pascal a Vanishing Twin.

Ondřej Vinklát naposledy

Také náš kyliánovský blok bude mít jednu velmi 
emotivní vsuvku. Dvě představení 10. a 11. února 
budou věnována Ondřeji Vinklátovi, který tak ukončí 
své působení na postu prvního sólisty Baletu ND. 
Přejeme mu na jeho další umělecké i životní cestě 
mnoho úspěchů a věříme, že to nebude jeho poslední 
vystoupení na scéně Národního divadla. V rámci obou 
představení proběhne také s Ondřejem Vinklátem 
autogramiáda.

V obou večerech také proběhne v 18.30 ve foyeru 
na prvním balkoně Dramaturgický úvod.

Kat

BELLA FIGURA
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Hudba: Lukas Foss, Giovanni Battista  
Pergolesi, Alessandro Marcello,  
Antonio Vivaldi, Giuseppe Torelli

GODS AND DOGS
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Hudba: Dirk Haubrich, 
Ludwig van Beethoven

PETITE MORT
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

SECHS TÄNZE (ŠEST TANCŮ)
Choreografie, scéna a kostýmy: Jiří Kylián

Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

Uvádíme: 
8., 10. a 11. února, 

21., 25., 27. a 31. března
a 1. dubna 2020 

v Národním divadle

Kylián – Mosty času

 >

BELLA FIGURA
Abigail Bushnell a Alina Nanu

Foto: S. Gherciu

 >
GODS AND DOGS 

Ondřej Vinklát
Foto: S. Gherciu
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Timeless
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SERENADE
Choreografie: George Balanchine

Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Hraje Orchestr Státní opery

SEPARATE KNOTS
Choreografie: Emanuel Gat

Hudba: Fryderyk Chopin
Klavír: Martin Levický

SVĚCENÍ JARA 
(LE SACRE DU PRINTEMPS)

Choreografie: Glen Tetley
Hudba: Igor Stravinskij

Hraje Orchestr Státní opery
Hudební nastudování: David Švec

Dirigenti: David Švec, Václav Zahradník

Uvádíme: 
2. a 29. února,

1. a 3. března 2020
ve Státní opeře

Stálý host Baletu ND 
Daniel Camargo 
vystoupí v rámci 

Svěcení jara v Timeless 
2. února 2020.

 >

Daniel Camargo
Foto: S. Gherciu

 >
Alice Petit, Roger Cuadrado
Foto: S. Gherciu

Nadčasové Svěcení jara

V rámci komponovaného večera Timeless vstoupíme do tří odlišných 
světů: Nejprve nás pohladí elegantní krása neoklasické Serenade legen-
dárního GEORGE BALANCHINA, poté se dotkneme intimity propletených 
těl v moderním díle Separate Knots izraelského choreografa EMANUELA 
GATA – a na závěr nás strhne zemitá energie průlomového Svěcení jara 
od GLENA TETLEYHO. A právě u tohoto díla z roku 1974, které diváky 
i po několika desítkách let stále uchvacuje, se na chvíli zastavme. 

Protože historických studií o Stravinského provoka-
tivním hudebním díle z roku 1913 a jeho mnohých 
baletních ztvárněních existuje bezpočet, dopřejme si 
pár osobnějších postřehů, které nás k jarnímu rituálu 
pozvou.

Tetleyho dílo, jež máme nyní možnost zhlédnout 
na jevišti nově otevřené Státní opery, se do Národního 
divadla dostalo na podzim roku 2017 vůbec poprvé 
zásluhou uměleckého ředitele Filipa Barankiewicze. 
Když se kohokoli zúčastněného zeptáte, čím je Svěcení 
charakteristické, jedna z odpovědí zní, že tanečníci se 
v něm dostávají na hranici fyzických (a někdy i psy-
chických) sil a musejí ze sebe vydat ještě o trochu víc, 
než v nich je. Výbušná energie a maximální nasazení 
pulzují od začátku do konce, a pokud baletní soubor 
toto dílo zvládne, právem se může zařadit mezi tělesa 
světové úrovně – Svěcení je možná opravdu „přecho-
dový práh, zkouška profesionality“, jak jsme naznačili 
v lednovém čísle našeho časopisu. 

A „překračování prahů“ se při tomto prastarém rituálu 
odehrává na mnoha úrovních. Tanečníci vycházejí ze 
sebe a ve chvíli, kdy už nemohou, chytají druhý dech, 
stejně jako sama země, která se po zimním spánku 
otevírá, aby vydala nový život. Na usmíření bohů musí 
být ve Svěcení obětován člověk – ve většině choreogra-
fických interpretací je to dívka, Tetley si však v nespor-
né paralele ke křesťanskému příběhu Ježíše Krista 
volí muže, jenž umírá, aby se na konci představení 
před diváky vrátil, „vznesl se do nebe“, a překročil tak 
práh smrtelnosti. 

„Je to nejobtížnější balet, v jakém jsem kdy tančil, je to 
strašně těžké, ale také je to obrovská výzva, již jsem 
rád přijal,“ svěřuje se hostující první sólista Daniel 
Camargo, jenž roli Vyvoleného kromě dalších inter-
pretů ztvárňuje. Potvrzuje tím přání samotného Glena 
Tetleyho, který chtěl, aby „to bylo nadoraz, aby Vyvole-
ný na jevišti opravdu umíral“… A Tetleyho vzpomínka 
na jednoho z prvních „Vyvolených“ Michaila Baryšniko-
va („do role se úplně ponořil, nechal se jí pohltit, jako 
by do něho vstoupil bůh“) zase rezonuje s názorem 
Filipa Barankiewicze, že tanečníci se zkrátka musejí 
postavě zcela odevzdat.

Také slavná Stravinského hudba, před více než sto 
lety při premiéře baletu bouřlivě odmítnutá a záhy 
označovaná jako „porodní výkřik moderního umění“, je 
zlomovým dílem, stejně jako Tetleyho choreografický 
slovník, jenž ve své době zbořil ustálené hranice, aby 
propojil klasický balet s moderním tancem. „Glen chtěl, 
aby tanečníci vypadali jako ptáci, aby měli křídla, aby 
jejich těla a ruce připomínaly orla … a v nohou aby byli 
jako tygři a leopardi,“ popisuje Tetleyho netypický styl 
choreoložka Bronwen Curry, která jeho díla nastudo-
vává a pracuje i se souborem Baletu ND.

A tak si pojďme užít nadčasové představení, při němž 
se dodnes chvěje zem, a pokud nás v divadle nebo 
v životě něco zaskočí a my ztratíme pevnou půdu pod 
nohama, nebojme se vstoupit do nově otevřených 
dveří, překročit práh a vydat se do neznáma. 

Markéta Stinglová
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Baletní dílna: Jednoduše Kylián
Chystáte se zhlédnout inscenaci Kylián – Mosty času? Chcete vědět více 
o přípravách a jejím tvůrci, autorovi všech čtyř choreografií, Jiřím Kyliá-
novi? Povíme si o jeho tvůrčích obdobích, rukopisu, milnících. Těšit se 
můžete i na přítomnost tanečníků Baletu ND, kteří vám zatančí ukázky 
z představení a podělí se o osobní zkušenost z interpretace díla.

Dílnu doporučujeme dospělým a dětem od 12 let.
Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám. 2, Praha 1
Rezervace nutné na: balet@narodni-divadlo.cz nebo
k.hanackova@narodni-divadlo.cz

Aktuální termín: 29. února 2020

Nové členky Baletu ND
Soubor Baletu Národního divadla má od ledna 2020 tři nové členky. Gaia 
Finetto je Italka, která v poslední době žila v Nizozemsku, kde tančila 
v Nizozemském národním baletu. Diana Alonso pochází z Kuby a přináší 
zkušenosti z prestižního Kubánského národního baletu. Eriona Bici se 
narodila v Itálii, vzdělání získala nejen v Teatro alla Scala Ballet Academy, 
ale i na Vienna State Opera Ballet Academy. Tančila v baletu Vídeňské 
opery, v loňském roce působila v baletním souboru Národního divadla 
moravskoslezského v Ostravě. 

Gratulujeme
Na novoročním setká-
ní ředitele Baletu ND 
Filipa Barankiewicze se 
souborem zazněly kromě 
plánů na příští sezonu 
i dvě gratulace k povýšení. 
Na sólový post se posu-
nuli Ayaka Fuji a Federico 
Ievoli. Oběma tanečníkům 
gratulujeme a přejeme 
hodně úspěchů a štěstí 
v Národním divadle!

Baletní novinky
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Nakladatelství Muzikus 

Vaše oči do světa 
klasické hudby

www.casopisharmonie.cz
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Opera
Umělecký ředitel Opery Národního divadla  

a Státní opery: 
PER BOYE HANSEN 

Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Harmonie, Hudební rozhledy, Opera PLUS, KlasikaPlus.cz, Český rozhlas Vltava

DIRIGENT: KARL-HEINZ STEFFENS
REŽIE: MARIUSZ TRELIŃSKI

SBOR A ORCHESTR STÁTNÍ OPERY
KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR

PREMIÉRY 3. A 5. DUBNA 2020

KOPRODUKCE S NÁRODNÍ OPEROU VE VARŠAVĚ A KRÁLOVSKOU OPEROU VE STOCKHOLMU

SZYMANOWSKI

KRÁL
ROGER
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OPERA > PŘIPRAVUJEME

Dva raritní 
operní tituly
Král Roger - historické sicilské drama
První premiérou uvedenou na jevišti zrekonstruova-
né Státní opery bude polská tříaktová opera Karola 
Szymanowského Král Roger. Skladatel operu, nebo 
jak ji sám nazval – „sicilské drama“, složil v roce 1924 
a na libretu pracoval společně se svým bratrancem, 
polským básníkem, Jarosławem Iwaszkiewiczem. 
Jako titulní postavu opery si zvolil sicilského krále 
Rogera II., který byl jedním z nejmocnějších panovníků 
Evropy 12. století, a jakožto cizí, původem norman-
ský, vladař, navíc tolerantní k pravověrným Řekům 
i muslimům, prožil značnou část své vlády ve válkách 
a sporech s papežem a katolickou církví. Snad právě 
proto – a možná i pod vlivem osobní návštěvy Sicílie – 
se Szymanowsky rozhodl postavit Rogera do centra 
kontemplativně pojatého příběhu, v němž je na Roge-
rův dvůr předveden pohanský pastýř, jehož přítom-
nost naruší řád zavedených křesťanských hodnot 
a vidění světa.

Střet křesťanského a pohanského světa, světa řádu 
a světa chaosu, ducha a intuice, je oblíbeným námětem 
romantické operní literatury – z nejznámějších jmenuj-
me např. Wagnerova Tannhäusera či Parsifala, Massene-
tovu Thaïs nebo ostatně i Dvořákovu Armidu. Doba krále 
Rogera, kdy křesťanští rytíři panovali v Jeruzalémě 
a muslimská kultura se prolínala s kulturou a filosofií 
křesťanskou, jako by byla pro romantickou fascinaci 
střetu duchovního a tělesného ideálním „jevištěm“.

Světová premiéra Krále Rogera se konala krátce 
po dokončení díla, již v roce 1926, v Národním divadle 
ve Varšavě. Následovalo uvedení v německém Duis-
burgu a v roce 1932 byl Roger nastudován v třetím 
provedení v pražském Národním divadle pod taktov-
kou Otakara Ostrčila. 

Letošní inscenaci uvedeme v koprodukci s Národní 
operou ve Varšavě a Královskou operou ve Stockhol-
mu. Režie se ujme celosvětově známý polský režisér 
Mariusz Treliński, s jehož přístupem se pražští diváci 
mohli seznámit v inscenaci Salome v roce 2014. Je-
vištní podobu díla připraví slovenský scénograf Boris 
Kudlička, kostýmů se ujme polský módní návrhář 
a výtvarník Konrad Parol. Po hudební stránce praž-
skou inscenaci nastuduje dirigent a hudební ředitel 
Státní opery Karl-Heinz Steffens.

Premiéry: 
3. a 5. dubna 2020 
ve Státní opeře

Reprízy: 
12. a 18. dubna, 
4. a 6. června 2020
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Dirigent: Karl-Heinz Steffens
Režie: Mariusz Treliński

Scéna: Boris Kudlička
Kostýmy: Konrad Parol

Pohybová spolupráce: Tomasz Wygoda
Světelný design: Marc Heinz
Video design: Bartek Macias

Sbormistr: Adolf Melichar
Sbormistr Kühnova dětského sboru: Jiří 

Chvála / Petr Louženský
Dramaturgie: Piotr Gruszczynski a Jitka 

Slavíková

Orchestr a Sbor Státní opery 
Kühnův dětský sbor

Pastýř: Pavlo Tolstoy
Král Roger: Lukasz Golinski

Roxana: Elin Rombo / Jana Sibera
Edrisi: Josef Moravec

Arcibiskup: Zdeněk Plech
Diakonka: Jana Sýkorová
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Dirigent: Christopher Moulds
Dramaturgie: Ondřej Hučín

Zaide: Lada Bočková
Gomatz: Joel Prieto
Allazim: Boris Prýgl

Sultán Soliman: Philippe Castagner
Osmin: Levente Páll

Uvádíme: 
10. a 13. dubna 2020 

ve Stavovském divadle

Zaide – Mozartův singspiel s otevřeným koncem
Na Velký pátek a Velikonoční pondělí jsme pro vás 
připravili dvě koncertní provedení singspielu Zaide 
od Wolfganga Amadea Mozarta. Jedná se o raritní dílo, 
na němž skladatel pracoval v letech 1779 až 1780, 
avšak nikdy jej nedokončil a upřednostnil kompono-
vání opery Idomeneo. Zaide tak zůstala nedokončena 
a dnes z ní máme k dispozici pouze dvě úplná dějství. 

Děj opery je poměrně nekomplikovaný – unavený 
otrok Gomatz usne v zahradě, kde ho spatří krásná 
Zaide, a jelikož ho nechce vyrušit ze spánku, zane-
chá vedle něj svůj obrázek. Z této části se proslavila 
zejména líbezná árie Ruhe sanft, mein holdes Leben, 
kterou zpívá Zaide snícímu Gomatzovi. Jakmile se 
Gomatz probudí, spatří obrázek a do Zaide se zami-
luje. Za pomoci svého přítele Allazima se pak pokusí 
v převleku spolu se Zaide uprchnout a osvobodit se 
od krutovlády místního Sultána Solimana. Háček 
ovšem tkví v tom, že sultán je do Zaide také zamilo-

vaný, takže nechá prchající milence okamžitě stíhat 
svojí stráží. Oba jsou dopadeni a v poutech předvedeni 
před sultána. Zaide raději volí být volná s Gomatzem 
než se mít dobře se sultánem. V tomto dramatickém 
momentu ovšem dokončená část singspielu končí 
a můžeme se proto jen dohadovat, zda Soliman pře-
koná svůj hněv a udělí milencům milost, nebo zda je 
za útěk potrestá. 

V připravovaném koncertním provedení ve Stavov-
ském divadle se v titulní roli Zaide představí Lada 
Bočková, roli jejího milého Gomatze zazpívá Joel Prie-
to, jako Allazim vystoupí Boris Prýgl a jako sultán So-
liman Philippe Castagner. Sólisty doprovodí Orchestr 
Národního divadla pod vedením anglického dirigenta 
Christophera Mouldse, jehož specialitou je mimo jiné 
právě také interpretace barokní hudby.

Připravila Denisa Rausch
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OPERA > UVÁDÍME

Turandot
Puccini

Turandot je nejen poslední operou Giacoma Pucciniho, ale 
v symbolické rovině vlastně posledním mohykánem zlatého 
věku italské romantické opery. Puccini jako největší z Verdiho 
dědiců však nikdy v této tradici neustrnul, velmi smělým 
způsobem ji rozvíjel a obohacoval o příměsi nových umělec-
kých stylů konce 19. a začátku 20. století. Předlohou opery 
je stejnojmenná commedia dell‘arte Carla Gozziho, autora 
vzývaného na počátku 20. století především avantgardou, její 
námět pochází z perského či mongolského Orientu, oblasti 
obdivované zejména stoupenci secese, libreto děj zasazuje 
do středověkého Pekingu a v příběhu zesiluje pohádkové či 
lépe řečeno mytologické prvky, oblíbené symbolisty. Jako 
symbolistická a poetická opera bude pojednána také nová 
inscenace Turandot v režisérském pojetí Zuzany Gilhuus, která 
svým minimalistickým aranžmá chce nechat co největší pro-
stor pro Pucciniho hudbu. Tomu odpovídá i černobílé uchopení 
fotografií, které v průběhu zkoušek pořizoval Martin Babic. 

Hudební nastudování: Jaroslav Kyzlink
Dirigent: 

Jaroslav Kyzlink / Zbyněk Müller
Režie a scéna: Zuzana Gilhuus

Kostýmy: Boris Hanečka
Choreografie: Martin Dvořák

Sbormistr: Pavel Vaněk
Dramaturgie: Ondřej Hučín

Orchestr a Sbor Národního divadla
Kühnův smíšený sbor, Kühnův dětský sbor, 

Balet Opery ND

Turandot, čínská princezna:
Anda-Louise Bogza / Iveta Jiříková / 

Eliška Weissová
Timur, svržený tatarský chán:

Jiří Sulženko / František Zahradníček
Kalaf, princ:

Michal Lehotský / Sergej Poljakov
Liu, otrokyně:

Marie Fajtová / Alžběta Poláčková
Ping, kancléř:

Jiří Brückler / Jiří Hájek
Pang, maršál:

Jaroslav Březina / Richard Samek
Pong, kuchař:

Josef Moravec / Martin Šrejma
Mandarín:

Miloš Horák / Roman Vocel
Altoum, čínský císař:

Jan Ježek / Václav Lemberk

Premiéry: 
23. a 25. ledna 2020 
v Národním divadle

Dále uvádíme:
29. ledna, 6. února,

2. a 13. března, 14. dubna,
10. a 19. května,

7. června 2020
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1 Jiří Hájek
2 Ćlenky Baletu Národního divadla
3 Jiří Brückler, Jaroslav Březina, Martin Šrejma
4 Michal Lehotský
5 Iveta Jiříková
6 Sbor Národního divadla
7 Jiří Brückler s kostýmním výtvarníkem  

Borisem Hanečkou
8 Orchestr ND a dirigent Jaroslav Kyzlink, 

hudební ředitel Opery ND
9 Vizuál k inscenaci
10 Richard Samek, Jiří Brückler, Martin Šrejma
Foto: M. Babic
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OPERA > ZPRÁVY

Operní novinky

TIP DRAMATURGA

 
Vážení diváci,

na první březnové dopoledne 
pro vás připravujeme do Národ-
ního divadla Matiné k 196. výročí 
narození Bedřicha Smetany. 
Někteří jste už možná toto setkání 
smetanovských nadšenců, které 
se povětšinou nese v jakém-
si rodinném duchu, navštívili 
v minulých letech. Málokdo asi 
ale ví, kde došlo k rozhodujícímu 
impulzu smetanovská matiné 
pořádat. Strážce Smetanova od-
kazu Zdeněk Nejedlý musel, coby 
odpůrce Antonína Dvořáka, kroutit 
na věčnosti nevěřícně hlavou, když 
jsme se s dr. Václavem Němcem 
na recepci po skončení Meziná-
rodní pěvecké soutěže A. Dvořáka 
v roce 2013 usnesli, že by bylo 
žádoucí uspořádat připomínku 
190. výročí narození B. Smetany 
a pokračovat v nich až do 200. vý-
ročí, kdy by v Národním divadle 
mělo zaznít celé Mistrovo jevištní 
dílo. Záměrem bylo uspořádání 
koncertu z děl oblíbeného, byť 
pohříchu poněkud nedostatečně 
uváděného skladatele, navíc osob-
nosti tak úzce spjaté s budováním 
našeho operního souboru. Během 
dosavadních matiné vystoupili 
nejen sólisté a klavíristé Opery, 
členové Orchestru Státní opery, 
ale také orchestr Pražské kon-
zervatoře, klavírní virtuosové Jan 
Novotný, Jitka Čechová či Miroslav 
Sekera nebo Sokolové s ukázkami 
ze své inscenace Prodané nevěsty. 
Neopominutelnou součástí kaž-
dého programu je úvodní proslov 
místopředsedy a jednatele spolu-
pořádající Společnosti Bedřicha 
Smetany dr. Němce. Je pokaždé 
radostí poslouchat projev tohoto 
polyhistora, který se v mládí 
přátelil s pamětníkem Smetano-
vým, svědkem budování Národ-
ního divadla a skladatelem oper 
premiérovaných na naší scéně, 
J. B. Foersterem. Nejen Němcův 
vhled do Smetanova díla a života 
je pozoruhodný, nýbrž také jeho 
umění řečnické, které je samo 
o sobě zážitkem.

Beno Blachut

Příhody lišky Bystroušky  
v Národní divadle 
Do Národního divadla se po delší pauze vrací úspěš-
ná inscenace Ondřeje Havelky Příhody lišky Bystrouš-
ky. Nenechte si ujít jednu ze čtyř posledních repríz 
tohoto oblíbeného janáčkovského titulu v letošní 
sezoně. V titulní roli v únoru vystoupí Jana Sibera, 
jejím partnerem v roli Lišáka bude Stanislava Jirků 
a roli Revírníka ztvární Martin Bárta. 

Uvádíme 7. a 9. 2., 11. a 24. 3. 2020  
v Národním divadle

Projekt 
Opera dětem
Také v únoru připravujeme pěveckou dílnu a před-
stavení pro děti a jejich rodiče. Pod vedením emeritní 
sólistky Národního divadla a umělecké vedoucí Jiřiny 
Markové-Krystlíkové se můžete těšit na pěveckou 
dílnu pro děti Studio Písnička, známý cyklus zábav-
ních a vzdělávacích pořadů Opera nás baví a hudební 
představení na zkušebně ND Oslí abeceda. 

Opera nás baví: 16. 2. v 11.00 ve Stavovském divadle
Studio Písnička: 22. 2. v 11.00 a 14.00 
v Provozní budově ND (zkušebna 440)
Oslí abeceda: 29. 2. v 11.00 v Provozní budově ND

Dramaturgický úvod 
před představením 
Před vybranými představeními probíhají drama-
turgické úvody cílené na zasazení uváděných děl 
do celkového kulturního i historického kontextu. 

6. 2. od 18.30 Turandot (1. balkon ve foyer ND) 
uvádí šéfdramaturg Ondřej Hučín

13. 2. od 18.30 Popelka (1. balkon ve foyer StD) 
uvádí dramaturg Beno Blachut

19. 2. od 18.30 Jakobín (1. balkon ve foyer ND) 
uvádí dramaturg Beno Blachut

Matiné k 196. výročí narození 
Bedřicha Smetany 
V neděli 1. 3. si dopoledním koncertem v Národním 
divadle připomeneme výročí narození Bedřicha 
Smetany. Na programu bude Trio g moll, op. 15, pro 
klavír, housle a violoncello a scény z Prodané nevěsty. 
Matiné již tradičně pořádáme ve spolupráci se 
Společností Bedřicha Smetany a Hudební a taneční 
fakultou Akademie múzických umění v Praze.

Uvádíme 1. 3. 2020 
v Národním divadle
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OPERA > SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Prof. Naděžda Kniplová

Dne 13. ledna 2020 zemřela v Praze ve věku nedožitých 88 let
emeritní sólistka Opery Národního divadla paní

Narodila se 18. dubna 1932 v Ostravě. Zpěv 
vystudovala na pražské Konzervatoři (1947–
1953) a následně na HAMU (1954–1958). Za-
čátek její umělecké dráhy je spojen s operními 
soubory v Ústí nad Labem (1957–1959) a Brně 
(1959–1964). V roce 1962 se poprvé předsta-
vila jako host pražskému publiku v roli Senty 
ve Wagnerově Bludném Holanďanovi. O rok poz-
ději na sebe upozornila vynikající interpretací 
role Renaty v Prokofjevově opeře Ohnivý anděl, 
kterou brněnské divadlo uvedlo pohostinsky 
v Praze na Festivalu operní tvorby Sergeje Pro-
kofjeva. Poté následovala její další samostatná 
hostování v Národním divadle. V roce 1964 
zde získala angažmá, ve kterém setrvala do r. 
1993. Brzy se stala jednou z nejvýraznějších 
osobností pražského sólistického ansámblu. 
Byla vynikající představitelkou rolí zejména 
wagnerovského a janáčkovského repertoáru. 
Její interpretace rolí Ortrudy v Lohengrinovi 

(1964) nebo Brünnhilde ve Valkýře (1972) 
snesly ta nejvyšší světová měřítka. Nezapome-
nutelně ztvárnila také role Kostelničky v Její 
pastorkyni, Emilie Marty ve Věci Makropulos 
nebo Kabanichy v Kátě Kabanové. Mezi její další 
vrcholné kreace patřily Smetanova Libuše 
a Milada, Fibichova Šárka, Kateřina v Martinů 
Řeckých pašijích, Pucciniho Turandot a Tosca, 
Verdiho Lady Macbeth, Beethovenova Leonora, 
Wagnerova Isolda, Brünnhilde v Prstenu Nibe-
lungově. Od roku 1960 působila také na oper-
ních scénách v Německu (Berlín, Drážďany, 
Mnichov, Hamburg), Itálii, Španělsku, Francii, 
Rakousku (stálý host Vídeňské státní opery), 
Švýcarsku, Bulharsku, Švédsku, Nizozemí, Spo-
jených státech amerických (Metropolitní opera), 
Mexiku a Japonsku. V roce 1967 se představila 
na prvních Velikonočních hrách v Salcburku, 
kam ji pozval Herbert von Karajan. Spolupra-
covala s dirigenty Lorinem Maazelem, Lovro 

von Matačičem, Wolfagangem Sawallischem, 
Karlem Böhmem, Karlem Ančerlem ad. Její 
Kabanicha je zaznamenána na nahrávce firmy 
DECCA s dirigentem Sirem Charlesem Mac-
kerrasem, Libuše a Milada na supraphonských 
snímcích s dirigentem Jaroslavem Krombhol-
cem. Pro Československý rozhlas natočila 
vedle samostatných árií kompletní záznam Její 
pastorkyně. Z jejího koncertního repertoáru si 
můžeme připomenout Beethovenovu 9. symfo-
nii, Verdiho Requiem, Dvořákovy Svatební košile 
a Stabat mater, Janáčkovu Glagolskou mši či 
Brittenovo Válečné requiem. V roce 1983 jí byl 
udělen titul národní umělkyně. Pedagogicky 
působila na HAMU, kde se roku 1991 stala 
profesorkou.
Poslední rozloučení se konalo 22. ledna v ob-
řadní síni krematoria v Praze-Motole. 

Čest její památce!
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Činohra
Umělecký ředitel Činohry: 

DANIEL ŠPINAR

 ×
Robert Mikluš, Pavel Batěk a David Prachař

Foto: M. Špelda

Jáchym Topol

Kouzelná 
země

Příběh země, v níž je možné úplně všechno …  

Režie: Jan Mikulášek
Hrají: David Prachař, Robert Mikluš, Pavel Batěk, 

Johanna Tesařová, Lucie Juřičková, Tereza Vilišová, 
Jindřiška Dudziaková, Matyáš Řezníček, Filip Kaňkovský,  

Václav Vašák j. h., Martin Dědoch j. h., Oskar Hes j. h. 
a další

Uvádíme:
7. a 29. února, 15. a 28. března, 27. dubna, 

18. května a v derniéře 10. června 2020
ve Stavovském divadle

Dramaturgický úvod
O hodinu dřív

27. dubna 2020
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Koncové světlo
Režie: Jan Frič

Text a dramaturgie: Jan Tošovský
Dramaturgie: Jan Tošovský

Scéna: Matěj Sýkora
Kostýmy: Juliána Kvíčalová

Hudba: Mojmír Měchura
Světelný design: 

Jan Hons Šuškleb, Roman Jajčík

Hrají: Magdaléna Borová, 
Matyáš Řezníček, Jindřiška Dudziaková, 

Saša Rašilov a Mojmír Měchura j. h.

 Světové premiéry: 
27. a 28. února 2020 

na Nové scéně

Dále uvádíme: 
26. února (předpremiéra),

11. a 26. března, 
20. dubna, 

20. a 26. května 2020

První čtená zkouška. Lidé sedí kolem stolu. Na stole leží živočišné uhlí, 
pendrek a sušené maso. Vše je černé, lidé jsou barevní. Útržky rozhovorů.

„Jaký je to sušený maso? Jako z jakýho zvířete?“
„Podle mě hovězí. Že má takový dlouhý vlákna.“

„Na začátku přemýšlení o téhle inscenaci stála kníž-
ka Rolanda Barthese Světlá komora, která se zabývá 
fotografií právě ve vztahu ke smrti. Protože fotografie 
vlastně poprvé v historii umožnila zachytit okamžik, 
který se v příštím okamžiku stává minulostí, propadá 
se do neexistence. To je taky důvod, proč se řada pří-
rodních národů fotografie děsila, protože instinktivně 
vycítila, že fotografie právě tohle dělá – že zachycuje 
něco prchavého, co máme nechat uplynout.“

„Fotografie je nejspolehlivějším způsobem uchování 
dat, je to nejtrvanlivější paměťové médium.“

„Miluju fosfor.“

„Land a Negarestani, filosofové pozdního hedonismu, 
se pokouší myslet svět bez člověka. Jako Nietzsche 
zrušil Boha a tím postavil člověka před otázku smy-
slu jeho existence, oni radikálně ruší člověka jako 
subjekt jakéhokoliv smyslu.“

„To je živočišný uhlí?“
„To je českej Matrix: černou tabletku, nebo černou 
tabletku?“

„Podle Negarestaniho ropa chce být objevena, chce 
zasahovat do dění ve světě, chce urychlovat jeho 
historii – a podobně jako Lovecraftova podzemní 
božstva Cthulhu usiluje o zničení života. Je to její 
freudovská, oidipovská pomsta Slunci, otci, který ji 
v podobě zbytků organických těl uzavřel na miliony 
let v klaustrofobickém podzemí.“

„Na to budem muset přijít, jak se smiřuje sám se sebou.“

„Jak se občas na Činohru žehrá, že dělá depresivní 
inscenace, tak tohle je zcela seriózní pokus pojmout 
smrt jako příběh s happy endem. Je to takový pokus, 
jak a co se dá v dnešní ironické a nedůvěřivé době 
říkat z jeviště vážně a upřímně.“

„Nick Land je snad až jakýmsi ztělesněním průkop-
nické éry internetu s její nadějí na radikální promě-
nu lidské komunikace, na vznik globální vesnice, 
na sbratření lidí napříč zeměkoulí. Tehdy ještě nic 
nevěděli o Googlu a Facebooku. Na přelomu tisíciletí 
prošel těžkou toxickou psychózou a v současnosti 
provádí turisty po Hongkongu. Je označován za otce 
akceleracionismu, což je směr, který hlásá urychlení 
technologického vývoje, protože brzy bude nezbytné, 
abychom přestali dýchat kyslík, čehož se dá docílit 
tím, že svoje vědomí přeneseme do nějaké neorga-
nické věci. Jeho texty přinášejí druh myšlení, který 
se většina z nás bojí si připouštět, protože bychom se 
museli zbláznit. On to udělal za nás.“

„Já jsem hodně barevnej, tak jsem chtěl tohle udělat 
hodně nebarevný, ale výsledek je zase strašně barev-
nej. Tady je hranolka, trojúhelník, buňka, prostě takový 
abstraktní tvary.“

„Tady jsem dal nějakej obrázek ještě k tý estetice.“
„Já bych chtěl říct, že to je první obrázek. S tímhle 
Honza přišel na první schůzku.“
„Já jsem přišel s knížkou Rolanda Barthese 
a s tímhle obrázkem a řekl jsem: Tohle chceme.“

Jan Tošovský

 >

Foto z první čtené zkoušky. 
Dramaturg Jan Tošovský, režisér Jan Frič 

a scénograf Matěj Sýkora.
Foto: P. Borecký

Dramaturgický úvod
26. února, 20. dubna, 

26. května, 9. června 2020
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Nedávné premiéry
Připomeňte si nejnovější inscenace Činohry ND,  
které měly premiéru v průběhu uplynulého podzimu.

Některé skutečnosti nelze vyslovit, musí se uká-
zat – tak lze volně parafrázovat výrok filozofa 
Ludwiga Wittgensteina, jímž se nechal inspiro-
vat jeden z nejvýznamnějších rakouských dra-
matiků při psaní této své hry, která byla v Česku 
poprvé uvedena pod názvem Ritter, Dene, Voss. 
Tři sourozenci jako esence celého světa: drobná 
soukromá pekla, dávné křivdy, výčitky, stíny
mrtvých předků. Silná psychologická hra, které 
se ovšem česká divadla spíše vyhýbají, je
příležitostí pro tři výjimečné herce, jak pro 
moderní světovou dramatiku získat diváky 
Národního divadla.

Hrají: Lucie Juřičková, Zuzana Stivínová,  
Saša Rašilov a Jan Hrovatitsch j. h.

Uvádíme 3. a 22. února, 4. a 22. března,  
7. a 23. dubna, 11. a 23. května, 7. a 15. června 
vždy od 19.00 ve Stavovském divadle.

Tragédie řeckého dramatika zpracovává báji 
o krutém životním údělu muže, jenž nevědomky 
zabije svého otce a ožení se s vlastní matkou, 
aby se tak naplnila strašná předpověď delfské 
věštírny. Příběh vladaře, jenž musí nastolit 
řád i za cenu sebezničení. Na tomto základě 
vyvstávají otázky: Je možné vymanit se ze 
spárů věštby a utéct před vlastním osudem? 
Jak poznat sám sebe? Jak sám sobě nelhat 
a odvážně pohlédnout do tváře pravdě? A jak 
poznat, kdy se patří odejít, ztratit se, zmizet? 
Detektivka, jejíž zápletka spočívá v odhalení 
původu samotného detektiva …

Hrají: Pavel Batěk, Igor Orozovič, Jana  
Stryková, Jana Preissová, Taťjana Medvecká, 
David Prachař, Alena Štréblová, Martina  
Preissová, Lucie Polišenská, Filip Kaňkovský, 
Petr Vančura a další.

Uvádíme 17. a 22. února, 22. března, 7. dubna 
a 17. dubna, 11. a 20. května a 15. června  
vždy od 19.00 v Národním divadle.

Witold, mladý hrdina stejnojmenného románu 
a autorův jmenovec, prchá z dusné rodinné 
atmosféry ve Varšavě do podtatranského 
městečka Zakopané a společně s přítelem 
Fuksem si najmou pokoj v malém rodinném 
penzionu. Vedro, nuda, erotické snění o dceři 
domácích a hlavně nález oběšeného vrabce 
odstartují ve Witoldovi bouři myšlenek, která 
ho dovede ke snaze vybudovat si vlastní sys-
tém, pokusit se najít řád v chaosu skutečnosti, 
vytvořit si svůj jedinečný kosmos ve světě, 
ve kterém staré už neplatí a nové ještě nena-
stalo …

Hrají: Matyáš Řezníček, Ondřej Pavelka,  
Jan Bidlas, Jindřiška Dudziaková, Jana  
Boušková, Tereza Vilišová, Radúz Mácha,  
Filip Rajmont, Pavla Beretová, Pavlína  
Štorková a další.

Uvádíme 17. a 24. února, 4. a 22. března,  
17. a 26. dubna, 11. května, 7. a 15. června 
vždy od 20.00 na Nové scéně.
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Thomas Bernhard 

Oběd u Wittgensteina
Sofoklés

Král Oidipús
Witold Gombrowicz

Kosmos

Všichni tři herci podávají  
skvělý výkon.

Soňa Hanušová, Kulturio.cz

Zdařilá inscenace s nadčasovým 
zobrazením nezvratnosti lidského 
údělu si zaslouží hluboký respekt.

Saša Hrbotický, Deník N

Díky skvěle zvládnuté projekci 
a výborným hereckým výkonům má 
inscenace výjimečnou atmosféru, 
která diváka chytne a nepustí.

Pavla Haluzová, Informuji.cz
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Stát jsem já
Překlad: Zdeněk Bartoš

Režie: Jan Mikulášek
Dramaturgie: Marta Ljubková

Scéna: Marek Cpin
Kostýmy: Kateřina Štefková

Světelný design: Přemysl Janda
Video: Dominik Žižka

Hrají: Pavel Batěk, Robert Mikluš, 
Kateřina Winterová, Filip Kaňkovský, 

Anna Fialová, Petr Vančura 
a David Matásek

České premiéry: 
 12. a 13. března 2020 

ve Stavovském divadle

Dále uvádíme: 
11. března (předpremiéra),

26. března, 
1. a 25. dubna,

10. a 26. května,
9. června 2020

Vincent Macaigne

Text hry Vincenta Macaigne Stát jsem já nás neustále 
nutí revidovat představy o tom, co je komedie. Když 
jsme začali tuto dystopickou, mytickou, parodickou, 
temnou (a v přívlastcích bychom mohli pokračovat) 
koláž zkoušet, vládla na první čtené docela veselá 
náhoda. Jestli totiž tahle hra něco umně skrývá, je 
to záhadný paradox – linka mezi tragédií a komedií 
je tady tak tenká, že stačí zvolit boty s trochu širší 
podrážkou a člověk snadno sklouzne na tu, nebo onu 
stranu. Hra je jakýmsi portrétem celé éry bohat-
ství a zároveň frustrace. Spojuje se v ní jak úroveň 
veřejná, tak soukromá, individuální i kolektivní, je v ní 
rezignace i boj, tma i světlo. Jako by nás chtěl autor 
chytit za flígr a pořádně námi zatřást. Ale budeme 
se u toho všichni smát! Zároveň je tu silně přítomen 
motiv samotného divadla (netřeba zmiňovat paralelu 
mezi politikem a divadlem), herectví, ovlivňování 
publika a ostatně i touha po potlesku a zábavě.

Že se jedná o text současný, dokládají naše neustálé 
pokusy hledat k jednotlivým motivům paralely v sou-
časném životě – a tak přemýšlíme, kdo je vlastně ten 
nafoukaný politik, který v prvním dějství organizuje 
zábavu pro publikum? A ve druhém se stane vítězem 
televizní soutěže? A v tom předposledním vede před-
volební kampaň? Není náhodou motiv vybuchující OSN 
nějak spjat se současnou ekologickou krizí? A co motiv 
sourozenců? Není Marie a její početí nápadně podobné 
třeba…? Kouzlo Macaignova textu spočívá v tom, že se 
otevírá jakýmkoliv možným výkladům. Má nesmírně 

silné vnitřní dialogické napětí: Autor totiž první náčrt 
napsal jako mladíček, po letech se k němu vrátil a do-
psal ho, a jak je vidět z literární podoby textu, zjevně 
na něm pracoval s herci během zkušebního procesu. 
Ve hře jako by se tak dohadovaly dva silné hlasy – 
skeptický, rozčilený mladík se se svým skeptičtějším, 
o dvacet let starším já. Jak se objevilo v jedné recenzi: 
„Je to burleskní tragikomedie našeho zapomenutého 
mládí.“ Macaignova bytostná divadelnost se projevuje 
také tím, že volná struktura doslova vybízí k převra-
cení, dotahování, domýšlení v domácím kontextu. Což 
přináší spoustu výzev nejen pro režii, ale hlavně pro 
herce. Nejde o text s pevně danými dialogy, mnohem 
spíš je to záznam velkého divadelního balábile. Jeho 
převod na jeviště zpět vyžaduje energii stejně jako 
tehdy, když se scénář teprve vytvářel.

Marta Ljubková

 >

Foto z první čtené zkoušky
Foto: P. Neubert

Tahák pro učitele
11. března
Dramaturgický úvod 
12. března
Setkání s tvůrci
26. března
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Blížíme se k derniérám
Do konce sezony čekají Činohru ND derniéry čtyř inscenací. 
Nepropásněte šanci zhlédnout je, dokud to ještě jde.  
I kdyby poněkolikáté. Protože pozdější šance nebudou.

Jáchym Topol 

Kouzelná země
Bratři Ondra a Malej 
jsou v čase srpnové 
okupace „uklizeni“ 
na venkov svým 
otcem, který má blíže 
neurčené tajné poslání 
a nemůže se o kluky 
starat. Ti se tak stávají 
jakýmsi majetkem 
vesnice a zároveň 
kanálem, jímž protéká 
zjitřená kolektiv-

ní paměť. Na ploše několika srpnových dnů, kterými nás Topol svým 
jedinečným obrazivým stylem provádí, jako bychom se ocitli v soused-
ství všeho podstatného, čím mohla typická česká vesnice projít – válka, 
odsun, kolektivizace, ale také hony na čarodějnice, pogromy, masopustní 
orgie. V Topolově knize se zvláštním způsobem protíná historie a bezčasí 
ve znepokojivém, nervy drásajícím tanci.
Hrají: David Prachař, Robert Mikluš, Pavel Batěk, Johanna Tesařová, 
Tereza Vilišová, Jindřiška Dudziaková, Lucie Juřičková, Filip Kaňkovský, 
Matyáš Řezníček a další.

Uvádíme 7. a 29. února, 15. a 28. března, 27. dubna, 18. května  
a v derniéře 10. června 2020 vždy od 19.00 ve Stavovském divadle.

Karel Hugo Hilar, Daniel Špinar

Za krásu
Jeden z nejznámějších 
českých divadelníků. 
Dramatik, dramaturg, 
režisér, kritik, esejista, 
který proměnil zdejší 
divadlo. Karel Hugo 
Hilar (1885–1935), 
vlastním jménem 
trochu nepoeticky 
Karel Bakule, přišel 
do Národního divadla 
na vrcholu své tvůrčí 

a životní síly v roce 1921 a přišel, jak praví historikové, „na území velmi 
komplikované a nepřátelské“. On sám píše: „Úsilí o styl na moderním di-
vadle jest úsilí o jeho zevnitřnění. Jest to konečně pochopení, že jediným 
cílem umění jest krása.“ Nejde o suchopárný životopisný výklad, nýbrž 
o pokus o živý dialog s těmi, kdo zakládali českou divadelní tradici. Zkusí-
me si představit, jaké to mohlo být v kůži K. H. Hilara…
Hrají: Martina Preissová, Alena Štréblová, Jana Stryková,  
Kateřina Císařová j. h. a další.

Uvádíme 7. a 12. února, 10. března, 27. dubna  
a v derniéře 18. května 2020 vždy od 20.00 na Nové scéně.

Rudolf Medek, Jiří Havelka, Marta Ljubková

Plukovník Švec
Zůstaly po nich deníky 
a řada fotografií. 
Po Švecovi ale zbyla 
legenda – jen on se 
totiž v předvečer 
vzniku ČSR zabil, aby 
zburcoval demora-
lizovanou jednotku 
k dalším bojům. O de-
set let později o tomto 
hrdinském činu píše 
pro Národní divadlo 

legionář Rudolf Medek hru, z níž se okamžitě stává hit. O dalších deset 
let později se za hrou – a o dalších deset let později, v roce 1948, také 
za Švecem a za Medkem – zavírá hladina a legionářské hrdinství má být 
vymazáno z paměti … Inscenace o Švecovi, Medkovi, o boji za čest a re-
publiku – a taky tak trochu o nás všech ve státě, který toho má za sto dva 
let hodně za sebou … 
Hrají: Filip Kaňkovský, Igor Orozovič, Jan Bidlas, Matyáš Řezníček, 
Pavel Batěk, Alois Švehlík, Marek Zelinka j. h., Ondřej Bauer j. h., 
Martin Dědoch j. h., Zdeněk Pecha j. h. a další.

Uvádíme 4. a 16. února, 6. a 29. března, 21. a 25. dubna, 5. a 21. května  
a v derniéře 1. června vždy od 20.00 na Nové scéně.

420PEOPLE, Daniel Špinar

Křehkosti, tvé jméno je žena
Výjimečná genera-
ce hereček, které 
zanechají (a vlastně už 
zanechaly) v českém 
divadle a filmu nesma-
zatelnou stopu, jsou to 
ženy, které nebudou 
chybět v žádných 
dějinách zabývajících 
se českým herectvím. 
Všechny pospolu 
na jevišti ve hře, která 

jim byla psána na tělo. A která textově z jejich „těla“ vychází. Aneb hledání 
toho, co znamená být žena, co znamená být herečka a co znamená sle-
dovat svět, divadlo a čas kolem sebe. Herečky ve světě pohybu a zároveň 
ve světě mužů – i to je způsob, jak na Nové scéně zkoušet žánrové přesa-
hy a herce a tanečnice vystavovat novým výzvám. Pocta velkému herectví 
a velké činohře.
Hrají: Iva Janžurová, Jana Preissová, Taťjana Medvecká,  
Johanna Tesařová, Eva Salzmannová j. h., David Prachař a další.

Uvádíme 2. února, 3. března, 13. dubna, 10. května 
a 2. a v derniéře 22. června 2020 vždy od 20.00 na Nové scéně.
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Nová krev –  
Speed Dating: ND Gold vs. ND Gold
Další ze Speed Datingů bude věnován osobnostem, které se rozhod-
ly Národní divadlo podporovat nad rámec běžného diváctví a instituci 
dlouhodobě finančně sponzorují. Naši mecenáši tedy dostanou příležitost 
podívat se na divadlo, které mají rádi, z jiné strany: seznámí se s lidmi, 
s nimiž se ještě nesetkali, a ověří si tak, že s jejich štědrostí je nakládáno 
smysluplně. Kde všude se promítají jejich prostředky? Kdo všechno tvoří 
Národní divadlo? Mají mezi soubory Baletu, Činohry, Opery a Laterny 
magiky své oblíbence? Chceme takto mecenášům poděkovat za jejich 
podporu a ukázat jim zase jinak, kdo také stojí za největším divadlem 
v zemi. Přijďte se podívat a zvědět, o čem si spolu budou zaměstnanci ND 
a mecenáši povídat a zda vzniknou nová přátelství a nové divadelní lásky!
Moderuje: Petr Vančura 

10. února 2020 od 20.00 v Café NONA

Studenti JAMU 
a doprovodné programy ND+
V úterý 14. ledna 2020 navštívili Národní divadlo studenti z ateliéru 
Divadlo a výchova Janáčkovy akademie múzických umění. Ti se během 
jednoho odpoledne a večera vnořili do antické tragédie Král Oidipús – 
nejdřív se zúčastnili tvůrčí dílny, kde jako sbor Thébanů přednášeli 
a přezpívali Sofoklovy texty do současné trap hudby. Následně navští-
vili dramaturgický úvod před představením, kde se od dramaturgyně 
Niny Jacques dověděli zajímavosti o vzniku inscenace. Poté zhlédli 
představení Krále Oidipa (a mj. v něm vyslechli tytéž texty, s nimiž sami 
pracovali odpoledne), nakonec se setkali s inscenačním týmem v čele 
s režisérem Janem Fričem, takže své dotazy nastřádané za celý den 
mohli směrovat ke zdroji. Svůj den plný Krále Oidipa může zažít i vaše 
škola, bližší informace na z.kralova@narodni-divadlo.cz.

ND TALKS –  
Emergency Briefing: Maďarsko
V prosinci 2019, krátce před Vánoci, prolétla médii zpráva, že maďarský 
parlament chystá ve zrychleném schvalovacím procesu přijetí zákona, 
který zásadně ovlivní situaci tamějších nezávislých divadel a vůbec uměl-
ců. Proti tomuto záměru se zvedla velká vlna nevole a kdekdo vyjádřil 
obavy, zda se nejedná o bezprecedentní způsob, jak dostat pod kontrolu 
svobodné a nezávislé umění. Je situace opravdu tak vážná? K čemu má 
sloužit nová maďarská Národní kulturní rada? Můžeme z Česka situaci 
nějak ovlivnit? Činohra ND pořádá speciální díl ND Talks právě za úče-
lem podání zprávy, jak se politická situace v Maďarsku vyvíjí, jak se s ní 
vyrovnávají maďarští umělci a zda je dění opravdu tak žhavé, jak na první 
pohled působí. Na půdě Nové scény bude příležitost ptát se na to vše lidí, 
kteří v Maďarsku působí a sledují tamní situaci zblízka.

18. února 2020 od 18.00 ve foyer Nové scény

Partnerské školy 
Činohry Národního divadla
Začátkem nové divadelní sezony jsme započali novou spolupráci se dvě-
ma pražskými školami, a sice Gymnáziem Christiana Dopplera a Smí-
chovskou střední průmyslovou školou. Studenti obou škol se v průběhu 
školního roku účastní tvůrčích dílen Divadlo? Divadlo!, na tvůrčí dílně 
Kytice vytvoří vlastní scénografické modely k Erbenovým baladám, 
během technických workshopů zjistí, jak funguje divadelní provoz, 
zhlédnou několik divadelních inscenací (doplněných o dramaturgické 
úvody a diskuse s tvůrci) a ti nejaktivnější studenti se následně zapojí 
do kurzu ND Young. Na konci školního roku pak na ně čeká Divadelní 
projektový den v prostorách škol. Je na co se těšit! Má-li vaše škola 
zájem navázat spolupráci s Činohrou ND, pište pro bližší informace 
na z.kralova@narodni-divadlo.cz.

ND Young
Začíná nový kurz pro mladé milovníky divadla! Přihlašovat se lze do konce 
února. Kapacita je jenom dvacet osob, tak neváhejte! Program ND Young:

10. března  17.00–19.00: první setkání ND Young 3
16. března  18.30: dramaturgický úvod + představení Maryša + ND Dialog
24. března 17.00–20.00: workshop Dějiny divadla
26. března  18.30: dramaturgický úvod + představení 

Stát jsem já + Setkání s tvůrci
31. března 17.00–20.00: workshop Herectví
7. dubna 17.00–20.00: workshop Scénografie
15. dubna 19.30: dramaturgický úvod + představení  

Slovanský temperament 
21. dubna  17.00–20.00: workshop Maska
28. dubna  17.00–20.00: workshop Kostým
7. května  19.30: dramaturgický úvod + představení Sternenhoch  

+ ND Dialog
13. května  19.30: dramaturgický úvod + představení 

Duchové jsou taky jenom lidi
19. května  17.00–20.00 – workshop Bavme se o divadle

Přihlášku naleznete na webových stránkách Národního divadla,  
hlásit se můžete také na mailu z.kralova@narodni-divadlo.cz.

Doprovodné programy
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PŘÁTEL  
ČINOHRY

Vážení členové Klubu přátel 
Činohry ND, 

v poklidném zimním čase vás 
srdečně zveme do hledišť ND 
a věříme, že vám soubor Čino-
hry ND nabídne mnoho silných 
uměleckých zážitků.

V únoru si nenechte ujít tituly, 
u kterých plánujeme derniéru 
na konci sezony. Také nabízíme 
možnost navštívit i jiná čino-
herní představení, kde můžete 
uplatnit slevy našeho klubu. 

30% SLEVA NA PŘEDSTAVENÍ:

MISANTROP 
2. a 25. února 2020 od 19.00  
ve Stavovském divadle
Molièrova komedie se vrátila 
na jeviště ND po více než třiceti 
letech. Hra o škarohlídovi, bru-
čounovi, který nemá rád lidi …  

KOUZELNÁ ZEMĚ 
7. a 29. února 2020 od 19.00  
ve Stavovském divadle
Jevištní adaptace románu 
Jáchyma Topola Noční práce 
evokuje přízračný svět pohranič-
ní vesnice v čase okupace ČSSR 
vojsky zemí Varšavské smlouvy.

JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 100 KČ 
NA PŘEDSTAVENÍ:

PLUKOVNÍK ŠVEC 
16. února 2020 od 20.00 
na Nové scéně
Pozapomenutá hra Rudolfa 
Medka o Josefu Jiřím Švecovi, 
o boji za čest a republiku – 
a taky o nás všech ve státě, 
který toho má za sto let hodně 
za sebou … 

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit 
dvě vstupenky v pokladnách ND 
do termínu konce rezervace.

Rezervace vstupenek:
Jana Tycová 
Obchodní odbor, odd. objednávek 
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
T +420 224 901 419 
j.tycova@narodni-divadlo.cz

Těšíme se na setkání  
v hledištích našich divadel! 

MISANTROPOVO 
EKOLOGICKÉ 
OKÉNKO

Ekologie se zabývá vztahy mezi 
organismy a jejich prostře-
dím. Minule jsme se seznámili 
s normami pro environmen-
tální řízení a dozvěděli se také, 
že ekologické principy jsou 
v divadle v jeho společenském 
působení, protože z podstaty 
je hmotně velmi neekologické. 
Jelikož jsme instituce, byrokra-
cie je naším sebekonstituujícím 
základním kamenem – hned ve-
dle těch z Řípu, Blaníku a jiných 
posvátných míst vlasti naší. 
Bude tedy dobré se seznámit 
s normou ISO 26000.

Zabývá se společenskou 
odpovědností organizací. To 
je dobrovolné integrování 
sociálních a ekologických 
hledisek do kaž dodenních 
firemních operací a interakcí 
s okolím. Není z řady norem 
pro management kvality, a tím 
pádem nezahrnuje legislativní 
požadavky a není pro použití 
v legislativě určena. Jedná se 
o určitou „nadzákonnou nástav-
bu“, založenou na dobrovol-
nosti a dobročinnosti, a firmy 
podle tohoto konceptu doplňují 
své tradiční ekonomické cíle 
o cíle směřující ve prospěch 
veřejného blaha. Společenská 
odpovědnost firem má histo-
rické kořeny v 19. století, kdy 
Andrew Carnegie zveřejnil ná-
zor, že bohatí lidé mají morální 
povinnost dělit se s ostatními 
o svůj majetek. Základní princi-
py ISO 26000 jsou odpovědnost, 
transparentnost, etické chová-
ní, respekt k zainteresovaným 
stranám, zákonnost, meziná-
rodní standardy a lidská práva. 
Dále doporučuji samo studium 
a četbu Rychlých šípů.

Je to taková jednoduchá 
cesta od pití fair trade kávy 
v pražských kavárnách – to už 
umíme! – k důstojným platům 
zaměstnanců jevištní techni-
ky – to nám schází a současný 
stav je ostudně hanebný! 
Buďme lokální. Divadlo jsou lidé. 
Organismy a jejich prostředí. 
Koncové světlo, Idiot a Duchové 
jsou taky jenom lidi.

Jan Frič

Dobroskříň
Dobroskříň vzešla z myšlenky sociálního podniku Pragulic a nápad byl 
uskutečněn ve spolupráci s Národním divadlem. Zejména v zimě chceme 
lidem bez domova zprostředkovat oblečení, kterého máme doma všichni 
nadbytek. Hledali jsme nejlepší cestu, jak to udělat a přitom zapojit ve-
řejnost, a tak se objevila Dobroskříň. Kdokoliv sem může přinést ošacení 
a zimní doplňky pro ty, kteří ho obzvlášť nyní potřebují.

K využití do 20. března na náměstí Václava Havla.

Studio DAMÚZA: Hodina modrých slonů
Jaké dárky jste dostali minule? A loni? A předloni? Kde skončí hračky, kte-
ré už si nepamatujeme, že jsme dostali? Pamatují si ony nás? À propos, 
kdepak asi se kupují sloní oči? Zuzanka s Tomášem jedno rozbili a teď 
musí sehnat nové, protože jinak už nikdy nenasněží a Vánoce nepřijdou …
Režie: Anežka Berkmanová; scéna: Rufina Bazlová
Hrají: Edita Valášková, Šimon Dohnálek

Uvádíme 16. února 2020 v 16.00 ve foyer Nové scény.

Studio DAMÚZA: Houpací pohádky
Možná se stane svědkem děsivé loupeže ukrutného Jollyho Jokera. Mož-
ná uslyší rolničku bledě modrého autíčka cililink, stojícího právě na startu 
velikého závodu… Možná. Kdo ví. Cesta po obloze je dlouhá a velblouďátko 
je přeci jen maličké a tuze unavené …
Koncept a režie: Diana Čičmanová, Zuzana Vítková, Dominik Linka;
scéna: Zuzana Vítková; hudba: Dominik Linka
Hrají: Diana Čičmanová, Dominik Linka

Uvádíme 2. února 2020 v 16.00 ve foyer Nové scény.
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Bylo to těsně po Sametové revoluci, kdy jsem v Národ-
ním divadle viděla hru Karla Čapka v režii Miroslava 
Krobota Ze života hmyzu s Josefem Kemrem v hlavní 
roli. Dodnes cítím to vnitřní napětí a očekávání, co 
bude z Kukly, kterou neopakovatelně ztvárnila Barbo-
ra Hrzánová. Pocit zklamání, beznaděje a slzy v očích, 
když místo překrásného motýla musela sdílet krátký 
život jepice. 

Národní divadlo bylo pro mě něco jako posvátné místo, 
budilo ve mě úctu nikoliv svým repertoárem, ale 
svou historií a architekturou. Hra Ze života hmyzu mi 
otevřela oči … bylo to tak úžasné, že jsem si přála stát 
součástí tohoto společenství. 

V té době jsem nebydlela v Praze, a do pražských 
divadel jsem se dostala jen sporadicky. Při studiích 
na vysoké škole jsem navštěvovala spíše menší praž-
ská divadla a do Národního občas zašla. S nástupem 
do zaměstnání se můj kulturní život částečně omezil. 
A pak přišel velký převrat s dětmi. Ani si nepama-
tuji, kolikrát jsme viděli Čerta a Káču, Rusalku nebo 
Louskáčka!

Dalo by se říct, že Louskáček byl pro můj vztah k Ná-
rodnímu divadlu osudný. Když byly mé nejstarší dceři 
dva roky, o Vánocích jsme viděli Louskáčka a v pro-
gramu mezi účinkujícími byly uvedeny děti z Baletní 
přípravky Národního divadla. Nebylo jiné cesty. V šesti 
letech byla Anička přijata do přípravky. Po dvou letech 
se k ní přidala i prostřední Emma. V areálu zkušeben 
baletu Národního divadla na Anenském náměstí jsem 
byla denně, někdy i víkendy. 

Při čekání na dcery jsem velmi ráda pozorovala balet-
ky a tanečníky při jejich práci. Mohla jsem tak nasávat 
neuvěřitelně tvořivou atmosféru při trénincích, které 
mají od rána do večera. Každé představení je pro ně 
vrcholem jejich práce. Vznáší se na jevišti jako křehcí 
motýli a vůbec na nich není znát, jak je to namáha-
vé, obtížné a někdy i bolestivé. Občas jsem si k nim 
přisedla na lavičku, kde odpočívali mezi zkouškami 
a začala jsem si s nimi povídat. Čím víc i moje dcery 
tančily, tím víc jsem poznávala jednotlivé tanečníky 
a jejich osudy. Že jejich profesní život je velmi krátký 
a intenzivní. Že jejich cesta je nepředvídatelná a nikdy 
není dopředu jasné, jak dlouho budou na vytouženém 
a těžce vydřeném výsluní. Zamilovala jsem se … a pře-
mýšlela, jak se stát součástí tohoto společenství. 
Mecenášský klub mi to umožnil. Když sedím v hledišti, 
tak jsem šťastná, že se mohu podílet na něčem, co 
tolik znamená a co má daleko větší přesah. Ne každý 
z nás může navštívit světové divadelní scény a vidět 
opravdu vynikající umělce. Což Mecenášský klub, 
vedle jeho dalších aktivit, umožňuje. 

Mecenášem se člověk nerodí. K mecenášství je člověk 
veden, od raného věku výchovou svých rodičů, svého 
okolí. Nebo časem si uvědomí sám, co je pro něj 
v životě důležité a jak může pomoci k rozvoji celé spo-
lečnosti. Když o tom všem přemýšlím, tak k mecenáš-
ství mě vlastně přivedly dcery – jejich koníček. Pevně 
věřím, že i ony si jednou uvědomí, jak je důležité být 
součástí nějakého společenství s širším přesahem.

Přinášíme vám slova členky Mecenášského klubu ND ZUZANY JANEČKOVÉ, které jsme 
se zeptali na její cestu k mecenášství a také na to, co jí samotné mecenášství přináší. 

K mecenášství 
je člověk veden

Kontakt:
mecenas@narodni-divadlo.cz, 
www.mecenasiND.cz
Další zajímavosti sledujte 
na internetových stránkách nebo 
na Facebooku a Instagramu.

 >

Zuzana Janečková
Foto: Jan Kolman



Laterna 
magika

Vedoucí uměleckého souboru: 
PAVEL KNOLLE

Malý princ
DERNIÉRA – POSLEDNÍ ČTYŘI REPRÍZY

Scénář: Petr Oslzlý, Vladimír Morávek
Režie: Vladimír Morávek
Scénografie: Daniel Dvořák
Kostýmy, loutky a masky: Sylva Zimula Hanáková
Hudba: Zbyněk Matějů
Choreografie: Libor Vaculík

Pro velký zájem přidáno další představení 
22. února od 17 hodin!

Činohra, zpěv, hudba, tanec a velkoplošné projekce – 
 to je Malý princ v režii Vladimíra Morávka, kterého měla 
Laterna magika na repertoáru bezmála čtyři roky. Místo 
pohádky pro děti jsme vytvořili podobenství o veliké du-
ševní síle člověka, který dokáže vytrvat i na hranici přežití, 
když poslechne své vnitřní dítě, jež chce žít a dívá se 
na svět nezkaženýma očima. Náš Malý princ se setkával 
s trochu sobeckou Růží a obyvateli sedmi planet, kteří žijí 
životy beze smyslu. Představení o síle naděje nyní čeká 
5 posledních repríz.

Uvádíme 
1. února od 20.00, 22. února od 17.00 a 20.00, 
23. února od 17.00 (derniéra)
na Nové scéně

 ×
Samuel Stříbrný
Foto: P. Nesvadba
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LATERNA MAGIKA > ROZHOVOR

Spokojený herec s oděrkou –  
největší doporučení na režisérský tandem
Přípravy premiéry Bon Appétit!, která vzniká ve spolupráci Laterny ma-
giky s Baletem ND, jsou v plném proudu a my pokračujeme v předsta-
vování tvůrců. Tentokrát jsme vyzpovídali autora hudby IVANA ACHERA. 
Publikum Národního divadla tohoto všestranného skladatele zná pře-
devším díky jeho úspěšné soudobé opeře Sternenhoch, za kterou získal 
Cenu divadelní kritiky 2018. Jak se popasoval s Laternou magikou?

Hudbu pro taneční a pohybové inscenace vy-
tváříte již delší dobu, známá je z posledních 
let vaše spolupráce s Lenkou Vagnerovou. 
Jak jste se k žánru tanečního a pohybového 
divadla dostal?
Léta Páně 2002 jsem byl J. F. Typltem pod 
pohrůžkou fyzického násilí donucen překo-
nat ostych a nabídl svou hudbu do inscenace 
Danse Macabre v Divadle Archa. Součástí této 
inscenace byly tři hudební úkoly. Činoherní 
obrazy z pohnuté doby morové nákazy v Kutné 
Hoře v roce 1680 v režii Martina Tichého, složit 
písně na texty Bedřicha Bridela, na které jsem 
si ke svému štěstí vybral ke spolupráci A. 
Poláčkovou, a velké taneční části v choreografii 
Jana Kodeta. Tam jsem poprvé okusil, jak se 
takové multižánrové divadlo staví, a byla to 
škola vysoká. Tahle inscenace pro mě zname-
nala taky velký obrat z domácího vynálezectví 
do světa, který o mou hudbu projevil poprvé 
zájem. V hledišti se objevil R. Zach, který mě 
doporučil D. Pařízkovi a D. Jařabovi do nově 
vznikajícího PKD divadla Komedie, I. Bierhanzl 
z Agon Orchestra, který objednal skladbu, a M. 

Dvořáček, který mi dal lano do nově vznikající 
formace VRRM Vladimíra Václavka. Byl to pro 
mě doslova velký třesk, radostný velký třesk se 
udál i s Honzou Kodetem a od té doby jsem pro 
něj měl možnost udělat řadu ověnčených před-
stavení. Jako tanečnice tam tenkrát na lidstvo 
působila i Lenka Vagnerová, která když založila 
vlastní company, tak mě na otruby do své stáje 
nalákala taky. Teď mi vlastně dochází, že kdy-
bych to tenkrát domrvil, stříhal bych dál ovce 
někde pod Böhmische Aussicht.

Spolupracoval jste již někdy s režisérským 
tandemem SKUTR? Jak probíhá tvorba Bon 
Appétit! a dostal jste od režisérů konkrétní 
zadání? Komunikujete více s nimi, nebo s cho-
reografem Janem Kodetem?
SKUTR kolem mě profičel v období Archy, ale 
bohužel jsem neměl možnost vidět žádné jejich 
představení. Jezdím ale po divadlech po Česko-
slovensku a často se setkávám s tím, že týmy, 
které dělají na jejich představení, na tu práci 
vzpomínají se slzou v oku. Čili se moc těším, 
protože spokojený herec s oděrkou – největší 

doporučení na režisérský tandem. Ohledně 
Bon Appétit! mě zatím dostal na starosti Honza 
Kodet. A ten ví, jak na mě. Má mě takříkajíc 
osahaného. Už teď se mu povedlo sametovým 
způsobem mě donutit vyrobit přes Vánoce skoro 
40 minut hudby.

S Janem Kodetem se tedy znáte už dlouho, 
první spolupráce byla Danse Macabre. Vzpo-
mínám si také na Camoufl.AGE, ale v posled-
ních letech jste spolu nepracovali. Změnil 
se způsob vaší práce, když jste se po pauze 
setkali?
Ano, Camoufl.Age byla poslední kodetí věc. Dal-
ších sedm let jsem dělal s Lenkou Vagnerovou 
pro její company. Ale ihned po první schůzce 
jsem si srovnal metabolismus na stupeň 
kodeath 1 a dojatě zavzpomínal na Honzovo 
sakrování při používání lichých rytmů a poly-
rytmických pásemností, na jeho zdvižené ruce 
ve vypjatém gestu při příliš agresivních atacích 
v hudbě. S Honzou je tedy vše v pořádku a bude 
to grande bellezza.

Na co se mají diváci těšit ve „zvukové krajině“ 
Bon Appétit!? Naznačíte, v jakém duchu se 
ponese?
Tak na tenhle projekt jsem si do kuchyně 
pořídil dávky úplně zvláštních dochucovadel 
a vzácných koření, dosud nepoužitých, protože 
Honzovi to tráví jinak než Lence. Nakoupil sérii 
hnětačů a šlehačů od firmy Native, ale zároveň 
jsem oprášil a z půdy snesl staré dobré šnekové 
odšťavňovače, míchačku na obalování oříšků 
a tartaletku. Nářezové stroje a mlýnky na maso 
jsem po Lenčině premiéře jen vystříkal a čekají, 
až bude touha na slaný vostrý. Vlastně první 
šunkový nářez jsem již poslal a dopadl výborně, 
tak se těším.

Co vás na tomto projektu zaujalo, přimělo 
ke spolupráci?
Pozval jsem s Lenkou Honzu na představení 
Sternenhoch jako tanečníka. Nikoli jako pomstu, 
jak to formuluje on. A protože zřejmě nechtěl 
mít dál takové problémy, nebo ho možná zasáh-
la síla té hudby (nosí kvůli tomu v rámci kostý-
mu dokonce i suspenzor), vykoupil se nabídkou 
spolupráce na tomhle představení. Viděl jsem 
první videa ze zkoušek a udělal dobře.

Lucie Kocourková

 >

Tanečníci objevují novou hudbu Ivana Achera
Foto: S. Gherciu
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Nina Jirsíková * 110 letRichard Kubla * 130 let

Zdenka Baldová * 135 let Anna Korecká * 140 let

Vzpomínáme
MARIE GLÁZROVÁ 
Marie Glázrová (12. 7. 1911–19. 2. 2000), 
divadelní a filmová herečka, přední člen-
kou Činohry ND byla v letech 1939–1987, 
manželka pěvce E. Hakena. Významná 
byla rovněž její rozhlasová recitační 
činnost. Z rolí: titulní Maryša či Mahule-
na, Desdemona (Othello), titulní Vassa 
Železnovová, Adelaida Brucknerová 
(Kočičí hra). Na snímku jako Hippodamie, 
Námluvy Pelopovy,1950 (s Eduardem 
Kohoutem v roli Pelopa).

RICHARD KUBLA 
Richard Kubla (11. 2. 1890–9. 7. 1964), pě-
vec. Členem Národního divadla se nestal, 
ale častým hostem zde byl již od r. 1917. 
Od září 1923 s ním ND uzavřelo smlouvu 
na 50 vystoupení ročně. Tyto smlouvy 
byly potom každý rok obnovovány až 
do r. 1945. Velkých úspěchů dosáhl 
i ve světě. Z rolí: titulní Dalibor, Don José 
(Carmen), Canio (Komedianti), Rudolf 
(Bohéma). Na snímku jako Jeník, Prodaná 
nevěsta, 1923.

NINA JIRSÍKOVÁ 
Nina Jirsíková (6. 2. 1910–23. 11. 1978), 
tanečnice, choreografka, kostýmní vý-
tvarnice. Spolupracovala s J. Jenčíkem, 
S. Machovem, E. F. Burianem. Uměleckou 
činnost pro své spoluvězně vyvíjela 
i v koncentračním táboře (1941–1945). 
Po válce jako choreografka v opeře 
Divadla 5. května (dnes Státní opera) a až 
do r. 1955 v ND. Z choreografií: Nikotina, 
Špalíček, Coppélia. Na ateliérovém 
snímku.

ZDENKA BALDOVÁ 
Zdenka Baldová (20. 2. 1885–26. 9. 1958), 
členka Činohry ND v letech 1922–1958. 
Jejího hereckého umění a osobitého 
humoru využíval často i film. Manželka 
režiséra K. H. Hilara. Z rolí: titulní Miran-
dolina, Frosina (Lakomec), Chůva (Romeo 
a Julie), Fanka (Loupežník). Na snímku 
jako Dulská, Morálka paní Dulské, 1954.

ANNA KORECKÁ
Anna Korecká (18. 2. 1880 – 10. 5. 1938), 
historicky první česká primabalerína, 
žačka A. Bergra. Od r. 1899 členkou 
baletního sboru ND, od r. 1900 sólovou 
tanečnicí. Primabalerínou jmenována 
r. 1909. Z rolí: Bajaja, Svanilda  
(Coppélie), Milena (Odetta) v Labutím 
jezeře, Civilizaci v Excelsioru, titulní Prin-
ceznu Hyacintu.

Marie Glázrová † 20 let
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ARCHIV

Divadelní knihovna je tu i pro vás
V Národním divadle působí od počátku jeho existence divadelní 
archiv, který kromě listinných dokumentů, fotografií a výtvarných 
návrhů scény a kostýmů uchovává též dramatické texty a scéná-
ře. Časem se objem a typ publikací rozšířil až do dnešní podoby 
knihovny, která čítá na 35 000 svazků.

Divadelní archiv se v posledních 17 letech 
intenzivně zabývá projektem elektronického 
soupisu repertoáru (viz box), jehož retro-
spektivní záznamy jsou dnes zhruba z 95 % 
hotové. Budování této databáze je samozřejmě 
nekončící proces, nicméně narůstají (především 
časové) možnosti věnovat se více knihovně. Ta 
stála nějakou dobu trochu stranou pozornosti 
a jen málo čtenářů z řad veřejnosti o ní vědělo. 
Nejčastějšími návštěvníky tak byli dramaturgo-
vé, redaktoři a zaměstnanci divadla. Usilovně se 
však snažíme tento stav proměnit a veřejnost 
na ojedinělou knihovní sbírku upozornit. 
Představujeme vám tedy online katalog archivní 
knihovny, dnes už samozřejmou pomůcku pro 
vyhledávání knih, ve kterém se můžete sezná-
mit s dostupnou literaturou. Na katalogizaci knih 
do systému pracujeme a máme ještě dlouhou 
cestu před sebou, ale již dnes můžete na webo-
vých stránkách www.archivNDknihovna.cz  
najít kolem 8 000 knih.
Knihovna v průběhu 20. století rozšířila svůj 
tematický záběr na literaturu nejen obecně 
divadelní, ale též hudební – se zaměřením 
na operu a další hudebně-dramatické žán-
ry – taneční a výtvarnou. Fond dále obsahuje 
maximum literatury týkající se Národního 
divadla a řadu divadelně, hudebně a literárně 
zaměřených periodik. Nelze též opominout 
literaturu na pomezí beletrie, tedy životopisy či 
vlastní vzpomínky herců, pěvců, tanečníků, re-
žisérů a dalších divadelníků. Největším fondem 
i nadále zůstává sbírka divadelních her, z nichž 
kolem 11 000 svazků jsou pracovní texty. Tento 
fond obsahově sleduje dramaturgii Činohry 
Národního divadla od roku 1883 do současnosti, 
a co víc – velká část textů obsahuje rukopisné 
poznámky z konkrétních nastudování daných 
her. Jde o zápisy inspicientů, nápovědů, režisé-
rů a v několika případech i samotných herců. 
Exempláře s poznámkami vypovídají o výsled-
ném tvaru inscenace a jsou často předmětem 
studia badatelů. V tomto ohledu jde o skutečně 
unikátní sbírku. Najdeme v ní např. i jediné exis-
tující české překlady zahraničních autorů, které 
byly pořízeny přímo pro Národní divadlo.
Divadelní knihovna splňuje standardní pod-
mínky veřejné knihovny – publikace si čtenáři 
mohou půjčovat zdarma, vybírat lze z bohatého 
fondu absenčně vypůjčitelných knih a pro stu-
dium prezenčního fondu je otevřena badatelna 
archivu, kde je také k dispozici počítač s inter-

netem. Výhodou knihovny je její přímá prová-
zanost na vlastní archiv, tudíž např. studium 
divadelní hry může být obohaceno o archivní 
materiál týkající se dané inscenace.

Kde a kdy nás najdete?
Knihovna a divadelní archiv Národního divadla 
sídlí na Anenském náměstí č. 2, Praha 1. 
Otevřena je čtenářům a badatelům 2× týdně: 
v pondělí a ve čtvrtek od 9.00 do 17.30 hodin. 
Při první výpůjčce proběhne zdarma registra-
ce čtenáře a pak už stačí jen vybírat v online 
katalogu z knižních novinek z divadelního 
světa, nebo sledovat nárůst starších publikací, 
jak je postupně katalogizují knihovnice Jana 
Strnadová, vedoucí archivu Josefina Panenková 
a externí spolupracovnice Irena Kadeřábková. 
Držte nám palce do dalších tisíců!

Josefina Panenková

 >

Knihovnice Jana Strnadová a vedoucí archivu Josefina Panenková
Foto: H. Smejkalová

DIVADELNÍ 
ARCHIV

Divadelní archiv Národního divadla zahájil 
v roce 2003 rozsáhlý projekt elektronického 
soupisu repertoáru a digitalizace obrazové-
ho materiálu.

Dnes patří veřejně dostupná databáze na ad-
rese archiv.narodni-divadlo.cz k největším 
divadelním online archivům nejen v České 
republice, ale i v mezinárodním měřítku. 
Najdete v ní kompletní soupis vlastního 
repertoáru Národního divadla v letech 
1883–2019 a z velké části též soupis všech 
zájezdů Opery, Baletu a Činohry ND či cizích 
hostujících souborů na scénách ND (zatím 
v letech 1883–1980). Databáze je průběžně 
doplňována o náhledy digitalizovaných fo-
tografií a výtvarných návrhů, dále o biogra-
fické a faktografické informace týkající se 
osobností či inscenací. 

K začátku ledna 2020 online archiv obsahuje 
na 28 700 fotografií a výtvarných návrhů, 
23 500 záznamů osob a 6 500 inscenací.

www.archiv.narodni-divadlo.cz 
www.archivNDknihovna.cz
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Teď musí hráT,  
ale poTom si  
je dočTe

 INZERCE

 >

Nejstarší pracovní texty jsou rukopisy, které obsahují též cenzurní doložky.  
Nejprve byla hra schválena interně v divadle, poté putovala na policejní ředitelství. 
V roce 1884 hry k provedení doporučoval dramaturg Ladislav Stroupežnický.



NADĚLTE SI ZÁŽITEK 
Z METROPOLITNÍ OPERY!

PŘÍMÉ PŘENOSY V ROCE 2020:

www.metopera.cz

So 11. 1. 2020
So 1. 2. 2020
So 29. 2. 2020
So 14. 3. 2020
So 11. 4. 2020
So 9. 5. 2020

A. Berg: VOJCEK
G. a I. Gershwin: PORGY A BESS 
G. F. Händel: AGRIPPINA
R. Wagner: BLUDNÝ HOLANĎAN
G. Puccini: TOSCA
G. Donizetti: MARIE STUARTOVNA

Vstupenky na
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Vysvětlivky piktogramů:     zmrazené     chlazené  suché 

Ryby a mořské speciality

12

Čerstvé ryby pro vaše
mistrovská díla.

www.bidvestfs.cz
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www.nowaco.cz

Vysvětlivky piktogramů:     zmrazené     chlazené  suché 

Ryby a mořské speciality
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Čerstvé ryby pro vaše
mistrovská díla.
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OBCHODNÍ INFORMACE

Změny v předplatném
O1 (Pro milovníky opery 1) 
Turandot / Národní divadlo
Představení se uskuteční místo původního 29. 1. 2020 v novém 
termínu 6. 2. 2020 od 19 hodin v Národním divadle. Vstupenky zůstávají 
v platnosti.

ROD2 (Rodinné divadlo odpolední II) 
Jakobín / Národní divadlo
Představení 16. 2. 2020 od 11 hodin je přesunuto na termín 15. 2. 2020 
od 11 hodin. Vstupenky zůstávají v platnosti.

ČNS (Činohra na Nové scéně) 
Kosmos / Nová scéna
Představení 14. 1. 2020 se ruší. Abonentům skupiny je určen náhradní 
termín představení 24. 2. 2020 od 20 hodin na Nové scéně. Nové vstu-
penky jsou k vyzvednutí od 1. 2. v pokladně na Nové scéně.

Národní divadlo nabízí seniorům ve věku 65+ možnost  
zakoupit vstupenky s 50% slevou na všechna představení ND*. 
Kromě této slevy mohou senioři využít rovněž naši speciální  
nabídku na vybraná představení v únoru 2020: 

ČINOHRA 

Plukovník Švec
4. 2. od 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)

Manon Lescaut
18. 2.  od 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 200 Kč)

Noční sezóna 
21. 2. od 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)

OPERA

Popelka
15. 2. od 17.00, Stavovské divadlo, 
(II. balkon 350 Kč)

Werther
27. 2. od 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)

BALET

Timeless 
2. 2. od 19.00 a 29. 2. od 19.00, 
Státní opera,  
(II. balkon 350 Kč)

LATERNA MAGIKA 

Human Locomotion
6. 2. od 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 200 Kč)

Národní divadlo nabízí studentům a mladým divákům do 26 let  
vstupenky s 50% slevou na vyhrazená místa na všechna představení ND*.
Kromě této slevy mohou mladí diváci do 26 let využít rovněž naši  
speciální nabídku na vybraná představení v únoru 2020: 

ČINOHRA 

Za krásu
12. 2. od 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)

Manon Lescaut
18. 2. od 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 200 Kč)

Misantrop 
25. 2. od 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)

OPERA

Popelka
20. 2. od 19.00, Stavovské divadlo, 
(II. balkon 350 Kč)

Werther
27. 2. od 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)

BALET

Timeless 
2. 2. od 19.00 a 29. 2. od 19.00, 
Státní opera,  
(II. balkon 350 Kč)

LATERNA MAGIKA

Coctail012 – The Best of 
15. 2. od 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 250 Kč)

* Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II. galerie | Státní opera – II. balkon (řada 4–7 a boky) | Nová scéna – místa na pravém a levém kraji hlediště, respektive do celého hlediště pro 
představení hraná při redukovaném hledišti (činohra). Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje a speciální nabídky budou vyhlašovány vždy k 25. dni předcházejícího měsí-
ce. Sleva se nevztahuje na akce typu pronájem a představení hostujících souborů.

Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách ND. Po předložení dokladu lze slevu  
uplatnit až na 2 vstupenky (+ doprovod) na každé představení v nabídce. 
Rezervace: 224 901 448, info@narodni-divadlo.cz

Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách ND. Po předložení dokladu lze slevu  
uplatnit na 1 vstupenku na každé představení v nabídce. 
Rezervace: 224 901 448, info@narodni-divadlo.cz

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
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PROGRAM > ÚNOR / FEBRUARY 2020

NÁRODNÍ
DIVADLO

ND+ ENGDoprovodná akce k představení v rámci programu ND+. 
Více na www.ndplus.cz

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

STÁTNÍ
OPERA

1. So/Sat Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ENG 19.00

2. Ne/Sun Lohengrin (derniéra / last performance) SEN3 17.00

3. Po/Mon Rusalka 19.00

4. Út/Tue nehraje se / no performance

5. St/Wed Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG 19.00

6. Čt/Thu Turandot ND+ O1 19.00

7. Pá/Fri Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

8. So/Sat Kylián: Mosty času / Kylián – Bridges of Time
14.00

19.00

9. Ne/Sun
Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen ROD5 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

10. Po/Mon Kylián: Mosty času / Kylián – Bridges of Time ND+ VŘ, XIII 19.00

11. Út/Tue Kylián: Mosty času / Kylián – Bridges of Time ND+ EX1 19.00

12. St/Wed Kytice / A Bouquet ENG 19.00

13. Čt/Thu nehraje se / no performance

14. Pá/Fri Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

15. So/Sat
Jakobín / The Jacobin ROD2 11.00

Maryša / Marysha ENG 19.00

16. Ne/Sun Werther ROV 19.00

17. Po/Mon Král Oidipús / Oedipus Rex ND+ Č1 19.00

18. Út/Tue Manon Lescaut XVIII 19.00

19. St/Wed Jakobín / The Jacobin ND+ O3 19.00

20. Čt/Thu Oněgin / Onegin (1. premiéra / 1st premiere) BP 19.00

21. Pá/Fri Oněgin / Onegin (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

22. So/Sat Král Oidipús / Oedipus Rex 19.00

23. Ne/Sun Oněgin / Onegin 
14.00

19.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue Oněgin / Onegin ND+ B2 19.00

26. St/Wed Oněgin / Onegin 19.00

27. Čt/Thu Werther VIII 19.00

28. Pá/Fri Maškarní ples (Un ballo in maschera) EX3 19.00

29. So/Sat Kytice / A Bouquet
X 14.00

19.00

1. So/Sat La traviata 19.00

2. Ne/Sun Timeless
14.00

19.00

3. Po/Mon nehraje se / no performance

4. Út/Tue nehraje se / no performance

5. St/Wed nehraje se / no performance

6. Čt/Thu nehraje se / no performance

7. Pá/Fri Bohéma (La bohème) 19.00

8. So/Sat La traviata 19.00

9. Ne/Sun Bohéma (La bohème) 19.00

10. Po/Mon
Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen * 
(Národní divadlo Brno / National Theatre Brno)

19.00

11. Út/Tue nehraje se / no performance

12. St/Wed nehraje se / no performance

13. Čt/Thu nehraje se / no performance

14. Pá/Fri Aida 19.00

15. So/Sat Bohéma (La bohème) 19.00

16. Ne/Sun Madama Butterfly 19.00

17. Po/Mon
La Gioconda * 
(Státní opera Banská Bystrica / State Opera Banská Bystrica)

19.00

18. Út/Tue Aida IV 19.00

19. St/Wed La traviata 19.00

20. Čt/Thu Madama Butterfly 19.00

21. Pá/Fri Aida 19.00

22. So/Sat Bohéma (La bohème) 19.00

23. Ne/Sun Aida 19.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue nehraje se / no performance

26. St/Wed nehraje se / no performance

27. Čt/Thu nehraje se / no performance

28. Pá/Fri Nabucco 19.00

29. So/Sat Timeless 19.00

* Festival Opera 2020 / Opera Festival 2020
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Únor / February 2020

1. So/Sat Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 17.00

2. Ne/Sun Misantrop / The Misanthrope 19.00

3. Po/Mon Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein ND+ ENG 19.00

4. Út/Tue Netrpělivost srdce / Beware of Pity 19.00

5. St/Wed pronájem / reserved

6. Čt/Thu nehraje se / no performance

7. Pá/Fri Kouzelná země / Nightwork 19.00

8. So/Sat Audience u královny / The Audience 19.00

9. Ne/Sun Faust ND+ 17.00

10. Po/Mon Audience u královny / The Audience 19.00

11. Út/Tue
La traviata * 
(Jihočeské divadlo České Budějovice /South Bohemian Theatre) 

19.00

12. St/Wed Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00

13. Čt/Thu Popelka (La Cenerentola) ND+ O2 19.00

14. Pá/Fri Noční sezóna / The Night Season ENG 19.00

15. So/Sat Popelka (La Cenerentola) XVI 17.00

16. Ne/Sun
Opera nás baví: Slavné literární předlohy / Opera is Fun! XI 11.00

Netrpělivost srdce / Beware of Pity ENG 19.00

17. Po/Mon pronájem / reserved

18. Út/Tue Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 19.00

19. St/Wed Faust  ND+ 19.00

20. Čt/Thu Popelka (La Cenerentola) VI 19.00

21. Pá/Fri Noční sezóna / The Night Season 19.00

22. So/Sat Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein 19.00

23. Ne/Sun
Modrý pták / The Blue Bird ND+ ENG XXI 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

24. Po/Mon Figarova svatba (Le nozze di Figaro) V 19.00

25. Út/Tue Misantrop / The Misanthrope ENG 19.00

26. St/Wed nehraje se / no performance

27. Čt/Thu nehraje se / no performance

28. Pá/Fri nehraje se / no performance

29. So/Sat Kouzelná země / Nightwork ENG 19.00

* Festival Opera 2020 / Opera Festival 2020

1. So/Sat Malý princ / The Little Prince 20.00

2. Ne/Sun
Houpací pohádky (DAMÚZA) / Rocking Fairy Tales 16.00

Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

3. Po/Mon nehraje se / no performance

4. Út/Tue Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ ENG XIX 20.00

5. St/Wed Proslov k národu / Speech to the Nation 20.00

6. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

7. Pá/Fri Za krásu / For Beauty 20.00

8. So/Sat Cube 20.00

9. Ne/Sun Jsme v pohodě / New Century 20.00

10. Po/Mon
Nová krev – SPEED DATING: ND Gold vs. ND Gold / 
The New Blood – SPEED DATING: ND Gold vs. ND Gold

20.00

11. Út/Tue nehraje se / no performance

12. St/Wed Za krásu / For Beauty ND+ 20.00

13. Čt/Thu Návštěva / The Visit XX 20.00

14. Pá/Fri Cocktail 012 – The Best of 20.00

15. So/Sat Cocktail 012 – The Best of 20.00

16. Ne/Sun
Hodina modrých slonů (DAMÚZA) / The Hour of Blue Elephants 16.00

Plukovník Švec / Colonel Švec 20.00

17. Po/Mon Kosmos / Cosmos ND+ Č4 20.00

18. Út/Tue Proslov k národu / Speech to the Nation 20.00

19. St/Wed Jsme v pohodě / New Century 20.00

20. Čt/Thu nehraje se / no performance

21. Pá/Fri nehraje se / no performance

22. So/Sat Malý princ / The Little Prince
17.00

20.00

23. Ne/Sun Malý princ / The Little Prince IX 17.00

24. Po/Mon Kosmos / Cosmos 20.00

25. Út/Tue nehraje se / no performance

26. St/Wed Koncové světlo / The End Light (předpremiéra / preview) ND+ 20.00

27. Čt/Thu Koncové světlo / The End Light (1. premiéra / 1st premiere) 20.00

28. Pá/Fri Koncové světlo / The End Light (2. premiéra / 2nd premiere) 20.00

29. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
14.00

20.00
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ND+ ENGDoprovodná akce k představení v rámci programu ND+. 
Více na www.ndplus.cz

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

NÁRODNÍ
DIVADLO

1. Ne/Sun

Matiné k 196. výročí narození Bedřicha Smetany /  
Matinée marking the 196th anniversary of Bedřich Smetana’s birth

11.00

Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

2. Po/Mon Turandot * 19.00

3. Út/Tue Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG 19.00

4. St/Wed Dalibor VŘ, XV 19.00

5. Čt/Thu Maškarní ples (Un ballo in maschera) 19.00

6. Pá/Fri Oněgin / Onegin VII 19.00

7. So/Sat Manon Lescaut
ROD5 14.00

19.00

8. Ne/Sun Oněgin / Onegin 
XII 14.00

SEN4 19.00

9. Po/Mon Carmen 19.00

10. Út/Tue Rusalka 19.00

11. St/Wed Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

12. Čt/Thu Dalibor 19.00

13. Pá/Fri Turandot 19.00

14. So/Sat Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ENG 19.00

15. Ne/Sun Kytice / A Bouquet SEN3 15.00

16. Po/Mon Maryša / Marysha ND+ ENG EX2 19.00

17. Út/Tue Oněgin / Onegin ND+ B1 19.00

18. St/Wed Prodaná nevěsta / The Bartered Bride ND+ O1 19.00

19. Čt/Thu Její pastorkyňa / Jenůfa 19.00

20. Pá/Fri Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream 19.00

21. So/Sat Kylián: Mosty času / Kylián – Bridges of Time
ROD6 14.00

19.00

22. Ne/Sun Král Oidipús / Oedipus Rex ENG ČS2 19.00

23. Po/Mon Carmen 19.00

24. Út/Tue Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

25. St/Wed Kylián: Mosty času / Kylián – Bridges of Time ND+ 19.00

26. Čt/Thu Requiem 19.00

27. Pá/Fri Kylián: Mosty času / Kylián – Bridges of Time 19.00

28. So/Sat
Kytice / A Bouquet ROD4 14.00

Kytice / A Bouquet ENG 19.00

29. Ne/Sun Její pastorkyňa / Jenůfa 19.00

30. Po/Mon nehraje se / no performance

31. Út/Tue Kylián: Mosty času / Kylián – Bridges of Time ND+ 19.00

1. Ne/Sun Timeless
14.00

19.00

2. Po/Mon nehraje se / no performance

3. Út/Tue Timeless II 19.00

4. St/Wed Nabucco 19.00

5. Čt/Thu Fidelio ČFND I 19.00

6. Pá/Fri Aida 19.00

7. So/Sat Nabucco 19.00

8. Ne/Sun Fidelio 19.00

9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue nehraje se / no performance

11. St/Wed nehraje se / no performance

12. Čt/Thu La traviata 19.00

13. Pá/Fri Fidelio 19.00

14. So/Sat Bohéma (La bohème) 19.00

15. Ne/Sun Nabucco 19.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue nehraje se / no performance

18. St/Wed nehraje se / no performance

19. Čt/Thu La traviata 19.00

20. Pá/Fri Fidelio O3, IV 19.00

21. So/Sat Madama Butterfly 19.00

22. Ne/Sun Aida 19.00

23. Po/Mon nehraje se / no performance

24. Út/Tue nehraje se / no performance

25. St/Wed Bohéma (La bohème) 19.00

26. Čt/Thu Nabucco 19.00

27. Pá/Fri La traviata 19.00

28. So/Sat Fidelio 19.00

29. Ne/Sun Madama Butterfly 19.00

30. Po/Mon nehraje se / no performance

31. Út/Tue nehraje se / no performance

* Festival Opera 2020 / Opera Festival 2020

STÁTNÍ
OPERA
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

Březen / March 2020

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

1. Ne/Sun Falstaff (Státní divadlo Košice / State Theatre Košice)* 19.00

2. Po/Mon Hamlet (Prague Shakespeare Company) 19.00

3. Út/Tue Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 19.00

4. St/Wed Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein ENG Č2 19.00

5. Čt/Thu nehraje se / no performance

6. Pá/Fri Netrpělivost srdce / Beware of Pity ENG III 19.00

7. So/Sat Misantrop / The Misanthrope 19.00

8. Ne/Sun
Modrý pták / The Blue Bird ND+ 13.00

Audience u královny / The Audience EX4 19.00

9. Po/Mon Noční sezóna / The Night Season 19.00

10. Út/Tue nehraje se / no performance

11. St/Wed Stát jsem já / I am a Country (předpremiéra / preview) ND+ 19.00

12. Čt/Thu
Stát jsem já / I am a Country ND+ 
(česká premiéra / Czech premiere) 

ČP 19.00

13. Pá/Fri Stát jsem já / I am a Country (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

14. So/Sat Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 19.00

15. Ne/Sun
Opera nás baví: Petr Iljič Čajkovskij / Opera is Fun! XI 11.00

Kouzelná země / Nightwork ENG XVII 19.00

16. Po/Mon Richard III. (Prague Shakespeare Company) 19.00

17. Út/Tue Faust ND+ 19.00

18. St/Wed Miniopery / Minioperas (Dětská opera Praha / Children's Opera Prague) 17.00

19. Čt/Thu Misantrop / The Misanthrope ENG 19.00

20. Pá/Fri Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00

21. So/Sat Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 17.00

22. Ne/Sun Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein ČS1 19.00

23. Po/Mon Noční sezóna / The Night Season ENG 19.00

24. Út/Tue Faust ND+ 19.00

25. St/Wed Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00

26. Čt/Thu Stát jsem já / I am a Country ND+ Č4 19.00

27. Pá/Fri Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 19.00

28. So/Sat Kouzelná země / Nightwork 19.00

29. Ne/Sun Netrpělivost srdce / Beware of Pity 19.00

30. Po/Mon Audience u královny / The Audience 19.00

31. Út/Tue nehraje se / no performance

* Festival Opera 2020 / Opera Festival 2020

1. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus ROD7 17.00

2. Po/Mon
Kouzelný cirkus / Wonderful Circus Š2 10.00

Jsme v pohodě / New Century 20.00

3. Út/Tue Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

4. St/Wed Kosmos / Cosmos ND+ XIX 20.00

5. Čt/Thu Human Locomotion XIV 20.00

6. Pá/Fri Plukovník Švec / Colonel Švec ENG 20.00

7. So/Sat Cocktail 012 - The Best of 20.00

8. Ne/Sun Vidím nevidím / As Far as I See 17.00

9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue Za krásu / For Beauty ENG 20.00

11. St/Wed Koncové světlo / The End Light ČNS 20.00

12. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

13. Pá/Fri Slovanský temperament / Slavic Temper 20.00

14. So/Sat Slovanský temperament / Slavic Temper
16.00

DV1 20.00

15. Ne/Sun Vidím nevidím / As Far as I See ND+ 17.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue nehraje se / no performance

18. St/Wed Návštěva / The Visit 20.00

19. Čt/Thu Proslov k národu / Speech to the Nation 20.00

20. Pá/Fri
Zahrada / The Garden

20.00

21. So/Sat
14.00

Zahrada / The Garden 20.00

22. Ne/Sun

Nedopečený koláček / Unfinished Cake 
(Loutky bez hranic / Puppets Without Borders)

16.00

Kosmos / Cosmos 20.00

23. Po/Mon Slovanský temperament / Slavic Temper ROV, XIII 20.00

24. Út/Tue nehraje se / no performance

25. St/Wed nehraje se / no performance

26. Čt/Thu Koncové světlo / The End Light 20.00

27. Pá/Fri Nová krev / The New Blood 20.00

28. So/Sat Cube 20.00

29. Ne/Sun Plukovník Švec / Colonel Švec ROD3 16.00

30. Po/Mon nehraje se / no performance

31. Út/Tue nehraje se / no performance
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BUDOVY ND JSOU 
UPRAVENY PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS IS MODIFIED 
TO ENABLE BARRIER-FREE 
ACCESS!

SVÝM ZEVNĚJŠKEM, 
OBLEČENÍM A CHOVÁ-
NÍM RESPEKTUJE DIVÁK 
V HLEDIŠTI A PŘILEHLÝCH 
PROSTORÁCH DIVADLA 
ZVYKLOSTI OČEKÁVANÉ 
PŘI NÁVŠTĚVĚ DIVADELNÍ-
HO PŘEDSTAVENÍ.
WITH HIS/HER APPEAR-
ANCE, ATTIRE AND BEHAV-
IOUR IN THE AUDITORIUM 
AND ADJACENT PREMISES 
OF THE THEATRE THE 
VISITOR RESPECTS THE 
CONVENTIONS EXPECTED 
WHEN ATTENDING A THEA-
TRE PERFORMANCE.

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

www.narodni-divadlo.cz, www.national-theatre.cz

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 (po–ne 10–18)
Od 1. 2. 2020 jsou v prodeji vstupenky na představení 
Baletu, Činohry, Laterny magiky a Opery na všech scénách 
do 4. 7. 2020, tj. na 6 měsíců dopředu. 
 

POKLADNY  

Hlavní pokladna Národního divadla,  
Národní 4, Praha 1 (po–pá 9–18, so–ne 10–18),  
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (po–ne 10–18)
Státní opera, Legerova 75, Praha 1 (připravuje se otevření)

Večerní pokladny
Hlavní pokladna Národního divadla ve foyer Nové scény je 
otevřena v hrací dny do začátku představení. 45 minut před 
začátkem představení otevírají pokladny v historické budově 
ND, ve Stavovském divadle a večerní pokladna Státní opery, 
vstupenky na odpolední představení lze zakoupit v denních 
pokladnách.
 

PARKING 

Při návštěvě Státní opery můžete sjet ulicí Wilsonova z levé-
ho pruhu těsně před budovou do nadzemní garáže Slovan, 
cena za parkování činí 40 Kč za hodinu.

U Stavovského divadla bohužel není možnost parkování, ale 
využít lze hlídané parkoviště v obchodních domech Kotva 
(Revoluční 1/655, Praha 1) či Palladium (Na Poříčí 1079/3a, 
Praha 1).

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

• speciální nabídka na vybraná představení pro seniory, 
studenty a mladé diváky (s. 45)

• 20% sleva na dopolední a odpolední představení pro děti 
do 15 let věku

• 50% sleva pro držitele ZTP, ZTP/P
• 50% sleva pro studenty a mladé diváky do 26 let věku  

a pro držitele karty ITIC (učitelé) na vyhrazená místa
• 50% sleva pro seniory (65+) na vyhrazená místa
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

SŠ/VŠ oborů a škol na vyhrazená místa bez možnosti 
rezervace a při nákupu 30 minut před představením

• slevy se týkají pouze produkce souborů Národního divadla; 
nevztahují se na pronájmy, mimořádné projekty a hostová-
ní (není-li určeno jinak)

• slevy se nevztahují na místa ke stání a na místa se sníže-
nou viditelností v Národním divadle a Stavovském divadle

• slevy nelze kombinovat mezi sebou a s výhodami předplat-
ného

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  

V Národním divadle, na Nové scéně a ve Stavovském divadle 
organizujeme pravidelné komentované prohlídky.  
Více informací na webu ND nebo u koordinátorek:
Národní divadlo a Nová scéna: 
prohlidky@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 536
Stavovské divadlo: 
v.bruderova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 536

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

www.national-theatre.cz, www.narodni-divadlo.cz 

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
From 1. 2. 2020 you can purchase tickets for Ballet, Drama, 
Laterna magika and Opera performances on all the stages 
until 4. 7. 2020, i.e., for 6 months ahead.
 

THE BOX OFFICES  

The Main Box Office of the National Theatre, 
Národní 4, Prague 1 (Mon–Fri 9–18, Sat–Sun 10–18) 
The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)
The State Opera, Legerova 75, Prague 1 (will be opened)

Evening box offices:
On play day of the New Stage is the Main Box Office of the 
National Theatre at the foyer of the New Stage open until 
the beginning of the performance. 45 minutes before the 
beginning of performances the box offices are open at the 
National Theatre historical building, the Estates Theatre and 
the evening box office at the State Opera. 

PARKING 

While visiting the State Opera, you can take the slip road on 
Wilsonova street from the left lane close to the State Opera 
building to the Slovan above-ground garage. The parking fee 
is 40 CZK/h. 

Unfortunately, there is no car park nearby the Estates 
Theatre. You can either use a secure car park at the Kotva 
shopping mall (Revoluční 1/655, Praha 1) and Paladium 
(Na Poříčí 1079/3a, Praha 1).

REGULAR GUIDED TOURS  

Guided tours take place at the National Theatre historical 
building, the New Stage and the Estates Theatre. For more 
information, visit our website or contact the coordinators:
National Theatre and New Stage:
prohlidky@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 536
Estates Theatre:
v.bruderova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 536



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI INSCENACÍ 

PARTNER PREMIÉROVÝCH VEČERŮ

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍ HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER 



Se zármutkem oznamujeme, že dne 21. ledna 2020 
ve věku nedožitých 86 let zemřela bývalá sólistka Baletu, 
pedagožka a baletní mistryně Národního divadla 

Jarmila Kůrová Manšingrová
Jarmila Kůrová Manšingrová (12. 3. 1934 – 21. 1. 2020), 
manželka tanečníka a choreografa Miroslava Kůry, 
matka tanečnice Jany Kůrové,
působila rovněž ve Slovenském národním divadle 
a Národním divadle v Brně. Účinkovala v proslulých 
inscenacích, například v Labutím jezeře, 
Louskáčkovi, Giselle, Legendě o lásce, Petruškovi, 
Sluhovi dvou pánů, Romeovi a Julii a v dalších. 
Vychovala řadu skvělých tanečníků.

Čest její památce!

 ×
Jarmila Kůrová Manšingrová jako Odetta v Labutím jezeře, 1955
Foto: Archiv


