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Premieres
FOR THE 2016–2017 SEASON

Premiéry
SEZONY 2016–2017

PREMIÉRY / PREMIERES  

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE
Cube
Scénář: Pavel Knolle, Štěpán Pechar, 
David Stránský
Hudba: Jan Šikl
Choreografie: Štěpán Pechar,  
David Stránský
23. 3. 2017

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Chvění / Tremble
Hudba: Henryk Górecki, Jiří Pavlica
Námět, choreografie a režie:  
Petr Zuska
2. & 3. 3. 2017

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Malá mořská víla /  
The Little Mermaid
Hudba: Zbyněk Matějů
Choreografie: Jan Kodet
Režie: SKUTR
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser /
David Švec
10. & 11. 11. 2016

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 
Sólo pro nás dva /  
Solo for the Two of Us
Hudba: Jaromír Nohavica, Beata Bocek
Choreografie a režie: Petr Zuska
15. & 16. 6. 2017

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Benjamin Britten
Noemova potopa / Noye’s Fludde
koncertní provedení / concert
Dirigent: David Švec
2. 10. 2016

Carl Orff
Chytračka, Měsíc /  
Die Kluge, Der Mond
Dirigent: Zbyněk Müller / Nikol Kraft
Režie: Jiří Nekvasil
20. & 21. 10. 2016

Giacomo Puccini
Tosca
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Režie: Arnaud Bernard
28. & 29. 1. 2017

Hector Berlioz
Faustovo prokletí /  
La damnation de Faust
koncertní provedení / concert
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
9. & 12. 3. 2017

Václav Kašlík
Krakatit
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Alice Nellis
20. & 21. 4. 2017

Richard Wagner
Lohengrin
Dirigent: Constantin Trinks
Režie: Katharina Wagner
8. & 9. 6. 2017

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Gaetano Donizetti
Poprask v opeře / Viva la Mamma
Dirigent: Enrico Dovico
Režie: Radim Vizváry
9. & 10. 2. 2017

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Three Tales
by Beryl Korot & Steve Reich
Dirigent: Marko IvanoviĆ
3. 12. 2016

Jiří Kadeřábek
Žádný člověk / No Man
Dirigent: Jiří Kadeřábek
Režie: Katharina Schmitt
31. 3. 2017

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN /  
THE KARLÍN MUSIC THEATRE

Jacques Offenbach
Orfeus v podsvětí / Orphée aux Enfers
Dirigent: Jan Chalupecký
Režie: Michal a Šimon Cabanovi
6. & 7. 7. 2017

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Koncert k zahájení sezony 2016/17
E. F. Burian, V. Novák, V. Suk,  
X. Leroux a další
Dirigent: Petr Kofroň 
16. 9. 2016

Štefan Margita Gala 60
K jubileu tenoristy světového renomé
Dirigent: Robert Jindra
13. 11. 2016

Adventní koncert
Sólisté a orchestr ND,  
Kühnův dětský sbor, 
Dirigent: Jan Chalupecký
27. 11., 4., 11. a 18. 12. 2016

Matiné k 193. výročí narození  
Bedřicha Smetany 
Sólisté Opery ND, orchestr  
Pražské konzervatoře, 
Dirigent: Miriam Němcová
25. 2. 2017

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2017
Housle: Isabella D‘ Eloize Perron
Dirigent: Pierre Pichler
27. 1. 2017

FORUM KARLÍN / 
THE FORUM KARLÍN 

Wagner–Korngold–Zemlinsky
R. Wagner:  
Mistři pěvci norimberští, předehra 
E. W. Korngold: 
Houslový koncert D dur
A. Zemlinsky: Lyrická symfonie 
Housle: Jiří Vodička
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
25. 3. 2017

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Jane Austenová
Pýcha a předsudek /  
Pride and Prejudice
Režie: Daniel Špinar
24. & 25. 11. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Anton Pavlovič Čechov
Tři sestry / Three Sisters
Režie: Daniel Špinar
8. & 9. 9. 2016

Ladislav Fuks
Spalovač mrtvol / The Cremator
Režie: Jan Mikulášek
15. & 16. 12. 2016

Federico García Lorca
Krvavá svatba / Blood Wedding
Režie: SKUTR
16. & 17. 3. 2017

Václav Kliment Klicpera, Milan Šotek
Mlynářova opička /  
The Miller’s Monkey
Režie: Štěpán Pácl
25. & 26. 5. 2017

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

René Levínský
Dotkni se vesmíru a pokračuj / 
Press Space to Continue
Režie: Jan Frič
3. & 8. 11. 2016

Finegan Kruckemeyer
Na moři, zírám nahoru /  
At Sea, Staring Up
Režie: Štěpán Pácl
9. & 13. 3. 2017

420PEOPLE, Daniel Špinar a kol.
Křehkosti, tvé jméno je žena /  
Frailty, Thy Name is Woman
Režie: Daniel Špinar
11. & 18. 5. 2017

Činohra Balet
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Teď máte příležitost hned druhý den po premiéře inscenace Cube. Tentokrát totiž neproběhne diskuse po 
představení, ale prostor na dotazy a připomínky bude druhý den a větší. K dispozici vám bude umělecký šéf 
Laterny magiky pan Zdeněk Prokeš a členové tvůrčího týmu Pavel Knolle, David Stránský a Štěpán Pechar.
24. března v 16 hod. v Café NONA

Vážení diváci, přátelé,
Laterna magika se opět po roce hlásí ke slovu 
s premiérou. Inscenace Cube vznikla pod hla-
vičkou projektu LaternaLAB a také by se mohla 
jmenovat „Laterna sobě“. Za koncepcí i realiza-
cí stojí totiž samotní členové Laterny – ostatně 
o trnité cestě od nápadu k premiéře, která 
trvala s přestávkami celé dva roky, vám povědí 
v rozhovoru, který je součástí tohoto čísla.
Laterna magika měla v historii mnoho příz-
visek, třeba „divadlo zázraků“. Každý takový 
nový projekt, jako je Cube, je tak trochu zázrak 
– zázrak fantazie, zázrak vytrvalosti, zázrak 
odhodlání dotáhnout všechny plány do konce. 
Inscenace mohla vzniknout zásluhou mnoha 
faktorů, například díky podpoře ze strany Me-
cenášského klubu, bez níž by se možná žádná 
premiéra nekonala. A proč Cube? Ústředním 
motivem naší nové inscenace je kostka jako 
trojrozměrný geometrický objekt, ale pojme-
novat představení takovým slovem se nám 
zdálo trochu dětinské. Se stavebnicí si tu 
opravdu nehrajeme, ačkoli Cube svým způso-
bem hrou je – ale je to hra s vizuálními obrazy, 
s estetikou, s moderní choreografií, s nejrůz-
nějšími principy, které Laterna magika dokáže 
využívat, když chce být divadlem 21. století.
Diváci nemohou od tohoto laboratorního kusu 
čekat tradiční inscenaci s dramaturgickým 
obloukem v aristotelovské tradici. Co je čeká, 
je pestrý kaleidoskop nápadů a výjevů, pocitů, 
mikropříběhů, někdy jsou vtaženi obrazem, 
jindy ukolébáni hudbou … Představení jsme už 
„testovali“ v průběhu sezony jako work in pro-
gress a získávali zpětnou vazbu na diskusích. 

Naši tvůrci si na něm vyzkoušeli tolik nápa-
dů, že by na nich mohli postavit ještě deset 
dalších kusů. Jedno pravidlo je ale společné 
každé části: všechny složky – tanec, hudba, 
projekce, prostor a iluze jeho pohybu – spolu 
souvisejí a komunikují, jsou provázané tak, 
že jedna bez druhé nemůže existovat. A to je, 
přátelé, Laterna magika!
Tato sezona je pro nás plná zážitků. Hned 
po premiéře začneme chystat oslavu 40 let 
nepřetržitého uvádění inscenace Kouzelný 
cirkus, se kterou jsme se také právě vrátili 
z hostování v Brně. Připravujeme tematické 
výstavy, a také další zájezdy po tuzemských 
divadlech. A nejen s Kouzelným cirkusem, také 
Cube pojede na výlet, na festival Divadelní svět 
Brno. Dále chystáme fotografickou publika-
ci Martina Becka, který portrétuje umělce 
v inscenacích Laterny magiky už od května 
a jehož práce nás zcela okouzlila. Pokračuje 
spolupráce s Národním filmovým archivem, 
který pracuje na databázi digitalizovaných 
filmů z celé historie Laterny magiky, je to 
ostatně projekt, který předznamenává blížící 
se výročí 60 let Laterny magiky, které připadá 
již na příští rok.
Milí přátelé, doufám, že se uvidíme nejen 
na premiéře Cube, ale také na dalších insce-
nacích, které nadále všechny zůstávají na na-
šem repertoáru!

Umělecký šéf Laterny magiky
Zdeněk Prokeš

ND Café s Laternou
Všechno, co jste chtěli vědět o premiéře  
Laterny magiky, ale báli jste se zeptat.



FO
TO

: D
. L

A
 C

H
A

P
EL

LE

4

ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Národní divadlo  
se poprvé zapojí 
do úspěšného projektu 
Noc s Andersenem. 

Letošní 17. ročník se uskuteční 
z pátku 31. března na sobotu 
1. dubna a spolu s více než tisícov-
kou zúčastněných institucí po ce-
lém světě, tak i Národní divadlo 
oslaví výročí Andersenova narození 
a Mezinárodní den dětské knihy. 
Také si připomeneme, jak důležité 
je v dnešní době vést děti k četbě, 
k literatuře a potažmo i k umění. 

Není náhodou, že repertoár Baletu 
Národního divadla nabízí hned dva 
tituly na motivy H. Ch. Andersena 
(Sněhová královna a Malá mořská 
víla). A právě Balet spolu s Čino-
hrou připravili společný program 
na celou noc! 

Tématem naší Noci s Andersenem 
bude známý příběh o Malé mořské 
víle. Ponoříme se do vln tvůrčího 
a divadelního světa, budeme ob-
jevovat tajemnou podmořskou říši 
i lákadla života na souši, budeme 
tančit, hrát, povídat si, vyrábět, číst 
a poslouchat – to vše i s tanečníky 
a herci Národního divadla. 

Zažijeme večerní atmosféru taneč-
ních sálů v sídle Baletu ND, v bý-
valém Anenském klášteře, před 
půlnocí se vypravíme hledat Malou 
mořskou vílu a noc prožijeme 
v setmělém Stavovském divadle!
Chcete se zapojit? Vítáme všechny 
zvědavé diváky-čtenáře ve věku 
8–14 let (dospělý doprovod pod-
mínkou)!

Více informací a přihlášky  
na nocsandersenem@narodni-
-divadlo.cz

Kapacita je omezena, vstup jen 
na základě potvrzené rezervace. 

Děkujeme, že přispíváte i na to,  
čemu se netleská

Noc s Andersenem v Národním divadle
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Zpráva Mecenášského klubu
Mecenáši zaznamenali za rok 2016 historicky nejvyšší  
výnosy z darů. Jejich celková výše činila 2 400 000 Kč.  
Výnosy Mecenášského klubu z roku 2016 byly nebo budou  
využity následovně:

Balet ND: Záznam představení Brel – Vysockij – Kryl / Sólo pro tři: 316 000 Kč 
Činohra ND: Podpora doprovodných činoherních programů ND+  
a kniha Činohra od roku 1989 do současnosti: 266 000 Kč 
Laterna magika: Podpora inscenace Cube: 200 000 Kč 
Opera ND: Podpora české operní tvorby – Žádný člověk a Don Hrabal: 266 000 Kč
Rozvoj celodivadelního programu ND+: 200 000 Kč 
Restaurování lunet A. Liebschera v ND: 400 000 Kč (dar Ing. Václava Rybaříka) 
Restaurování obrazů V. Brožíka v ND (Lucemburkové, Habsburkové): dar prof. Dadji Altenburg-Kohl 
Digitalizace Archivu ND: 200 000 Kč 
Restaurování obrazů V. Brožíka v ND (Přemyslovci, Praha): 124 000 Kč 
Multimediální galerie na Nové scéně: 100 000 Kč 
Podpora Baletní přípravky ND: 50 000 Kč 

Děkujeme vám za přízeň!

Děkujeme, že přispíváte i na to,  
čemu se netleská

Činoherní 
předpremiéry

Posezení 
před divadlem 
Stolky a židličky, které loni v květnu nechalo město rozmístit v osmi 
pražských lokalitách, neleží ladem. Podle sčítání Institutu plánování 
a rozvoje (IPR) je od května do června loňského roku využilo přibliž-
ně 220 tisíc lidí. Posezením strávili zhruba 57 tisíc hodin. Na náměstí 
Václava Havla / piazzetě Národního divadla se zastavilo 32 tisíc lidí. 
Průměrná délka posezení byla 15 minut, doba se měnila podle toho, 
kolik místem procházelo lidí. Čím frekventovanější místo, tím byla kratší 
doba, na kterou si lidé sedli. 

„Pilotní provoz dopadl nad očekávání dobře a další místa s židlemi a stolky 
budou přibývat. Skvěle se osvědčily a město se nám díky nim podařilo 
oživit. Je to skvělá ukázka toho, že zlepšovat život v Praze se dá i jinak než 
s projekty za desítky milionů korun,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová. 

Celkem je v pražských ulicích zatím rozmístěno 340 židlí a 90 stolků, 
jejichž pořízení vyšlo městskou kasu na zhruba 700 tisíc korun. V pěti 
sledovaných měsících se ztratily dva stoly a 11 židliček. 

Chcete vidět novou inscenaci jako první? Od konce května budete mít 
možnost! Činohra totiž nově zavádí předpremiéry, na něž si budete moci 
koupit vstupenky v pokladnách ND i na webu. Prvním předpremiérovým 
večerem bude Mlynářova opička 24. května 2017 v 19.00 ve Stavovském 
divadle. Těšíme se na vás!
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TÉMA

Kostka jako téma  
přišla poměrně záhy
PAVEL KNOLLE, DAVID STRÁNSKÝ a ŠTĚPÁN PECHAR 
o nové premiéře Laterny magiky

 >

Pavel Knolle,  
Štěpán Pechar 

a David Stránský
Foto: M. Beck

 >
Pavlína Červíčková, 

Viktor Svidró, 
Tereza Chábová, 

Alexandr Sadirov
Foto: B. Peguero
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Chystanou premiéru Laterny 
magiky, která vznikla v rámci 
dlouhodobého projektu Later-
naLAB, mohou nejlépe před-
stavit autoři koncepce této 
inscenace, jež se vymyká vše-
mu, co v posledních letech pod 
hlavičkou Laterny vzniklo. Pa-
vel Knolle, který tým zastřešil 
jako režisér a výtvarník a řídil 
tvorbu jako kapitán lodi, a spo-
lu s ním choreografové David 
Stránský a Štěpán Pechar. Ten 
je dnes sice členem Baletu ND, 
ale v době, kdy nápad na in-
scenaci vznikl – ale raději si to 
přečtěte. Nad tématem Cube 
jsme besedovali dlouho a vy-
měňovali si i role tazatelů.

Na začátek bych chtěla otevřít téma podoby 
inscenace – jde o určitý kaleidoskop, sled 
výjevů, obrazů. Je to něco, na co divák našich 
představení není zvyklý, takže mu asi dlužíte 
vysvětlení, proč Cube vypadá tak, jak vypadá.
David Stránský: Forma představení nám byla 
jasná už od začátku. Chtěli jsme skutečně 
zkoušet, jakými různými vizuálními prostřed-
ky můžeme uchopit téma, působivé obrazy, 
na kterých ukážeme mnohotvárnost Laterny 
magiky. Už od začátku jsme se bavili o tom, že 
bychom chtěli mít jednotící linku. Kostka jako 
téma přišla poměrně záhy.
Pavel Knolle: Začali jsme Rubikovou kostkou, 
ale báli jsme se, aby to diváky i nás příliš 
nesvádělo jen k tématu hlavolamu a neutopili 
se v tom významově. Nakonec zbyla jenom 
kostka, jako tvar, jako prostor.
Štěpán Pechar: A jak říká David – že jsme 
zkoušeli více principů a obrazů, byl záměr, 
neznamená to, že bychom si neuměli vybrat, 
nápadů bylo ještě mnohem víc. Od začátku 
bylo jasné, že chceme vytvořit více obrazů 
a každý bude jiný. Nevyprávíme jeden příběh.

Kdy ten nápad vůbec vznikl – jak kostka, tak 
vůbec tvorba vlastní inscenace?
Pavel: Nápad s kostkou jsme poprvé začali 
zkoušet, když se připravovalo zahájení sezony 
2013/2014, v jeho rámci vznikla choreografie 
131ND 56LM 31NS, kterou tehdy udělal Štěpán, 
který byl člen Laterny s Markem Svobodní-
kem a Ondrou Vinklátem z Baletu. Dělali jsme 
mapping na dlaždice na piazzetě a už tehdy 
jsem věděl, že by bylo super mít k projekci 
další plochu a hrát si s otáčením prostoru. 
[K Davidovi a Štěpánovi] Možná jsem vám ten 
nápad vnutil.
Štěpán: Nebyl čas to pořádně zkoušet, ale pro-
jekce na zem byla zásadní prvek, věděli jsme, 
že tenhle nápad chceme jednou rozvinout. 
Potom Pavel přišel s prostorovým návrhem 
scény a už to jelo.

STŘELBA DO VLASTNÍCH ŘAD ZAČÍNÁ

David: Tak kluci, když se můžeme ptát 
i navzájem, mám otázku – měli jste někdy 
v průběhu toho procesu pocit, že toho chcete 
nechat a utéct?
Štěpán: Já ho měl, ale ten pocit nevyšel přímo 
ze mě, spíš z toho, jak dlouhý ten proces byl.
David: Ano, strašně jsme ten projekt chtěli 
dělat, ale dlouho jsme nemohli najít vizuální 
umělce, kteří by dělali projekce. Najednou se 
nám vzdálil termín premiéry a chvilku jsme to 
pustili k ledu …
Pavel: Část našeho týmu, která se měla starat 
o projekce, se změnila třikrát. Nejprve jsme 
chtěli zkusit spolupráci s FAMU, ale to se 
nepovedlo, druzí oslovení z toho vycouvali, 
takže třetí parta, Franta Pecháček, Honza Hladil 
a kameraman Marek Brožek, nastoupili už 
do rozjetého projektu. Celá tvorba se posunula 
o rok. Na podzim 2015 jsme měli první zkoušky 
na jevišti, po návratu ze zájezdu v Řecku. Ale 
premiéru až letos.
Štěpán: Možná bude zrovna diváky zajímat, že 
takový projekt se rodí dva a půl roku. Ale z toho 
úplně čistého času realizace, intenzivní práce 
s tanečníky, zkoušení atd., jsou tak čtyři měsíce, 
půl roku.
David: Tanečníci s námi makali od dubna 
do prvního uvedení v září hodně intenzivně, 
přes prázdniny, byli neuvěřitelní…
Pavel: A Honza Šikl, který nám skládal muziku, 
byl s námi také od začátku, držel krok, dodával 
nám hudbu doslova pod nohy na každou zkouš-
ku. Byl s námi „na jedné vlně“.

STŘELBA DO VLASTNÍCH ŘAD POKRAČUJE

Pavel: Moje otázka pro vás zní, jestli vám to 
stálo za to a co vám to přineslo.
Štěpán: Stoprocentně to stálo za to, přineslo 
mi to tolik věcí … [rozmáchlé gesto a neidenti-
fikovatelná citoslovce]. Zkušenosti. Že je dobré 
nelámat věci přes koleno, že vždycky nějak 
samy zapadnou, pokud je za tím poctivá práce. 
Nejdůležitější je mít fakt dobrý tým lidí. Vím, že 
oba dva jsme do toho dali hodně, ale myslím, 
že kdyby to Pavel nehnal, žádná premiéra není. 

Máme skvělé tanečníky, o které se můžeme 
opřít, to je důležité. Jinak můžeš mít geniálních 
nápadů miliardu, ale když ti nikdo nevěří nebo 
nechce s tebou dělat, tak nic nezrealizuješ. Mít 
lidi talentované a spolehlivé. A mít se rádi.
David: Pro mě to byla opravdu velká škola. Kaž-
dý už jsme se na nějakém představení podíleli, 
ale tohle bylo jiné. Jednak pro nás jako členy 
souboru. Jsem kolega tanečníků a najednou se 
mám před ně postavit v pozici šéfa, a přitom 
šéfem nebýt, být pořád kamarádem. A těch 
variant co jsme měli! To bylo tak deset verzí 
celého představení, takže klobouk dolů před 
tanečníky, že nás drželi.

Jak jste fungovali vy tři?
David: Když jsme si takhle povídali u stolu, byla 
naše vize absolutně sladěná a věděli jsme, 
do čeho jdeme, ale když přišlo na realizaci, čas-
to jsme si přestali v dílčích věcech rozumět. Ale 
je to vlastně správně, Pavel to jednou nazval, 
že jsme trojhlavá saň. Je v pořádku, že každý 
má svůj názor, jinou estetickou normu a pohled 
na věc. Ze začátku jsme si malovali, že budeme 
pracovat pořád všichni dohromady. Úplně reál-
né to nakonec nebylo, Štěpán odešel do Baletu, 
časové možnosti se nám začaly rozpadat a mu-
seli jsme slevit. Pavel do toho vstupoval i jako 
choreograf, každý jsme si některé části dělali 
sami. Ale podle mě byl tenhle způsob nakonec 
správný, a také jediný možný.

A co šéf, odpoví si na svou otázku?
Pavel: Samozřejmě bych do toho šel znovu, 
jsem rád už jenom za to, že jsem vás poznal. 
Úplně jinak než dřív. A nepřineslo mi to jenom 
vás, ale další hromadu lidí, o kterých možná ani 
nevíte, ale kteří nám v tom opravdu pomoh-
li. Zjistil jsem, že jsou v Národním lidi, kteří 
nám moc fandí a nezištně pro nás pracovali. 
Nikdy bych to nepoznal, kdybych za nimi nešel 
a o pomoc je neprosil, i když jsem věděl, že je to 
nad rámec jejich práce, ať to byli lidé v dílnách 
na Floře nebo třeba technika. Zkoušeli a točili 
jsme o prázdninách ve Státní opeře na scéně 
i ve zkušebně Opery, stavěli nám a připravovali 
scénu, chodili tam s námi o víkendech, prostě 
nám chtěli pomoct.
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Libor Kettner, Pavlína Červíčková, Viktor Svidró, Zuzana Herényiová
Foto: B. Peguero

A co ten zmiňovaný choreografický vklad?
Pavel: Můj choreografický vklad je obří. ☺ 
Myslím, že jestli ještě někdy dostanu příležitost 
dělat nějaké představení, tak už si ho postavím 
sám. ☺
David: Vstoupím do toho, protože na Pavlovi to 
představení hodně stojí. Co se týká výtvarné 
stránky a ucelené představy o inscenaci, Pavel 
měl od samého začátku úplně nejjasnější před-
stavu, rozpracovanou do absolutních detailů. 
A bylo těžké mu něco vyvrátit nebo vymluvit …
Štěpán: Také jsme mu nikdy nic nevyvrátili. 
Ale odnesl jsem si ještě jeden poznatek, a sice 
že když jsme nějakou část dlouho rozvíjeli, 
vizuálně, choreograficky, jakkoli, tak nakonec 
první verze, i když nebyla úplně vyčištěná, byla 
vždycky ta správná.
Pavel: A já bych ještě dodal, jak jsme se tady 
bavili o té trojhlavé sani, že trojhlavá saň je fakt 
peklo, ale na druhou stranu je geniální. Když 
je člověk v pozici, kdy je přesvědčený o své 
myšlence nebo představě, má pocit, že ho ty 
druhé dvě hlavy brzdí. Ale tisíckrát se při tvorbě 
dostane do situace, kdy neví nebo je nejistý, 
a kdyby tady seděl sám, tak se na to možná úpl-
ně vykašle, ale takhle má další dvě hlavy, které 
to dodělají nebo doplní a vyřeší …

ZPÁTKY K TÉMATU, MLÁDENCI 

Pojďme divákům říct něco konkrétnějšího 
k tvorbě. Co vznikalo první – choreografie, 
hudba, nebo projekce?

David: Plánovali jsme, že do každého obrazu 
budeme vstupovat jiným postupem, jednou že 
nás odstartuje hudba, na hudbu vznikne cho-
reografie, případně projekce a my se do ní po-
tom trefíme pohybem. Nebo měla začít projekce 
a my se do toho pak „naklíčujeme“ s tancem 
a muzikou, anebo nejprve tanec. Ale ukázalo se, 
že to není reálné střídat. Převažuje model, že 
první byla hudba a pak choreografe, ale choreo-
grafie už se dělala s nákresy projekcí.
Štěpán: Kdybych to měl dělat znova, myslím, že 
u mnoha scén by bylo daleko snazší a jedno-
dušší, kdyby to bylo naopak, hudba a projekce 
jako první, potom tanec …
Pavel: Ale když se hýbeš, můžeš si snáz 
představit, co se může stát ve filmu, než když 
vyrábíš film a chceš do něj dát tanečníka a řešit, 
jak a kdy a kudy ho do toho místa dostat… 
Fungovalo to tak, že jsme vytvořili choreografii 
na zkoušku, na které jsme klukům z projekce 
vysvětlovali, co bychom si představovali, oni 
připravili nástřel, natočil se film, projekce, pak 
se upravovala choreografie a tak pořád dokola.

Což je naprosto typická tvorba Laterny magi-
ky. Ta témata obrazů k vám přišla sama?
Štěpán: Všechno je to z našeho okolí, jsou to 
věci, které jsme vymysleli, protože jsme je v ně-
jaké podobě viděli nebo prožili nebo chtěli zažít.
David: Nechceme divákovi říkat, co má ve kte-
rém obraze vidět. Každý by měl mít možnost 
se v tom najít, každého se může dotknout něco 
jiného, vyvolat pocity a asociace, které souvisejí 

s jeho životní situací. Na diskusích po work in 
progress se ukázalo, že někteří diváci na to 
reagovali právě takhle, jiní v tom hledají smysl, 
který jsme do toho my vložit nechtěli. Ale i to je 
správně.
Pavel: Je to jako kousky „výtvarna“, každá 
estetika s sebou nese nějakou náladu, pocit, 
třeba ztracenost v labyrintu nebo naopak 
štěstí. Estetika byla na prvním místě, ta nás 
dovedla třeba k vytvoření nějakého mikropří-
běhu, a někdy ne. V prvním plánu bylo opravdu 
dělat abstraktní obrazy. A vím, že už to zaznělo 
v rozhovorech snad tisíckrát, ale tohle předsta-
vení vzniklo v rámci projektu LaternaLAB, je to 
laboratoř nápadů, které si tohle divadlo mělo 
vyzkoušet – zjistit, jestli se takové principy ještě 
mají používat, jestli to bude bavit tanečníky, 
kreativce, diváky. A nás potěší, když to inspi-
ruje někoho dalšího, kdo dokáže s Laternou 
zacházet a objeví něco, co jsme my neobjevili. 
Chtěli jsme dokázat především, že lze dodržet 
vyváženost všech složek a každá je významově 
nosná – projekce, hudba, tanec, prostor.
David: Mně mnohokrát během tvorby došlo, že 
Laterna jako princip divadla je pořád živá a po-
řád funguje a může fungovat, jen musí dostat 
prostor, protože se nedělá úplně jednoduše. 
Ještě nedávno jsem si říkal, že dneska projekci 
používá fakt skoro každý, ale teď si troufám 
tvrdit, že Laterna projekci nepoužívá jako pro-
jekci, nýbrž jako jedno z nosných médií, které 
je součástí jednoho celku, jednoho těla. Pokud 
funguje, Laterna žije dál.

Lucie Kocourková
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Předplatné 2017/2018
PREMIÉROVÉ SKUPINY

Tři exkluzivní skupiny vás zvou na premiérové večery novinek 
nadcházející divadelní sezony. Navštívíte představení na nej-
lepších místech v hledišti, získáte tištěné programy podepsané 
představiteli hlavních rolí, budeme vás hýčkat i mnohými 
překvapeními – například pozvánkou na číši vína, setkáním 
s umělci či dramaturgickým úvodem před představením. 
A hlavně tím, co umíme nejlépe – uměním. 

Operní premiéry – OP
Milujete operu a láká vás jedinečná atmosféra večerů, kdy jsou 
divadelní chodby prodchnuty předpremiérovou nervozitou 
a vzrušením? Pak je tato skupina určena právě vám. Operní 
premiéry letos nabídnou program, ve kterém si každý operní 
nadšenec najde něco pro sebe. Sezonu zahájí Maškarní ples, 
opera, o níž se díky cenzurním zásahům mluvilo ještě dříve, 
než proběhla premiéra. Nového nastudování se ujmou hudební 
ředitel Opery Národního divadla Jaroslav Kyzlink a režisér 
Dominik Beneš. Velkou romantickou operu vystřídá Billy 
Budd, jedno z vrcholných hudebnědramatických děl 20. stol. 
V tomto, stejně jako v dalších Brittenových dílech rezonuje 
téma bezpráví a zrcadlí se skladatelův smysl pro spravedl-
nost. Na své si přijdou i milovníci klasicismu, zejména pak 
Wolfganga Amadea Mozarta. Málokteré divadlo se může pyšnit 
tak významnou vazbou na osobu tohoto geniálního skladatele 
jako naše Stavovské. Magdalena Švecová zrežíruje jubilejní 20. 
inscenaci Figarovy svatby. Neméně významný je vztah Národ-
ního divadla a Výletů páně Broučkových. Toto mistrovské, leč 
zřídka uváděné Janáčkovo dílo je totiž jedinou skladatelovou 
operou, která měla premiéru v Praze. Velkým návratem je 
uvedení Massenetova Werthera. Ten se na jeviště zlaté kap-
ličky vrací bezmála po 80 letech, aby znovu připomněl, proč 
patří k nejúspěšnějším dílům francouzské operní literatury. 
Operu, již zhlédnete v samém závěru sezony, snad není třeba 
představovat. Nabucco je mistrovským dílem, které si zaslouží 
být uváděno zas a znova nejen pro své působivé melodie. 

1 Maškarní ples čt 05.10.2017 19.00 ND
2 Billy Budd čt 18.01.2018 19.00 ND
3 Figarova svatba čt 01.02.2018 19.00 STD
4 Výlety páně Broučkovy čt 22.03.2018 19.00 ND
5 Werther čt 07.06.2018 19.00 ND
6 Nabucco čt 28.06.2018 19.00 HDK

Cena – A: 8 990 Kč

Baletní premiéry – BP
Milovníky tance a baletu v příští sezoně jistě potěší večer 
složený z děl tří velkých mistrů choreografie nazvaný Timeless. 
V jednom představení se tak potkají George Balanchine, které-
ho už naši diváci znají z úspěšného Ballettissima, Glen Tetley 
a Emanuel Gat. Poslední jmenovaný vytvoří novou kompozici 
přímo pro soubor Národního divadla. Druhou baletní premiérou 
je klasický titul Marná opatrnost (La fille mal gardée) sklada-
tele Johna Lanchberyho. Dílo, které patří k nejstarším dějovým 
baletům, se pravidelně objevujev repertoáru velkých světových 
divadelních scén. Jedná se o výpravný balet určený rodinnému 
publiku. Na prkna Národního divadla přeneseme legendární 
inscenaci z Královského baletu, kterou vytvořil sir Frederick 
Ashton v roce 1960. V komponovaném večeru Slovanský tem-
perament vzdáme hold slovanským kořenům a jejich ozvěnám 
v tanci. Tři nové kusy na Nové scéně představí choreografové 
Katarzyna Kozielska, Andrej Kajdanovskij a Ondřej Vinklát.

1 Timeless pá 20.10.2017 19.00 ND
2 Marná opatrnost čt 19.04.2018 19.00 ND
3 Slovanský temperament čt 14.06.2018 20.00 NS

Cena – A: 4 990 Kč

Činoherní premiéry – ČP
Činoherní soubor Národního divadla chystá na příští sezonu 
několik nových titulů, nejklasičtější z klasik i zcela nové texty. 
Činoherní sezonu otevře hra Jsme v pohodě amerického 
autora Paula Rudnicka, kterou pro českou premiéru připravuje 
režisér Braňo Holiček. Komedie vycházející z nejlepší tradice 
americké standup se vysmívá homofobii, rozmlžené sexuální 
identitě, ale i „tvoření z čehokoliv“, tedy permanentní domácí 
recyklaci. Nepřestanete se smát, ale zároveň vás občas 
zamrazí. Z Ameriky se přesuneme do Velké Británie, kde se 
odehrává příběh druhé činoherní premiéry. Noční sezóna 
Rebeccy Lenkiewiczové sleduje osudy jedné rodiny. Spletité 

vztahy mezi jejími členy se mohou zdát absurdní, v komických 
i tragických zápletkách ale není tak těžké najít obraz sebe 
sama. Maryša bratří Mrštíků se na prknech Národního divadla 
objevila poprvé v roce 1894 v rámci odpoledních lidových 
představení, která byla tehdy českým divákům vyhrazena. 
Od té doby se ve zlaté kapličce objevila celkem desetkrát 
a vydobyla si status reprezentativního kusu české realistické 
dramatiky. Jedenácté Maryši se ujme režisér Štěpán Pácl. 
Další premiérou v řadě bude aktuální text Jiřího Adámka Nová 
Atlantida. Autor úspěšné inscenace Po sametu se i tentokrát 
obrací k náladě v české politice a společnosti, kdy sílí nedůvěra 
k institucím i klasickým elitám. Kdo by neznal Goethův příběh 
o doktoru Faustovi, přelomové dílo jak v rámci dramatiky, tak 
písemnictví obecně. Četná a velmi různorodá zpracování toho-
to mýtu a zároveň nesnadnost textu jsou vždy pro inscenátory 
velkou nástrahou. Nová inscenace Jana Friče si pokládá otáz-
ku, v čem je Faust naším současníkem a jakým pokušením by 
byl vystaven dnes. Poslední činoherní premiérou je titul Vítejte 
v Thébách britské dramatičky, režisérky a herečky Moiry Buffi-
niové. V jejím textu se potkává dnešní Evropa a antické Řecko. 
Politickou hru s ironickým přístupem k minulosti i současnosti 
převede na jeviště Daniel Špinar.

1 Jsme v pohodě čt 26.10.2017 20.00 NS
2 Noční sezóna čt 09.11.2017 19.00 STD
3 Maryša čt 23.11.2017 19.00 ND
4 Nová Atlantida čt 01.03.2018 20.00 NS
5 Faust čt 15.03.2018 19.00 STD
6 Vítejte v Thébách čt 31.05.2018 19.00 STD

Cena – A: 3 990 Kč

EXKLUZIVNÍ SKUPINY

Exclusive I – EX1
První z našich skupin pro náročné diváky otevírá úspěšná 
inscenace V rytmu swingu buší srdce mé. Ondřej Havelka v ní 
vzdává hold svému milovanému žánru – swingu – a zároveň 
připomíná osudy vynikajícího skladatele a jazzmana Jiřího 
Traxlera. Druhým exkluzivním představením je stále populární 
Dvořákova Rusalka, kterou nyní uvádíme v Hudebním divadle 
Karlín. Výpravná inscenace Zdeňka Trošky nás zavede do po-
hádkového světa plného kouzel, ve kterém je láska silnější než 
smrt. V pohádkovém světě zůstaneme i se třetí inscenací. Pří-
běh o Sněhové královně vás osloví nejen náročnou choreografií, 
ale oslní vás i třpytivý kostým královny, posázený třiceti tisíci 
krystaly firmy Preciosa. Tento krásný a výpravný balet navazuje 
na tradici uvádění největších klasických děl baletu. Skupinu 
uzavírá klasický titul české realistické dramatiky Maryša Aloise 
a Viléma Mrštíkových. Na prknech Národního divadla už poje-
denácté ožije tragický příběh dívky provdané proti její vůli.

1
V rytmu swingu
buší srdce mé

ne 03.09.2017 19.00 ND

2 Rusalka po 20.11.2017 19.00 HDK
3 Sněhová královna st 14.03.2018 19.00 ND
4 Maryša st 06.06.2018 19.00 ND

Cena – A: 3 390 Kč, B: 2 390 Kč, C: 1 390 Kč

Exclusive II – EX2
V této předplatitelské skupině si přijdou na své především 
milovníci velkých romantických příběhů. Naši druhou exkluzivní 
skupinu zahajuje krásný poetický text Vítězslava Nezvala. Da-
niel Špinar ho přetvořil ve výtvarně velice působivou inscenaci. 
Další milostný příběh, a hned ten nejslavnější ze všech, uvádí-
me v Hudebním divadle Karlín. V baletu Romeo a Julie vyzdvihl 
choreograf Petr Zuska věčný konflikt mužského a ženského 
principu – ratia a iracionálna, nicméně inscenaci postavil v úctě 
k Shakespearově předloze. Operní žánr zastupuje Madama 
Butterfly, příběh o nenaplněné lásce, věrnosti a oddanosti, plný 
odkazů k japonské kultuře. Z Japonska do Anglie nás přenese 
adaptace slavné Pýchy a předsudku. Příběh plný citů a vášně 
doplňuje ironicky a úsměvně líčený ústřední problém – jak co 
nejrychleji a nejelegantněji provdat všechny dcery.

1 Manon Lescaut út 05.09.2017 19.00 ND
2 Romeo a Julie po 02.10.2017 19.00 HDK
3 Pýcha a předsudek pá 26.01.2018 19.00 ND
4 Madama Butterfly čt 03.05.2018 19.00 ND

Cena – A: 3 190 Kč, B: 2 190 Kč, C: 1 290 Kč

 OPERA

 ČINOHRA

 BALET

 LATERNA MAGIKA

 KONCERT 
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Exclusive II – EX3
Třetí v řadě exkluzivních skupin kombinuje současná díla 
s těmi klasickými. Sen čarovné noci, slavnou Shakespearovu 
bláznivou komedii, zpracovává Daniel Špinar v novém překla-
du a s novým pohledem. Baletní titul v této skupině zastupuje 
novinka nazvaná Timeless, kde se diváci setkají s mistry balet-
ního umění – choreografy Georgem Balanchinem, Emanuelem 
Gatem a Glenem Tetleym, jehož Svěcení jara bude strhující 
oslavou tanečního umění. V rámci této skupiny budete mít 
možnost zhlédnout také opravdovou lahůdku – stále beznaděj-
ně vyprodanou Audienci u královny s Ivou Janžurovou v hlavní 
roli. Inteligentní, a přitom zábavný text Petera Morgana, skvělé 
herecké obsazení a režie Alice Nellis jsou zárukou kvalitní 
podívané. Sezonu završí La traviata, tragický příběh o kurti-
záně Violettě Valéry a její nešťastné lásce uvádíme v Karlíně 
v „černobílé“ inscenaci, která dává vyniknout barvitosti postav 
a jejich osudů.

1 Sen čarovné noci st 04.10.2017 19.00 ND
2 Timeless pá 03.11.2017 19.00 ND
3 Audience u královny so 16.12.2017 19.00 STD
4 La traviata po 16.04.2018 19.00 HDK
Cena – A: 3 390 Kč, B: 2 390 Kč, C: 1 390 Kč

Exclusive IV – EX4
Naši čtvrtou skupinu pro divadelní labužníky zahajuje populární 
Audience u královny. Ve hře z prostředí britské monarchie 
exceluje Iva Janžurová, která se musela poprat s enormním 
množstvím textu, podpořená citlivou režií Alice Nellis. Cho-
reograf Libor Vaculík vytvořil nové dílo na základě známého 
příběhu Nebezpečných známostí Choderlose de Laclose. Mezi 
interprety titulu Valmont vyniká především Tereza Podařilová, 
která za roli Markýzy de Merteuil získala Cenu Thálie. Opera je 
v této skupině zastoupena podmanivým příběhem o chladné 
a kruté princezně Turandot, odvážném princi Kalafovi a o lásce, 
pro kterou smrt není překážkou. Láska je jedním z témat také 
v posledním titulu, i když ve zcela jiné podobě. Maryša bratří 
Mrštíků nelíčí jen osud dívky provdané proti její vůli, ale věrně 
zobrazuje také život a zvyklosti české vesnice konce 19. století.

1 Audience u královny so 02.09.2017 19.00 STD
2 Valmont po 20.11.2017 19.00 STD
3 Turandot út 20.03.2018 19.00 HDK
4 Maryša st 23.05.2018 19.00 ND
Cena – A: 3 190 Kč, B: 2 190 Kč, C: 1 290 Kč

OHV – Světové operní hvězdy
V předchozí sezoně jsme vám jako horkou novinku nabídli 
sérii operních představení, v nichž vystoupili exkluzivní hosté. 
Máme velkou radost, že i letos jsme pro vás mohli připravit 
abonentní cyklus, v němž se budete moci těšit z díla a umění 
skutečně výjimečných osobností české a slovenské operní 
scény. První ze čtyř večerů bude patřit evergreenu českého 
hudebního divadla 19. století, Smetanově Prodané nevěstě. 
V roli Jeníka se představí nejen pražskému publiku dobře 
známý Pavel Černoch. V titulní roli Boitova Mefistofela vystoupí 
slovenský basista Štefan Kocán, který slaví úspěchy na největ-
ších světových operních scénách. Mezi sopranistkami bychom 
těžko hledali větší legendu, než jakou je Edita Gruberová. Ta 
se představí v jedné ze svých nejparádnějších rolí, Belliniho 
Normě. Můžeme-li o některém pěvci říci, že je skutečným 
miláčkem českého publika, pak určitě o Adamu Plachetkovi. 
Ten od svého debutu na scéně Stavovského divadla vyrostl 
v hvězdu světového formátu, která se na
„své“ jeviště vrátí v roli hraběte Almavivy.

1 Prodaná nevěsta ne 14.01.2018 19.00 ND
2 Mefistofeles so 28.04.2018 19.00 ND
3 Norma so 02.06.2018 19.00 ND
4 Figarova svatba pá 08.06.2018 19.00 STD
Cena – A: 5 690 Kč, B: 3 790 Kč, C: 1 990 Kč

Ladíme spolu – ČFND  
Skupina Ladíme spolu se pomalu stává tradicí, která nás 
v obou institucích velice těší. Věříme proto, že i vám, našim 
společným abonentům, uděláme programem letošní sezony 
opravdu radost. První koncertní večer přinese Šostakovičův 
houslový koncert v podání Leonidase Kavakose a Mahlerův 
Chlapcův kouzelný roh. Dvořákova Rusalka patří mezi klenoty 
české operní literatury. V Národním divadle se můžete těšit 
na poetickou režii Jiřího Heřmana, za dirigentským pultem 
stane známá kanadská dirigentka Keri-Lynn Wilsonová. 
Zkouška orchestru vám přiblíží, jak probíhá příprava koncertů, 
co do hudby vkládá skladatel, co hráči a co dirigent. Večerem 
provází Marek Eben. Na závěr sezony vás čeká perlička v po-
době představení Belliniho Normy, s níž soubor Státní opery 
v předchozí sezoně absolvoval úspěšné turné po Japonsku. 
V titulní roli se představí fenomenální Edita Gruberová.

1
Zahajovací koncert
122. sezony ČF

pá 20.10.2017 19.30 DSR

2 Rusalka st 28.03.2018 19.00 ND
3 Zkouška orchestru st 18.04.2018 19.30 DSR
4 Norma st 30.05.2018 19.00 ND
Cena – A: 4 990 Kč, B: 3 790 Kč, C: 2 190 Kč

RODINNÉ SKUPINY

Rodinné divadlo odpolední I – ROD1 PRO NEJMENŠÍ

Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 8 let.
Naši mladí diváci v rámci této skupiny navštíví čtyři představe-
ní na třech našich scénách. Balet Malá mořská víla na motivy 
známé pohádky H. Ch. Andersena vypráví příběh opravdové 
lásky mořské panny k pozemskému princi, pro nějž obětuje 
to nejcennější – svůj hlas a život. Pro první setkání s operou 
je Mozartova hříčka Kouzelná flétna jednou z nejvhodnějších. 
Veselý příběh, samozřejmě protkaný kouzly i láskou, působivě 
zpracovává režisér Vladimír Morávek. Zatímco první baletní 
titul je dílem zcela novým, druhý – Marná opatrnost – patří 
naopak ke starším dějovým baletům. Legendární inscenaci 
slavného britského choreografa sira Fredericka Ashtona 
přenášíme z londýnského Královského baletu na prkna Národ-
ního divadla. Ve skupině nechybí ani setkání s Novou scénou 
a souborem Laterny magiky. Ta pro dětské publikum připravila 
inscenaci Vidím nevidím, která otevírá dveře do světa dětské 
fantazie.

1 Malá mořská víla ne 26.11.2017 14.00 STD
2 Kouzelná flétna ne 07.01.2018 17.00 STD
3 Marná opatrnost ne 29.04.2018 14.00 ND
4 Vidím nevidím ne 03.06.2018 17.00 NS

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 190 Kč, C: 690  Kč

Rodinné divadlo odpolední II – ROD2 PRO NEJMENŠÍ

Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 8 let.
Dva balety a dvě opery uvidí předplatitelé skupiny ROD2, kteří 
jsou věrni historické budově Národního divadla. Příhody lišky 
Bystroušky podle novely Rudolfa Těsnohlídka nás zavedou 
do světa zvířat, ale i složitých mezilidských a mezizvířecích 
vztahů. S dílem Leoše Janáčka si skvěle poradil režisér Ondřej 
Havelka. Druhým operním titulem je klasika mezi hudební-
mi díly pro děti, Dvořákův Čert a Káča. Jednoduchý příběh 
a půvabná scéna i kostýmy Adolfa Borna jsou pro děti velmi 
dobře srozumitelné. Balet je zastoupen dvěma velkými tituly 
– Sněhovou královnou a Marnou opatrností. Oba dva vytvořili 
britští tvůrci a charakterizuje je bravurní taneční technika 
i působivá výprava a kostýmy.

1 Příhody lišky Bystroušky so 28.10.2017 11.00 ND
2 Čert a Káča ne 14.01.2018 11.00 ND
3 Sněhová královna so 03.03.2018 14.00 ND
4 Marná opatrnost ne 06.05.2018 14.00 ND

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 190, Kč, C: 690 Kč

Rodinné divadlo odpolední III – ROD3
Skupinu doporučujeme divákům od 15 let.
Třetí skupina pro rodinné publikum je určena spíše zkušeněj-
ším divákům. Ti u ž mohou v Janáčkově, resp. Těsnohlídkově 
Lišce Bystroušce vnímat i druhý plán příběhu jako paralelu 
k lidské společnosti a ocenit kostýmní odkazy k módě 30. let. 
Druhým titulem je Krvavá svatba Federica Garcíi Lorky. Mezi 
nevěstu a ženicha vstoupí třetí osoba a zvrátí osudy i zažité 
představy všech zúčastněných. Působivý příběh Manon 
Lescaut a Nezvalův poetický jazyk v Národním divadle ještě 
podporuje nápadité výtvarné zpracování. V komponovaném 
představení Vertigo se vám představí moderní styly choreo-
grafů, kterými jsou Radu Poklitaru, Mauro Bigonzetti a Ale-
xander Ekman. Energie, virtuozita a nadsázka vás dovedou až 
na hranici závratě. Inscenace Podivuhodné cesty Julese Verna 
nám připomíná vědecké objevy 19. století, děj je však situován 
na začátek století dvacátého, do éry pionýrů filmového 
průmyslu. Spojuje se zde několik etap technologického vývoje 
a stupně vědeckého poznání.

1 Příhody lišky Bystroušky so 18.11.2017 11.00 ND
2 Krvavá svatba ne 17.12.2017 14.00 STD
3 Manon Lescaut ne 21.01.2018 14.00 ND
4 Vertigo ne 25.02.2018 16.00 NS

5
Podivuhodné cesty
Julese Verna

ne 20.05.2018 17.00 NS

 Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 190 Kč, C: 690 Kč

Rodinné divadlo odpolední IV – ROD4
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 12 let.
Čtvrtou v řadě rodinných skupin zahájí zábavná inscenace 
Mlynářova opička. Milan Šotek z textů českého klasika Klicpery 
vybral to nej a sestavil „fungl novou“ komedii. Čajkovského 
Louskáček – Vánoční příběh je baletní pohádkou plnou kouzel 
a snů, která obohatí atmosféru přicházejících Vánoc. Opera 
o opeře, tak lze stručně charakterizovat Donizettiho komedii 
Poprask v opeře, která si dělá legraci z opery i zpěváků. 
Sezonu zakončíte ve Stavovském divadle s půvabným baletem 
z mořského světa podle pohádky H. Ch. Andersena, který 
stejně jako lidský svět na souši ovládá láska a touha. Můžete 
se těšit na osvědčený inscenační tým – režijní tandem SKUTR, 
choreografa Jana Kodeta, hudebního skladatele Zbyňka Matějů 
– a jeho Malou mořskou vílu.

1 Mlynářova opička ne 01.10.2017 14.00 STD

2
Louskáček – Vánoční 
příběh

so 09.12.2017 18.00 ND

3 Poprask v opeře so 10.02.2018 14.00 STD
4 Malá mořská víla so 17.03.2018 18.00 STD
5 Sen čarovné noci ne 03.06.2018 14.00 ND

Cena – A: 1 790 Kč, B: 1 290 Kč, C: 790 Kč

Rodinné divadlo odpolední V – ROD5
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 12 let.
Klasik italské komické opery Gaetano Donizetti si ve svém 
Poprasku v opeře dělá legraci z opery a jejích představite-
lů – předvádí operní soubor plný typických postaviček. Malá 
mořská víla touží v království svého otce poznat lidský svět 
a okusit lidskou lásku. Pohádku podle H. Ch. Andersena 
vytvořil choreograf Jan Kodet a známý režijní tandem SKUTR. 
Ve Stavovském divadle se můžete také těšit na nové nastu-
dování Figarovy svatby, jedné z nejslavnějších Mozartových 
oper. Činoherní žánr zastupuje Mlynářova opička, zbrusu nová 
komedie, kterou Milan Šotek poskládal z děl českého mistra 
moliérovského humoru Václava Klimenta Klicpery. Marná 
opatrnost, klasický baletní titul, je svým charakterem předur-
čena pro rodinné publikum. Duchovním otcem legendárního 
Kouzelného cirkusu byl významný režisér Evald Schorm 
a spolu s ním dlouholetý šéf Laterny magiky a náš světoznámý 
divadelní architekt Josef Svoboda.

1 Poprask v opeře ne 19.11.2017 17.00 STD
2 Malá mořská víla ne 03.12.2017 14.00 STD
3 Figarova svatba ne 04.02.2018 17.00 STD
4 Mlynářova opička ne 11.03.2018 14.00 STD
5 Marná opatrnost so 19.05.2018 14.00 ND
6 Kouzelný cirkus so 16.06.2018 17.00 NS

Cena – A: 2 190 Kč, B: 1 590 Kč, C: 990 Kč

Rodinné divadlo odpolední VI – ROD6
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 12 let.
Kouzelná scénografie a nápadité kostýmy přidávají baletu 
Malá mořská víla, který vznikl na motivy známé Andersenovy 
pohádky, další rozměr. Kouzelný cirkus, nejhranější inscenace 
Laterny magiky, představuje prototyp tohoto specifického di-
vadelního žánru založeného na prolínání předobrazu a reality. 
V rytmu swingu buší srdce mé – to je název inscenace Ondřeje 
Havelky, ve které vzdává hold vynikajícímu jazzmanovi Jiřímu 
Traxlerovi. Od zcela nového divadelního titulu ke klasice. Kul-
tovní dílo bratří Mrštíků bude inscenovat publiku dobře známý 
režisér Štěpán Pácl. Rozvernou operu pro nejmenší diváky 
předs tavuje Dvořákův Čert a Káča. Kouzelná scéna a kostýmy 
Adolfa Borna zaručeně vrátí dospělé diváky do dětských let. 
Moderní tanec, energií sršící tanečníky a brilantní choreografii 
rozhodně zažijete v rámci decadance slavného izraelského 
choreografa Ohada Naharina.

1 Malá mořská víla so 23.09.2017 18.00 STD
2 Kouzelný cirkus so 04.11.2017 14.00 NS

3
V rytmu swingu  
buší srdce mé

ne 07.01.2018 14.00 ND

4 Maryša ne 04.03.2018 14.00 ND
5 Čert a Káča so 21.04.2018 11.00 ND

6
OHAD NAHARIN: 
decadance

so 26.05.2018 16.00 NS

Cena – A: 2 190 Kč, B: 1 590 Kč, C: 990 Kč

Rodinné divadlo odpolední VII – ROD7 PRO NEJMENŠÍ

Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 8 let.
Sedmá skupina je určena nejmladším divákům. Dvořákova 
hříčka plná humoru je pro děti dobře srozumitelná a rodičům 
připomene večerníčky animované Adolfem Bornem. Čajkov-
ského Louskáček – Vánoční příběh je baletní pohádka plná 
kouzel a snů, která vás vtáhne do vánoční atmosféry Londýna. 
Další z pohádkových baletů, Sněhová královna, zaujme diváky 
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nejen svou oslnivě třpytivou výpravou, ale také krásnými 
virtuózními tanečními party choreografa Michaela Cordera. 
Do světa objevných vynálezů se vydáme s inscenací Laterny 
magiky Podivuhodné cesty Julese Verna. Její děj je zasazen 
do začátku 20. století, do éry pionýrů filmového průmyslu.

1 Čert a Káča ne 05.11.2017 11.00 ND

2
Louskáček – Vánoční 
příběh

so 16.12.2017 14.00 ND

3 Sněhová královna so 03.02.2018 14.00 ND

5
Podivuhodné cesty  
Julese Verna

so 10.03.2018 14.00 NS

Cena – A: 1 590 Kč, B: 1 090 Kč, C: 690 Kč

Rodinné divadlo odpolední VIII – ROD8 PRO NEJMENŠÍ

Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 8 let.
Tato skupina seznamuje ty nejmenší diváky se světem opery 
a baletu. Nabízí jim dva známé příběhy – Čerta a Káču a Malou 
mořskou vílu, díky nimž se mohou naučit vnímat děj i jinak než 
prostřednictvím mluveného slova. Hravost Dvořákovy opery je 
podtržena scénou a kostýmy Adolfa Borna. Za Malou mořskou 
vílou zase stojí osvědčený inscenační tým, který pracoval už 
na oblíbeném a oceňovaném baletu Čarodějův učeň.

1 Čert a Káča so 25.11.2017 11.00 ND
2 Malá mořská víla so 17.03.2018 14.00 STD

Cena – A: 890 Kč, B: 690 Kč, C: 390 Kč 

Rodinné divadlo večerní – ROV 
Skupinu doporučujeme divákům od 15 let.
Offenbachova skvělá komedie plná bohů se odehrává u Théb, 
na bájném Olympu a v říši boha stínů Pluta. Skladatel a libre-
tista však jednu z nejslavnějších řeckých bájí obrátili naruby. 
Klasickým operním titulem je Kouzelná flétna, nenáročná 
a pro operní začátečníky lehce stravitelná, v inscenaci Vladi-
míra Morávka navíc na pohled poutavá. Opereta Netopýr, dílo 
známého autora valčíků, je ideální směsí vídeňského šarmu, 
humoru a nepřekonatelné radosti ze života. Legendární a pou-
tavá inscenace Marné opatrnosti v choreografii sira Fredericka 
Ashtona je důkazem, že geniální díla rozhodně nestárnou. 
Tento klenot je jeden ze základních titulů světového baletního 
odkazu. A trocha nadsázky a ironie na závěr: u Donizettiho 
Poprasku v opeře, který si bere na paškál divadelní zvyklosti 
a postavy, se pobavíte a zároveň poznáte, jak může probíhat 
příprava operní premiéry.

1 Orfeus v podsvětí út 12.09.2017 19.00 HDK
2 Kouzelná flétna so 14.10.2017 19.00 STD
3 Netopýr po 11.12.2017 19.00 HDK
4 Marná opatrnost ne 29.04.2018 19.00 ND
5 Poprask v opeře st 06.06.2018 19.00 STD

Cena – A: 2 690 Kč, B: 1 990 Kč, C: 1 390 Kč

STUDENTSKÁ SKUPINA

Tato skupina je otevřena všem. Studenti středních a vysokých 
škol ji mohou zakoupit s 50% slevou. Prokázání nároku na sle-
vu může hledištní personál vyžadovat při vstupu do hlediště.

Národní divadlo studentům – NDS
Máte rádi divadlo, ale je složité najít čas a odhodlání k výběru 
konkrétního představení? Celosezonní předplatné vám dává 
příležitost naplánovat si svůj kalendář dostatečně dopředu 
a jeho část zaplnit také návštěvami divadla. Skupina zdaleka 
není určena jen studentům, těm ji však nabízíme s neodola-
telným cenovým zvýhodněním. Skladba titulů potěší zkušené 
diváky, výběr je však lákavý i pro ty, kteří se s divadlem chystají 
teprve začít. Také vás napadlo, jak by asi mohla vypadat taková 
dnešní Popelka? Odpověď může nabídnout inscenace uváděná 
ve Stavovském divadle, která tento oblíbený kus zpracovává 
svěžím a moderním způsobem. O tom, že opera zdaleka 
není mrtvým žánrem, vás přesvědčí autorský projekt Miloše 
Orsona Štědroně, který se věnuje osobě oblíbeného českého 
spisovatele Bohumila Hrabala. Prostor Nové scény následně 
rozezní také tóny Bacha, Šostakoviče nebo Schuberta a za-
žijete večer oslavující umění současného tance a přiblížení 
se fyzické dokonalosti. To vše vás může dovést až na hranici 
opojné závratě – Vertiga! Novelu Spalovač mrtvol Ladislava 
Fukse známe především z jejího filmového zpracování. Příběh 
o zaměstnanci krematoria má více rovin a jeho sdělení je 
v mnohých ohledech aktuální i dnes. Jedno z nejslavnějších 
Shakespearových děl posloužilo jako předloha i skladateli 
Charlesi Gounodovi, který příběh veronských milenců zpraco-
val do působivé romantické opery. 

1 Popelka st 22.11.2017 19.00 STD
2 Don Hrabal st 20.12.2017 20.00 NS
3 Vertigo st 17.01.2018 20.00 NS
4 Spalovač mrtvol po 05.03.2018 19.00 STD
5 Romeo a Julie út 15.05.2018 19.00 HDK

Cena běžná – A: 1 980 Kč, B: 1 380 Kč, C: 980 Kč
Cena studentská – A: 990 Kč, B: 690 Kč, C: 490 Kč

SENIORSKÉ SKUPINY

Tyto skupiny jsou určeny výhradně seniorům od 60 let. Na-
bízejí mimořádné cenové zvýhodnění. Prokázání věku může 
hledištní personál vyžadovat při vstupu do hlediště.

Seniorský cyklus I – SEN1 
První cyklus odpoledních představení zahájí představení 
Wagnerova Lohengrina, které nabídne návštěvníkům Ná-
rodního divadla silný a komplexní umělecký zážitek v duchu 
wagnerovského pojetí monumentálního a úplného uměleckého 
díla. Největší úspěch z Offenbachových děl si vydobyl Orfeus 
v podsvětí. Nesmrtelnost této operetě zajistily efektní melodie, 
jiskřivé dialogy a v neposlední řadě „pekelný galop“ čili kvapík 
(francouzsky can-can), který se od premiéry stal hudebním 
symbolem Paříže. Zástupcem baletního žánru bude kompono-
vaný večer Timeless složený z choreografií významných osob-
ností tanečního umění. Těšit se můžete na mistrovské baletní 
výkony a slavné choreografie George Balanchina, Emanuela 
Gata nebo dechberoucí Svěcení jara Glena Tetleyho. Poslední 
setkání bude patřit Janáčkovým Příhodám lišky Bystroušky. 
Operní příběh s filozofickým podtextem, ke kterému skladatel 
našel inspiraci v novinovém románu Rudolfa Těsnohlídka, patří 
právem mezi Janáčkova nejčastěji uváděná díla.

1 Lohengrin ne 10.09.2017 16.00 ND
2 Orfeus v podsvětí po 23.10.2017 17.00 HDK
3 Timeless ne 12.11.2017 18.00 ND
4 Příhody lišky Bystroušky út 08.05.2018 11.00 ND

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 190 Kč, C: 790 Kč

Seniorský cyklus II – SEN2
Také začátek druhého odpoledního cyklu bude patřit velikánovi 
hudebního divadla 19. století Richardu Wagnerovi. Jeho 
Lohengrin, bájný příběh o „rytíři s labutí“, patří k interpretačně 
velmi náročným a zároveň divácky oblíbeným operním dílům. 
Ve svých operních jednoaktovkách vypráví Carl Orff formou 
zábavného a výpravného lidového divadla dvě pohádky bratří 
Grimmů – o chytrém selském děvčeti, které uhodne jakoukoli 
hádanku, a o měsíci, který si pošetilí lidé navzájem kradou, aby 
ho nakonec svatý Petr pověsil na oblohu, mimo dosah jejich 
všetečných rukou. Tvorba „mistra pohádkáře” H. Ch. Ander-
sena inspirovala mezi jinými také anglického choreografa Mi-
chaela Cordera a jeho Sněhovou královnu. Janáčkovy Příhody 
lišky Bystroušky oslovují publikum svým vtipem, myšlenkovou 
hloubkou i emotivitou. Režisér Ondřej Havelka navíc vkusně 
a poeticky ztvárňuje groteskní svět zvířat i rázovitých lidiček.

1 Lohengrin so 23.09.2017 16.00 ND
2 Chytračka/Měsíc ne 03.12.2017 17.00 ND
3 Sněhová královna so 27.01.2018 18.00 ND
4 Příhody lišky Bystroušky so 26.05.2018 11.00 ND

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 190 Kč, C: 790 Kč

Seniorský cyklus III – SEN3
Začátek podzimu vám zpříjemní Malá mořská víla v cho-
reografii Jana Kodeta a režii úspěšného tandemu SKUTR. 
Prožijete odpoledne s obyvateli moře – s merfolky nebo 
mořskými vílami, z nichž ta nejlíbeznější je ochotna obětovat 
kvůli opravdové lásce k lidskému princi i svůj život. Carl Orff 
napsal mimo jiné i několik oper s pohádkovými náměty. Vy 
zhlédnete dvě nejhranější, Měsíc a Chytračku, inspirované 
pohádkami bratří Grimmů. Tři sestry. Olga, Máša a Irina. 
Jejich skutečným snem je návrat do rodné Moskvy. Může 
jim však útěk do minulosti přinést vytoužené životní štěstí? 
Krutá a chladná princezna Turandot klade svým nápadníkům 
hádanky, za jejichž nerozluštění je čeká smrt. Uhodne je až 
princ Kalaf, jehož láska nakonec přemůže princeznin chlad. 
Swingová revue V rytmu swingu buší srdce mé je založená 
na vzpomínkách velkého českého jazzmana Jiřího Traxlera 
a uvede vás do světa okouzlujících melodií.

1 Malá mořská víla so 23.09.2017 14.00 STD
2 Chytračka/Měsíc ne 22.10.2017 17.00 ND
3 Tři sestry so 13.01.2018 14.00 STD
4 Turandot út 20.02.2018 17.00 HDK

5
V rytmu swingu buší 
srdce mé

ne 08.04.2018 14.00 ND

Cena – A: 1 890 Kč, B: 1 450 Kč, C: 690 Kč

Seniorský cyklus IV – SEN4
Skupinu složenou z představení všech čtyř žánrů otevře vel-
kolepý výpravný balet La Bayadère. Příběh odvážné chrámové 
tanečnice z orientálního indického prostředí na hudbu Ludwiga 
Minkuse je plný dramatických zvratů a virtuózních výkonů. 
Práci choreografa Petra Zusky můžete obdivovat ve zpracování 
Shakespearovy tragédie Romeo a Julie. Sugestivní Prokofje-
vova hudba dotváří dramatický příběh veronských milenců. 
Operní večery budou patřit českým velikánům. Vílu Rusalku 
ve světoznámé Dvořákově opeře stihne nešťastný osud poté, 
co ji zradí nevěrný Princ. V režii Ondřeje Havelky zhlédnete Pří-
hody lišky Bystroušky, filozofickou revue pojednávající nejen 
o jednom liščím životě. Malý princ v režii Vladimíra Morávka 
naplno rozvine principy fascinující Laterny magiky a potěší 
všechny, kdo v divadle hledají poetiku i námět k zamyšlení. 
Závěr sezony bude patřit dramatizaci oblíbeného románu Jane 
Austenové Pýcha a předsudek.

1 La Bayadère čt 07.09.2017 19.00 ND
2 Romeo a Julie út 31.10.2017 19.00 HDK
3 Rusalka po 05.02.2018 19.00 HDK
4 Malý princ so 14.04.2018 20.00 NS
5 Příhody lišky Bystroušky po 07.05.2018 19.00 ND
6 Pýcha a předsudek po 11.06.2018 19.00 ND

Cena – 2 850 Kč, B: 1 990 Kč, C: 1 090 Kč 

Seniorský cyklus V – SEN5
Sezonu zahájí novinka Petra Zusky, která navazuje na úspěšný 
titul Brel – Vysockij – Kryl / Sólo pro tři. Potěšeni budou 
všichni ti, pro které byl tento kultovní kus nepostradatelným 
divadelním zážitkem uplynulých deseti let. Tentokrát se bude 
tančit a hrát na Nové scéně na hudbu česko-polsko-slezských 
písničkářů Jaromíra Nohavici a Beaty Bocek. Činoherní titul 
Modrý pták pochází z pera vlámského symbolisty Maurice 
Maeterlincka. Jen na cestě může ústřední dvojice pochopit, že 
mezilidské vztahy a vzájemný soucit jsou tím, co nám přinese 
vytoužené štěstí. Arrigo Boito, Verdiho oblíbený libretista, byl 
také sám schopným skladatelem. Důkazem jeho umění může 
být Mefistofeles, opera na faustovský námět s ohromujícími 
sborovými pasážemi. Existují příběhy, které stojí za to vyprávět 
vždy znovu a znovu. Takovým příběhem je i Maryša. Realistické 
dílo bratří Mrštíků, které se stalo nezpochybnitelnou součástí 
nejužšího kánonu naší dramatiky, se na jevišti Národního 
divadla dočká již jedenáctého nastudování. 

1 Sólo pro nás dva so 28.10.2017 16.00 NS
2 Modrý pták so 06.01.2018 13.00 STD
3 Mefistofeles ne 04.02.2018 17.00 ND
4 Maryša so 05.05.2018 14.00 ND

Cena – A: 1 390 Kč, B: 990 Kč, C: 690 Kč

OPERNÍ SKUPINY

Pro milovníky opery I – O1
Šest večerů, šest nejnovějších inscenací v operním repertoáru 
Národního divadla. Užijete si odlehčený začátek sezony se slav-
nou Offenbachovou opere tou Orfeus v podsvětí, která na po-
zadí mytologických příběhů paroduje politické a společenské 
reálie. Děj Verdiho opery Maškarní ples je inspirován životem 
švédského krále Gustava III. Třetí večer bude patřit Benjaminu 
Brittenovi a jeho opeře Billy Budd, kterou Národní divadlo 
uvede v české premiéře. Figarova svatba patří mezi díla, která 
na jevišti Stavovského divadla zkrátka nemohou chybět. Těšit 
se můžete na jubilejní 20. inscenaci této legendární Mozartovy 
opery. Zástupcem českého repertoáru budou Výlety páně 
Broučkovy, Janáčkova satirická opera, která vznikla na motivy 
oblíbených románů Svatopluka Čecha. Bezmála po 80 letech 
se na jeviště Národního divadla vrací jedno z nejslavnějších děl 
francouzské operní literatury, Massenetův Werther.

1 Orfeus v podsvětí po 11.09.2017 19.00 HDK
2 Maškarní ples út 21.11.2017 19.00 ND
3 Billy Budd čt 25.01.2018 19.00 ND
4 Figarova svatba st 28.02.2018 19.00 STD
5 Výlety páně Broučkovy čt 05.04.2018 19.00 ND
6 Werther út 26.06.2018 19.00 ND

Cena – A: 4 790 Kč, B: 3 490 Kč, C: 1 990 Kč
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Pro milovníky opery II – O2
Komedie i velké tragické příběhy, operní evergreeny i díla málo 
uváděná, to vše nabízí další operní skupina. Začátek sezony 
bude patřit Pucciniho Tosce, příběhu dvou lidí, kteří chtějí žít 
jen láskou a uměním, ale na svůj idealismus krutě doplatí. Jak 
to všechno začalo mezi hrabětem Almavivou a jeho milovanou 
Rosinou? Byl u toho samozřejmě Figaro, nejslavnější lazebník 
všech dob. Offenbachův Orfeus v podsvětí přináší celému 
souboru příležitost představit se posluchačům v poněkud ne-
obvyklých operetních rolích. Arrigo Boito, Verdiho oblíbený lib-
retista, byl také sám schopným skladatelem. Důkazem Boitova 
umění může být právě Mefistofeles, opera na faustovský 
námět s ohromujícími sborovými pasážemi. V Kouzelné flétně 
se můžete těšit na dobově stylizované kostýmy, divadelní efek-
ty i okouzlující Mozartovu hudbu. Velkým návratem na jeviště 
Národního divadla bude uvedení Massenetova Werthera.

1 Tosca pá 01.09.2017 19.00 ND
2 Lazebník sevillský po 13.11.2017 19.00 HDK
3 Orfeus v podsvětí út 05.12.2017 19.00 HDK
4 Mefistofeles čt 01.02.2018 19.00 ND
5 Kouzelná flétna st 07.03.2018 19.00 STD
6 Werther čt 21.06.2018 19.00 ND

Cena – A: 4 790 Kč, B: 3 490 Kč, C: 1 990 Kč

Pro milovníky opery III – O3
Průřez operním repertoárem Národního divadla nabízí třetí 
operní skupina. Na své si přijdou milovníci velkých roman-
tických příběhů i vyznavači české hudby. Děj Martinů Juliette 
se odehrává v poetické, snové atmosféře. Verdiho Maškarní 
ples je volně inspirován životem švédského krále Gustava III. 
Slavný Mozartův singspiel o Konstanci a její služebné Blondě, 
unesených tureckým pašou, se nese v typicky odlehčené 
atmosféře, hýří štiplavě rošťáckým i shovívavým humorem, má 
však i melancholické momenty. Život básníka Chéniera, popra-
veného během kritické fáze francouzské revoluce, posloužil 
jako volný námět Umbertu Giordanovi. Téměř po patnácti 
letech se na jeviště své premiéry vrací Výlety páně Broučkovy. 
Ač se jedná o Janáčkovo vynikající a vyzrálé dílo, nepatří Výlety 
ke skladatelovým často hraným operám. Věříme tedy, že toto 
uvedení udělá radost všem příznivcům české hudby.

1 Juliette (Snář) pá 29.09.2017 20.00 ND
2 Maškarní ples čt 09.11.2017 19.00 ND
3 Únos ze serailu st 20.12.2017 19.00 STD
4 Andrea Chénier so 07.04.2018 19.00 ND
5 Výlety páně Broučkovy ne 20.05.2018 19.00 ND

Cena – A: 3 890 Kč, B: 2 890 Kč, C: 1 690 Kč

Operní odpoledne – OO
Pro ty diváky, kteří si rádi vychutnávají atmosféru odpoledních 
představení, jsme připravili sérii tří titulů, které reprezentují 
významná stylová období vývoje operního žánru. Cyklus zahájí 
Maškarní ples, Verdiho dílo, které se kvůli cenzuře stalo velmi 
diskutovaným ještě před svou premiérou. Ze švédského krále 
a milovníka divadla Gustava, se stal anglický guvernér v ame-
rickém Bostonu atd. Příběh o věrné Konstanci a její služebné 
Blondě, unesených tureckým pašou Selimem do jeho harému, 
z nějž jsou složitě vysvobozovány svými nápadníky Belmontem 
a Pedrillem, je variací na mozartovsky životodárné téma hledá-
ní svobodné přirozenosti a rovnováhy v mezilidských vztazích 
a pochopitelně nejvíce ve vztahu mezi ženou a mužem. Skupinu 
uzavře Wagnerův příběh o bájném rytíři Lohengrinovi, který 
přichází do světa lidí, aby zachránil čest Elsy z Brabantu.

1 Maškarní ples ne 15.10.2017 17.00 ND
2 Únos ze serailu ne 21.01.2018 17.00 STD
3 Lohengrin ne 11.03.2018 17.00 ND

Cena – A: 1 590 Kč, B: 1 090 Kč, C: 890 Kč

Nová opera – NO NOVINKA

Operní žánr má své pevné místo také v tvorbě hudebních 
skladatelů 20. i 21. století. Vloni se tato skupina zaměřila 
na komorní opery uváděné v prostoru Nové scény. Letos jsme 
pro vás vedle dvou soudobých českých projektů připravili 
také dva večery věnované dvěma skladatelským velikánům 
20. století, jejichž díla uvádíme v Národním divadle. Carl 
Orff přispěl hudebnímu světu mimo jiné jako výjimečný 
skladatel, jeho hudba je však přístupná a srozumitelná i těm, 
kteří do opery chodí méně často. Prvním ze dvou zástupců 
soudobé české tvorby bude dílo Miloše Orsona Štědroně. 
Jeho autorský projekt Don Hrabal se věnuje osobě známého 
českého spisovatele. Brittenův Billy Budd patří k vrcholným 
hudebnědramatickým dílům 20. století. Národní divadlo uvádí 
toto dílo v české premiéře, a to v původní, čtyřaktové verzi. 
Expresionistický charakter díla Sternenhoch Ladislava Klímy 
inspiroval skladatele Ivana Achera ke kompozici, která využívá 

zvukových možností elektronické hudby, přičemž však úplně 
neopouští pole historické hudby.

1 Chytračka/Měsíc st 01.11.2017 19.00 ND
2 Don Hrabal po 18.12.2017 20.00 NS
3 Billy Budd ne 28.01.2018 19.00 ND
4 Sternenhoch čt 12.04.2018 20.00 NS

Cena – A: 1 590 Kč, B: 1 290 Kč, C: 890 Kč

Opera v Karlíně – OK
V minulé sezoně jsme vás přivítali v hledišti Hudebního divadla 
Karlín. Letos vám nabízíme sérii dalších čtyř titulů, které 
na toto jeviště přináší soubor Státní opery. Kdo by neznal 
příběh nejslavnějšího lazebníka všech dob? Figaro suverénně 
vládne nejen břitvou, ale i skvělým vtipem. Verdiho La traviata 
je jedním z pilířů repertoáru většiny operních domů. Operetní 
žánr je s karlínským prostorem neodmyslitelně spjat, a oper-
nímu souboru se tak naskytla jedinečná příležitost představit 
se sice v méně obvyklých rolích, zato ve velmi autentickém 
prostředí. Orfeus v podsvětí na pozadí mytologických příběhů 
paroduje s obrovským vtipem politické a společenské reálie. 
Vy si toto oblíbené dílo navíc budete moci užít v českém 
překladu. Závěr sezony bude patřit Puccinimu. Hádanky kruté 
a chladné Turandot uhodne odvážný Kalaf, který obměkčí také 
princeznino srdce.

1 Lazebník sevillský út 26.09.2017 19.00 HDK
2 La traviata út 14.11.2017 19.00 HDK
3 Orfeus v podsvětí út 06.02.2018 19.00 HDK
4 Turandot po 21.05.2018 19.00 HDK

Cena – A: 2 790 Kč, B: 1 890 Kč, C: 1 390 Kč

Koncertní řada – K
Jako letošní novinku přinášíme našim divákům a posluchačům 
možnost nákupu koncertní předplatitelské řady. Sezonu zahájí 
Orchestr Státní opery pod vedením Petra Kofroně a těšit se 
můžete na výběr z repertoáru bývalého Nového německého 
divadla v Praze. Spoustu skladatelských jmen už dávno kryje 
prach času, ale i tito skladatelé byli nezbytným podhoubím pro 
tvorbu, která si cestu na hudební olymp našla. A právě na tyto 
dnes často neprávem opomíjené autory se chce koncert zamě-
řit. Své hluboké protiválečné přesvědčení vyjádřil britský skla-
datel Benjamin Britten nejvýrazněji oratoriem War Requiem, 
reagujícím na obě světové válečné tragédie 20. století, jejich 
hrůzy a oběti. Je to dílo monumentální a grandiózní, stejně 
jako niterné a hluboce lidské a jeho poselství je stejně platné 
jako v době premiéry. Již tradiční mozartovský narozeninový 
koncert bude tentokrát patřit laureátům Mezinárodní pěvecké 
soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Koncertním 
provedením opery Donna Diana, která zpracovává téma blízké 
Shakespearově komedii Zkrocení zlé ženy, si podruhé v této 
sezoně připomeneme první slavnou etapu někdejšího Nového 
německého divadla v Praze. 

1 Zahajovací koncert čt 14.09.2017 19.00 ND
2 War Requiem čt 16.11.2017 19.00 FK
3 Mozartovy narozeniny ‘18 so 27.01.2018 20.00 STD

4 
E. N. von Reznicek:
Donna Diana

čt 01.03.2018 19.00 FK

Cena – A: 2 390 Kč, B: 1 790 Kč, C: 1 190 Kč

BALETNÍ SKUPINY

Pro milovníky baletu I – B1
Skupina pro milovníky tance nabízí různorodé pohledy na způ-
sob tanečního vyjádření. Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva patří 
ke světové baletní klasice, choreograf Petr Zuska ji však ve své 
verzi převádí do neoklasické taneční estetiky. Kromě známého 
příběhu nenaplněné lásky Zuska vyzdvihuje také věčný konflikt 
mužského a ženského principu. Druhým titulem je kompono-
vaný večer nazvaný Timeless. V rámci jednoho večera se diváci 
seznámí se slavnou choreografií Svěcení jara Glena Tetleyho, 
amerického umělce oscilujícího mezi klasickým a moderním 
tancem, George Balanchina, se kterým už měli možnost se 
setkat v rámci úspěšného Ballettissima, a současného autora 
Emanuela Gata, který vytvoří nový opus přímo pro baletní 
soubor Národního divadla. Marná opatrnost – mistrovské dílo 
sira Fredericka Ashtona – vypráví příběh mladistvé vášně 
dívky Lise a jejího milého Colase na pozadí anglického venkova. 
Výpravný balet určený i rodinnému publiku je plný humoru 
a bujného veselí. Skupinu uzavírá představení nesoucí název 
Slovanský temperament, další z nových titulů nadcházející 
sezony. Složený večer představí původní tvorbu choreografů 
z Polska, Ruska a Česka. 

1 Romeo a Julie út 03.10.2017 19.00 HDK
2 Timeless čt 02.11.2017 19.00 ND
3 Marná opatrnost čt 17.05.2018 19.00 ND
4 Slovanský temperament ne 17.06.2018 20.00 NS

Cena – A: 2 390 Kč, B: 1 890 Kč, C: 1 190 Kč

Pro milovníky baletu II – B2
Ve druhé skupině určené tanečním nadšencům budou diváci 
sledovat známý příběh Vikomta de Valmont a Markýzy de 
Merteuil (Tereza Podařilová za ztvárnění této role získala 
Cenu Thálie). Román Nebezpečné známosti, plný vášně, lásky 
i zrady, do tanečního jazyka převedl choreograf Libor Vaculík. 
V komponovaném večeru Timeless se setkají opravdové hvěz-
dy jak tanečního, tak hudebního světa – choreografie Serenade 
George Balanchina, Svěcení jara Glena Tetleyho a nové dílo 
Emanuela Gata bude doprovázet hudba Čajkovského, Chopina 
a Stravinského. Mezi hvězdy patří i autor třetího titulu, slavný 
izraelský choreograf Ohad Naharin. Jeho díla decadance, 
které vytvořil pro Batsheva Dance Company, se soubor Baletu 
Národního divadla zhostil s bravurou. Marná opatrnost před-
stavuje jednu z nejvirtuóznějších choreografií sira Fredericka 
Ashtona, kterou vytvořil v roce 1960 pro Královský balet. Ang-
lický venkov, poetická lyričnost, humor, náročné choreografic-
ké party – to vše řadí tento titul mezi klenoty světového baletu.

1 Valmont st 20.09.2017 19.00 STD
2 Timeless st 29.11.2017 19.00 ND
3 Marná opatrnost ne 22.04.2018 19.00 ND
4 Ohad Naharin: decadance pá 11.05.2018 20.00 NS

Cena – A: 2 290 Kč, B: 1 790 Kč, C: 1 090 Kč 

ČINOHERNÍ SKUPINY

Pro milovníky činohry I–IV – Č1–4
Jméno Václava Klimenta Klicpery je prakticky synonymem pro 
komediální hry 19. století. Milan Šotek z jeho děl vytáhl „to nej-
klicperovatější“ a spolu s režisérem Štěpánem Páclem vytvořil 
zbrusu novou komedii Mlynářova opička. Noční sezóna britské 
autorky Rebeccy Lenkiewiczové je hořkou komedií o osudech 
„normální britské rodinky“. Těžko hledat typičtější dílo českého 
vesnického realismu, než je Maryša bratří Mrštíků. V pořadí již 
jedenáctá Maryša bude na prknech Národního divadla navazo-
vat na silnou tradici. Goetheho Faust je pro režiséry opravdo-
vou výzvou. Jan Frič ve své inscenaci pracuje se zcela novým 
překladem a pokládá si otázku, v čem by mohl být Faust naším 
současníkem. Díla Antona Pavloviče Čechova patří k povinné 
školní četbě a téměř i k povinné položce v dramaturgických 
plánech velkých činoherních divadel. Na první pohled se může 
zdát, že se v Čechovových dramatech, která sám autor nazýval 
komediemi, nic neděje. I Tři sestry stagnují mezi vzpomínkami 
na minulost a sněním o budoucnosti. Dialogy ale postupně 
odhalují bohatý život pod povrchem.

Pro milovníky činohry I – Č1

1 Mlynářova opička po 04.09.2017 19.00 STD
2 Noční sezóna st 15.11.2017 19.00 STD
3 Maryša po 08.01.2018 19.00 ND
4 Faust čt 22.03.2018 19.00 STD
5 Tři sestry st 25.04.2018 19.00 STD

Cena – A: 1 790 Kč, B: 1 290 Kč, C: 890 Kč

Pro milovníky činohry II – Č2

1 Mlynářova opička út 19.09.2017 19.00 STD
2 Noční sezóna pá 24.11.2017 19.00 STD
3 Maryša út 23.01.2018 19.00 ND
4 Tři sestry út 06.03.2018 19.00 STD
5 Faust čt 12.04.2018 19.00 STD

Cena – A: 1 790 Kč, B: 1 290 Kč, C: 890 Kč 

Pro milovníky činohry III – Č3

1 Mlynářova opička po 23.10.2017 19.00 STD
2 Noční sezóna po 11.12.2017 19.00 STD
3 Maryša čt 08.02.2018 19.00 ND
4 Faust čt 19.04.2018 19.00 STD
5 Tři sestry út 22.05.2018 19.00 STD

Cena – A: 1 790 Kč, B: 1 290 Kč, C: 890 Kč 
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Pro milovníky činohry IV – Č4

1 Mlynářova opička čt 30.11.2017 19.00 STD
2 Noční sezóna pá 05.01.2018 19.00 STD
3 Maryša po 19.02.2018 19.00 ND
4 Faust út 03.04.2018 19.00 STD
5 Tři sestry st 09.05.2018 19.00 STD

Cena – A: 1 790 Kč, B: 1 290 Kč, C: 890 Kč 

Setkání s činohrou I – ČS1
Příběh o zaměstnanci krematoria a vzorném manželovi a otci 
Karlu Kopfrkinglovi je nejen hororem ze spalovny lidí, ale také 
groteskním obrazem rozkladu lidské osobnosti. Žena jako 
objekt, jako téma, žena v běhu času a v divadle. To jsou motivy 
nového kusu Daniela Špinara Křehkosti, tvé jméno je žena, 
který vytvořil pro šest hereček a jednoho herce. Tři sestry. 
Olga, Máša a Irina. Jejich skutečným snem je návrat do rodné 
Moskvy. Může jim však útěk do minulosti přinést vytoužené 
životní štěstí? Hra Dotkni se vesmíru a pokračuj zavede diváky 
do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, kde se inžený-
rovi Bohumilu Plánovskému podařilo objevit podstatu evoluce. 
Těžko hledat typičtější dílo českého vesnického realismu, než 
je Maryša bratří Mrštíků. V pořadí již jedenáctá Maryša bude 
na prknech Národního divadla navazovat na silnou tradici. 
Skupinu uzavírá další klasický titul – Faust. Inscenace se ptá, 
jakým pokušením by byl asi doktor Faust vystaven dnes.

1 Spalovač mrtvol st 06.09.2017 1900 STD

2 
Křehkosti, tvé jméno
je žena

po 23.10.2017 2000 NS

3 Tři sestry út 28.11.2017 1900 STD

4 
Dotkni se vesmíru
a pokračuj

po 22.01.2018 2000 NS

5 Maryša út 17.04.2018 1900 ND
6 Faust po 21.05.2018 1900 STD

Cena – A: 1 790 Kč, B: 1 390 Kč, C: 990 Kč 

Setkání s činohrou II – ČS2
Tato činoherní skupina obsahuje pestrou škálu děl od těch 
klasických až po zcela nové texty. Pýchu a předsudek Jane Aus-
tenové pro divadlo upravil i zrežíroval Daniel Špinar. Na jeviště 
převádí příběh z venkova, který ironicky líčí rodinné vztahy. 
Tentýž režisér, ale tentokrát kus určený primárně pro divadlo, 
a to hned z pera Williama Shakespeara – Sen čarovné noci – vás 
zavede do světa kouzel a spletitých milostných vztahů. Nový 
překlad posouvá příběh blíže k současnosti. Text hry Jsme 
v pohodě vychází z té nejlepší tradice americké stand-up come-
dy. Noční sezóna Rebeccy Lenkiewiczové nás přivádí do Velké 
Británie, kde sledujeme tragické i komické osudy jedné rodiny. 
Nová Atlantida se zamýšlí nad rozpory současného světa a naší 
schopností je vnímat, reflektovat a řešit. Nově přepracovanou 
klasiku, Mlynářovu opičku, zhlédnete na jevišti, kde Klicpera 
sám s českou divadelní společností před dvěma sty lety působil.

1 Pýcha a předsudek st 18.10.2017 19.00 ND
2 Sen čarovné noci út 28.11.2017 19.00 ND
3 Jsme v pohodě čt 11.01.2018 20.00 NS
4 Noční sezóna po 19.02.2018 19.00 STD
5 Nová Atlantida út 03.04.2018 20.00 NS
6 Mlynářova opička čt 07.06.2018 19.00 STD

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 390 Kč, C: 990 Kč

Činohra na Nové scéně – ČNS 
Jeviště Nové scény je zpravidla určeno nové dramatice 
a inovativním inscenačním postupům. Hra Dotkni se vesmíru 
a pokračuj nás přenese do světa chemie, vědy, ve kterém je 
těžké najít tu správnou cestu evoluce. Analýzy poukazují na zne-
pokojivé souvislosti antické moudrosti, Bible a genetiky. Kdo 
je však vyvolen, aby vyzval lidstvo na novou cestu? Americkou 
dramatiku na Nové scéně zastoupí Paul Rudnick se svou hrou 
Jsme v pohodě. Komedie řeší otázku, co je a co už není normální 
a kdo vůbec má právo to soudit. Nová Atlantida Jiřího Adámka 
předkládá téma utopistických vizí ideálního státu a rozčarování 
z dnešní doby, kdy sílí nedůvěra k institucím a ke klasickým 
elitám. Jan Frič a Milan Šotek ve své nové hře představují 
superhrdinu – Zbyhoně. Že vám to jméno nic neříká? Naše české 
Rukopisy se takovými hrdiny jen hemží. Je na čase je poznat!

1 
Dotkni se vesmíru  
a pokračuj

st 06.09.2017 20.00 NS

2 Jsme v pohodě čt 02.11.2017 20.00 NS
3 Nová Atlantida čt 15.03.2018 20.00 NS
4 Zbyhoň! čt 31.05.2018 20.00 NS

Jednotná cena – 790 Kč

VEČERNÍ VÍCEŽÁNROVÉ SKUPINY

Velká řada – VŘ
Nejrozsáhlejší abonentní skupina letos nabídne rozmanitou 
kombinaci sedmi operních a jednoho baletního večera. Těšit 
se můžete na velká díla 19. století, odlehčené operety i českou 
operní tvorbu zastoupenou dílem Leoše Janáčka. Zkraje se-
zony se můžete těšit na skutečně komplexní divadelní zážitek, 
který přinese opera Lohengrin Richarda Wagnera. Druhý 
operní večer bude patřit neméně slavnému Giuseppe Verdimu 
a jeho opeře Maškarní ples, která se v době své premiéry 
potýkala s mnoha cenzurními zásahy. Slavné téma milostného 
příběhu Romea a Julie zpracoval v duchu neoklasické baletní 
estetiky choreograf Petr Zuska a vyzdvihl v něm věčný konflikt 
mužského a ženského principu – to vše v úctě k tradiční 
Shakespearově předloze a Prokofjevově hudbě. Dva operetní 
večery vás přivedou do překrásných prostor Hudebního 
divadla Karlín a své oblíbené sólisty možná uslyšíte v méně 
obvyklých rolích. Odlehčená témata vystřídají dvě díla velikána 
české hudby. Nejprve půjde o filozofickou revue Příhody 
lišky Bystroušky. Následovat budou Výlety páně Broučkovy, 
opera, ke které si Janáček napsal vlastní libreto inspirované 
oblíbenými romány Svatopluka Čecha. Samotný závěr sezony 
pak bude patřit dalšímu z velikánů operního světa. Pucciniho 
Turandot je jednou ze skladatelových nejhranějších oper. 
Krutá a chladná princezna klade svým nápadníkům hádanky, 
za jejichž nerozluštění je čeká smrt. Uhodne je až princ Kalaf, 
jehož láska nakonec přemůže princeznin chlad.

1 Lohengrin so 02.09.2017 1900 ND
2 Maškarní ples pá 13.10.2017 1900 ND
3 Romeo a Julie po 06.11.2017 1900 HDK
4 Orfeus v podsvětí po 04.12.2017 1900 HDK
5 Netopýr po 12.02.2018 1900 HDK
6 Příhody lišky Bystroušky čt 01.03.2018 1900 ND
7 Výlety páně Broučkovy st 25.04.2018 1900 ND
8 Turandot út 12.06.2018 1900 HDK

Cena – A: 4 990 Kč, B: 3 590 Kč, C: 2 690 Kč

Divadelní večery I – DV1
Sérii pěti divadelních večerů zahájíte s operou Bohuslava 
Martinů. Mladý pařížský knihkupec Michel přijíždí do jakéhosi 
podivného městečka, aby našel dívku Juliette, jejíž hlas kdysi 
kdesi zaslechl. Opera Andrea Chénier je příběhem básníka 
popraveného během francouzské revoluce a patří mezi vrchol-
ná díla období verismu. Je láska pouze doménou mládí, nebo 
je každý z nás tak trochu opouštějící Nevěstou či zrazeným 
Ženichem? Nejen tyto otázky si klade Lorkova Krvavá svatba, 
hra o vášni a milostné touze. Baletní žánr bude zastoupen 
jednou z největších klasik, Sněhovou královnou. Andersenův 
příběh o zlé vládkyni a síle přátelství uvádíme v choreografii 
Michaela Cordera vytvořené v roce 2007 pro Anglický národní 
balet. Závěr sezony bude patřit české premiéře současné hry 
na současné téma, v níž však vystupují antické figury. Ironický 
přístup k minulosti i současnosti se týká nás všech.

1 Juliette (Snář) út 17.10.2017 19.00 ND
2 Andrea Chénier so 06.01.2018 19.00 ND
3 Krvavá svatba pá 09.02.2018 19.00 STD
4 Sněhová královna so 03.03.2018 19.00 ND
5 Vítejte v Thébách út 12.06.2018 19.00 STD

Cena – A: 2 990 Kč, B: 2 290 Kč, C: 1 190 Kč

Divadelní večery II – DV2
V této skupině vás čeká sedm divadelních zastavení s oblíbe-
nými inscenacemi souborů Národního divadla. Hra Jako břitva 
(Němcová) není jen popisnou biografií nejoblíbenější české 
spisovatelky. Autorka se snaží nahlížet na Boženu Němco-
vou jako na umělkyni mimořádnou, ale v mnoha ohledech 
složitou. Komponovaný večer Timeless složený z choreografií 
Glena Tetleyho, Emanuela Gata a George Balanchina přinese 
mistrovské baletní výkony i hudbu Čajkovského, Chopina či 
Stravinského. V Její pastorkyni prokázal Janáček svůj smysl 
pro zemitou dramatičnost a s velkým soucitem vykreslil lidské 
vztahy. Malá mořská víla touží poznat pozemský svět a okusit 
lidskou lásku. Jak to vše dopadne zjistíte ve stejnojmen-
ném baletu. Dva činoherní večery budou patřit inscenacím 
premiérovaným v uplynulé sezoně. Kromě Mlynářovy opičky, 
hry dle Klicperova námětu, se můžete těšit také na autorský 
projekt uměleckého šéfa Činohry ND Daniela Špinara, kde se 
v hlavních rolích představí šest nejdéle hrajících hereček sou-
boru. České opeře bude patřit i závěr sezony. Tentokrát půjde 
o Dvořákovu Rusalku v pohádkové režii Zdeňka Trošky.

1 Jako břitva (Němcová) út 12.09.2017 19.00 STD
2 Timeless st 25.10.2017 19.00 ND
3 Její pastorkyňa pá 01.12.2017 19.00 ND
4 Malá mořská víla st 10.01.2018 19.00 STD
5 Mlynářova opička st 21.02.2018 19.00 STD

6 
Křehkosti, tvé jméno
je žena

út 20.03.2018 20.00 NS

7 Rusalka po 23.04.2018 19.00 HDK

Cena – A: 2 990 Kč, B: 2 190 Kč, C: 1 090 Kč

Divadelní večery III – DV3 
Celkem pět divadelních setkání přinese čtyři velké operní 
příběhy, s nimiž kontrastuje večer moderního tance. Odlehčený 
začátek sezony si užijete s lazebníkem Figarem, který vládne 
nejen břitvou, ale též skvělým vtipem. Také díky tomu pomůže 
hraběti Almavivovi získat jeho milovanou Rosinu. Verdiho La 
traviata je součástí kmenového repertoáru všech velkých 
operních divadel. Opera při své premiéře způsobila ve společ-
nosti rozruch, příběh pařížské kurtizány Violetty Valéry si však 
brzy získal srdce posluchačů v celé Itálii  
i zbytku Evropy. Třetí operní večer bude patřit Verdiho 
současníkovi Richardu Wagnerovi. Lohengrin, bájný příběh 
o „rytíři s labutí“, opatřený podmanivou romantickou hudbou, 
psanou pro velké ansámblové obsazení, patří k interpretačně 
velmi náročným a zároveň divácky oblíbeným operním dílům. 
Prostor Nové scény bude ve Vertigu patřit třem věhlasným 
choreografům – Radu Poklitaru, Mauru Bigonzettimu a Alexan-
deru Ekmanovi. Tři navzájem ostře kontrastující poetiky těchto 
umělců vytvářejí magickou kombinaci lyriky, nostalgie, humoru 
a bláznivé absurdity. Závěrem si budete moci vychutnat Gou-
nodovo operní zpracování příběhu veronských milenců.

1 Lazebník sevillský po 25.09.2017 19.00 HDK
2 La traviata út 24.10.2017 19.00 HDK
3 Lohengrin pá 09.02.2018 19.00 ND
4 Vertigo st 25.04.2018 20.00 NS
5 Romeo a Julie út 22.05.2018 19.00 HDK

Cena – A: 3 390 Kč, B: 2 490 Kč, C: 1 590 Kč

Fáze prodeje:
• 27.02. –12.03.2017: 

Pro stávající abonenty, kteří nemění místa ani skupinu
• 13.03.–26.03.2017: 

Pro stávající abonenty, kteří mění místa či skupinu
• 27.03.–09.07.2017: 

Pro všechny zájemce

Informace o cenových kategoriích: 
na www.predplatnend.cz

Kde získat předplatné?
• online na www.predplatnend.cz
• osobně v pokladně předplatného Národního divadla 

(Národní 4, Praha 1, po–pá 9–18, so–ne 10–18)
• osobně na předprodejních místech po celé ČR 

(www.predplatnend.cz)

Informace o předplatném
Rádi vám pomůžeme s řešením vašich požadavků při 
nákupu předplatného, stačí nás kontaktovat. 
• www.predplatnend.cz
• e-mail: predplatne@narodni-divadlo.cz (po–pá 10–18)
• tel.: +420 224 901 487 (po–pá 10–18)
• pokladna: Národní 4, Praha 1, po–pá 9–18, so–ne 10–18
• adresa: Oddělení předplatného Národního divadla, 

Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

Způsob převzetí vstupenek + způsob platby
• eVstupenka + platební karta online, MasterPass, 

bankovní převod
• osobně při vyzvednutí rezervovaných vstupenek nebo 

nákupu na místě + hotově, platební karta na místě
• osobně při vyzvednutí předem zaplacené rezervace  

+ platební karta online, MasterPass, bankovní převod
• poštou po ČR + platební karta online, MasterPass, 

bankovní převod

www.predplatnend.cz
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www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ

Nový projekt z řady LaternaLAB rozvíjí tradiční principy 
Laterny magiky, tedy úzké provázání filmového obrazu 
a živé akce, ale ve zcela současném pojetí. S využitím 
video mappingu na důmyslně řešený scénický prostor  
se před diváky rozehraje kaleidoskop vizuálních i pohy-
bových nápadů, v jejichž jádru stojí motiv kostky – jak 
konkrétní, tak symbolický. Kostka je tvar i prostor v něm, 
je možné do něj nahlížet i být lapen do jeho stěn. Autor-
ská hudba a moderní choreografie pro osm tanečníků 
vytváří neopakovatelnou atmosféru, obraz stíhá obraz, 
pohyb živých interpretů a projekce vzájemně podporují 
iluzivní hru s prostorem a časem.

Režie: Pavel Knolle
Scénář: Pavel Knolle, Štěpán Pechar, David Stránský
Scéna a kostýmy: Pavel Knolle
Choreografie: Štěpán Pechar, David Stránský
Hudba: Jan Šikl
Dramaturgie: Jan Tošovský
Projekce, mapping: Jan Hladil,  
František Pecháček
Kamera a střih: Marek Brožek
Asistent choreografie: Zuzana Herényiová

Premiéra: 
23. března 
na Nové scéně

Uvádíme: 
24. a 28. března 2017

Cube
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Laterna magika na galavečerech
Soubor 420PEOPLE slavil 10. výročí a Laterna magika byla u toho i na je-
višti. Po celou dobu existence souboru patří tanečníci Laterny magiky 
k jeho spolupracovníkům a vzájemně se podporují. Na galavečeru, který 
proběhl na Nové scéně ND 18. a 19. ledna, předvedla Laterna ukázku z in-
scenace Cube. Sice v trochu netradičních podmínkách s projekcí na rovné 
zemi, ale vybraná část měla i tak úspěch. Dokonce takový, že Laterna byla 
také hned pozvána se stejným číslem na taneční galavečer, který pořá-
dalo Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě. Ten proběhl 25. února 
v Divadle Antonína Dvořáka.

Kouzelný cirkus na cestách
S blížícím se výročím 40 let nepřetržitého uvádění inscenace Kouzelný 
cirkus stoupá i zájem mimopražských diváků o tuto repertoárovou stálici 
a „rodinné stříbro“ Laterny magiky. V neděli 26. února jsme na pozvání 
Národního divadla Brno odehráli dvě představení Kouzelného cirkusu 
na krásné scéně Janáčkova divadla. 

Laterna magika dětem
Víte, že na vybraná představení Laterny magiky platí slevy pro dětské 
diváky? Na dopolední představení Vidím nevidím máme jednotné vstupné 
150 Kč a na odpolední představení titulů Malý princ, Podivuhodné cesty 
Julese Verna nebo Kouzelný cirkus platí 20% sleva pro děti do 15 let, 
kterou lze uplatnit v pokladnách i při online nákupu. Doporučený věk pro 
návštěvu inscenace Vidím nevidím je 5 let, stejně tak i na Kouzelný cirkus, 
Podivuhodné cesty Julese Verna doporučujeme od 9 let a Malého prince 
od 12 let. Sledujte také program na webu ND+, aby vám neutekla možnost 
přihlásit své ratolesti na některou z tvůrčích dílen.

Nejbližší termíny tvůrčích dílen jsou 5., 19. a 20. března.

Laterna magika jako módní doplněk
Nezapomeňte, že kromě vstupenek, programů nebo některých insce-
načních plakátů Laterny magiky si můžete koupit i další předměty, 
které vám budou připomínat návštěvu divadla ještě dlouho. Třeba trička 
s motivy inscenace Podivuhodné cesty Julese Verna, k níž máme také 
designové placky, které aktuálně nabízíme v 8 motivech, nebo barevné 
placky s retromotivem Laterny magiky vytvořené z originálního plakátu 
z 60. let. Stále v prodeji je také velká publikace Laterna magika aneb 
Divadlo zázraků.



Činohra ND je členem UTE

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND

Mediální partner Činohry:

Činohra
Umělecký ředitel: 
DANIEL ŠPINAR

Ředitel Činohry:
MICHAL DOČEKAL

MANON
LESCAUT

Vítězslav Nezval

Režie: Daniel Špinar

Jeden z nejvýraznějších příběhů lásky nevěrné a přitom oddané,  
plný zvratů a vášní, uvádíme 8. a 19. března 2017 v Národním divadle. FO
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Překlad: Vladimír Mikeš
Režie: SKUTR  

(Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský)
Dramaturgie: Ilona Smejkalová

Scéna: Jakub Kopecký
Kostýmy: Simona Rybáková

Hudba: Petr Kaláb
Light design: SKUTR, Jakub Kopecký

Hrají:
Pavlína Štorková, Tereza Vilišová,  

Pavla Beretová, Soňa Červená, 
Filip Kaňkovský, Patrik Děrgel,  

Radúz Mácha, Taťjana Medvecká,  
Johanna Tesařová, Eva Salzmannová, 

David Prachař, Saša Rašilov, Jan Bidlas,  
Matyáš Řezníček, Anna Fialová j. h., 

Csongor Kassai j. h.

Premiéry: 
16. a 17. března 2017 

ve Stavovském divadle

Krvavá svatba
Federico García Lorca 

Svět je veliký a všichni se na něj vejdou

Federico García Lorca se narodil roku 1898 v malé 
obci Fuente Vaqueros a o pár let později se s rodiči 
a sourozenci přestěhoval do Granady. Po střední ško-
le začal studovat filozofii, literaturu a práva, posléze 
pokračoval ve studiích v Madridu. Později pobýval 
v USA na Kolumbijské univerzitě, několik měsíců 
na Kubě, rok v Argentině, a nakonec se vrátil nazpět 
do Španělska. 
Jeho tvorba byla ovlivněna nejen andaluským folklo-
rem, ale i surrealismem. Právě kombinace avantgard-
ních prvků s lidovou slovesností jižního Španělska je 
pro Garcíu Lorku typická. K jeho dramatickým vrcho-
lům patří lidová romance Mariana Pinedová (1925), 
krátké hry Publikum (1933) či Neprovdaná paní Rosita 
neboli Mluva květů (1935) a dramata Krvavá svatba 
(1933), Yerma (česky i Pláňka, 1934) a Dům Bernar-
dy Alby (1936). Inspirací mu byl i vztah k Salvadoru 
Dalímu, Federikově fatální životní lásce (šlo zřejmě 
o poněkud „jednostranný“ vztah, o čemž svědčí také 
jejich vzájemná korespondence). 
Když byla 11. července 1936 vyhlášena fašistická re-
voluce, rozhodl se Federico z Madridu okamžitě odjet 
za rodinou, i když jej od cesty všichni zrazovali. O pár 
dní později začalo v Maroku povstání, vedené gene-
rálem Frankem. K nepokojům došlo i v samotné Gra-
nadě, republikánští představitelé města byli zatčeni 
a popraveni. O týden později město definitivně ovládli 
falangisté (příslušníci španělské krajně pravicové 
strany). Letní sídlo rodiny Garcíů Lorků několikrát 
obklíčili a prohledávali policisté. Jednou ze záminek 
bylo například podezření, že zde básník skrývá nele-
gální vysílačku, kterou posílá zprávy do Ruska.
Federico si uvědomoval nebezpečí, jež mu hrozilo, 
a s rodinou začal vymýšlet, kam by se mohl schovat. 
Nakonec si vzpomněl na přítele a básníka Luise Rosa-
lese, kterého poznal v Madridu a jehož dva bratři byli 
uznávanými členy Falangy. I sám Luis byl falangistou, 
i když vždycky tvrdil, že ho k tomu dohnaly okolnosti. 
Básník se s ním spojil a domluvil se, že se může ukrýt 
u něho v domě v ulici Ángulo. Nakonec ho však ani 
tento krok nezachránil. 
Dne 16. srpna si sem pro něj přišla policie, poté co 
byl ráno zastřelen jeho švagr Manuel Fernández 
Montesinos (starosta Granady a manžel Federikovy 
sestry Conchi) spolu s dalšími dvaceti devíti politic-
kými zajatci. U Rosalesů byly ten den doma jen ženy, 
které odmítaly ukrývaného přítele vydat dřív, než 
přijde některý z mužů. Nakonec přišel Miguel Rosa-
les, který všechny ubezpečil, že Federico je předvolán 
pouze k „podání vysvětlení“. 

Nechává jej tedy odvést na stanici v ulici Duquesa, 
kde je Federico podroben výslechům. Fanatický vy-
šetřovatel José Valdés Guzmán jej nesmyslně obviní 
z toho, že je ruským špionem. Následně je vydán 
rozkaz k popravě. Miguel Rosales Federikovi narychlo 
opatřuje propouštěcí list. Když ho však donese na sta-
nici, Valdés Guzmán mu oznámí, že García Lorca byl 
již převezen do provizorní věznice „La Colonia“, kde 
odsouzenci čekají na popravu, že je už nejspíše mrtvý 
a že vyšetřován bude i Miguelův bratr Luis Rosales, 
který „nebezpečného zločince“ ukrýval. Federico byl 
ale nejspíše do této provizorní věznice blízko vesnice 
Víznar, nacházející se 9 km od Granady, převezen až 
17. srpna, kde byl pak o dva dny později v olivovém 
háji zastřelen. Tak zní nejrozšířenější verze o tragické 
smrti, avšak poslední dny básníkova života, důvody 
jeho smrti i samotná poprava zůstávají rovnicí o mno-
ha neznámých. 
Existují i jiné, možná konspirativnější teorie. V do-
kumentárním filmu s názvem Lorca, el mar deja de 
moverse (Lorca, když moře utichlo), který se dostal 
do kin v září roku 2006, odhaluje režisér Emilio Ruiz 
Barrachina doposud utajované informace, které shro-
máždili historici a básníkovi životopisci Ian Gibson, 
Miguel Caballero a Pilar Góngorová. Ti tvrdí, že se 
za vraždou skrývají rodinné spory ohledně majetku 
a homofobie a že původci všeho možná byli Federiko-
vi bratranci z rodiny Roldánů. 
Jiní badatelé se ovšem domnívají, že García Lorca 
přežil svou smrt. Spisovatel Fernando Marías napsal 
na základě této domněnky roku 1990 román s ná-
zvem La luz prodigiosa (Zázračné světlo), podle něhož 
natočil režisér Miguel Hermoso roku 2003 stejno-
jmenný film. Kniha i film vypravují příběh mladého 
negramotného pasáčka, jenž v červenci roku 1936 
našel a zachránil poblíž Granady polomrtvého, vážně 
postřeleného muže. Když se pak po čtyřiceti letech 
pasáček vrátil do Granady, muže opět spatřil, jak 
žebrá na ulicích. Jisté indicie a náhodné události, ho 
nakonec přivedou k podezření, že oním žebrákem by 
mohl být Federico García Lorca.
No ano, možná jde skutečně o pouhou legendu. 
Možná, že nakonec Federico podlehl vábením Luny 
i Žebračky a vstoupil do svého snového světa, do ma-
gického kouzelného lesa, mezi mrtvé i jejich přízraky. 
A možná je to právě on, kdo nám nakonec ústy dře-
vorubce, jedné z postav Krvavé svatby, říká: „Svět je 
veliký. Všichni se na něj vejdou.“

Ilona Smejkalová

Na jedné zkoušce  
Krvavé svatby se režisér 
Martin Kukučka zeptal, 

jak vnímáme samotu 
postav příběhu. Jak ji 

– podle nás – prožívají 
a cítí … Nešlo o náhod-

nou otázku. Téma samo-
ty, opuštěnosti a hledání 
se samozřejmě prolínalo 

celou tvorbou Federika 
Garcíi Lorky. A vlastně 

i životem. Jistě – básník, 
levičák a homosexuál, 

ve třicátých letech 
minulého století ve Špa-

nělsku dost třaskavá 
kombinace. Jeho po-

hnutý osud a zejména 
tragický konec by sám 
vydal na divadelní hru.

1  Pavlína Štorková a Filip Kaňkovský
2  Radúz Mácha, Matyáš Řezníček, 

Eva Salzmannová, Csongor Kassai 
a Jan Bidlas

Foto: M. Špelda
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Hry se mají 
psát tak,  
aby něco 
vydržely
Rozhovor s FINEGANEM KRUCKEMEYEREM
Celý rozhovor naleznete v programové brožuře k inscenaci.
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Finegan Kruckemeyer

NA MOŘI, ZÍRÁM NAHORU

Překlad: Jan Tošovský 
Režie: Štěpán Pácl

Dramaturgie: Marta Ljubková
Scéna: Pavla Kamanová

Kostýmy: Daniela Klimešová
Pohybová spolupráce: Lucia Kašiarová

Hudba a sound design: Michal Cáb
Light design: Ondřej Kyncl

Hrají: Magdaléna Borová,  
Lucie Polišenská, Jiří Suchý z Tábora, 
Petr Vaněk j. h. a Lucie Štěpánková j. h.

České premiéry: 
9. a 13. března 2017 

na Nové scéně

S australským dramatikem jsme 
během zkoušení občas komuniko-
vali na skypu – čile se zajímal o to, 
jak vypadají nejen naše zkoušky, 
ale i zkušebny, jeviště … Podobně 
přes půl zeměkoule vznikl i tento 
rozhovor. 

O KOŘENECH, DĚTSTVÍ A INSPIRACI

Považujete se za Ira, nebo za Australana?  
Jsou pro vás rodové kořeny důležité?
U nás v rodině máme tak bizarní sbírku národnos-
tí, že rodina je samozřejmě důležitá, ale kořeny 
tolik ne. Více než kulturní zázemí ovlivňuje způsob, 
jakým vyprávím příběh, můj pocit imigranta. Když 
člověk nemůže o nějaké komunitě říct: v ní jsem se 
narodil, vyrostl a žil, přistupuje samozřejmě jinak 
k jejímu zkoumání, idealizaci anebo kritice. Když je 
vaše rodiště (Irsko), váš přízvuk (Anglie) a příjmení 
(Německo) spojeno se zcela odlišnými kulturami, 
tak berete – alespoň já to tak mám – minulost jako 
cosi souhrnného, ukončeného a mnohem víc stavíte 
na současnosti a budoucnosti. Právě to mě těší tady 
v Tasmánii. A z toho důvodu se rád zabývám smyšle-
nými lidmi a společenstvími.

Co pro vás znamená moře?
V mých hrách se objevuje opakovaně, je to lákadlo, 
které umožňuje naprosto všechno jak postavám, tak 
jejich dobrodružstvím. Cesta po zemi je podřízena 
zeměpisnému diktátu, ale cesta po moři je fantastický 
existenciální skok do širého prostoru. Na nekonečné 
hladině oceánu se může stát cokoli a můžete tam 
potkat kohokoliv.

Která z postav hry Na moři, zírám nahoru je vám 
nejbližší? 
Řekl bych, že v každé z nich je (vědomě nebo pod-
vědomě) kus mě samého – a tahle uhýbavá odpověď 
mě vlastně baví, omlouvám se. V tuhle chvíli pracuji 
na románu o tom, jak se dál vyvíjel příběh Řekyně 
Emmy, o jejím životě po konci hry, takže se dá říct, že 
tahle postava mě asi chytila nejvíc.

Hra má otevřený konec. Jak by podle vás všechny 
figury ideálně skončily?
Omlouvám se, ale na to bych raději neodpovídal, jestli 
to nevadí. Aby se po tom náhodou také nezačali pídit 
diváci. Všechny odpovědi najdete v textu.

Ve vaší hře se velmi přirozeně prolínají skutečné 
situace s nereálnými představami a vizemi. Dalo 
by se říct, že jde o jistou verzi magického realismu. 
Souhlasil byste? 
Naprosto. Je to styl, který používám ve většině 
svých her. Bez výhrad ve svých hrách pro děti, 
s jistou opatrností ve hrách pro dospělé publikum. 
Ale domnívám se, že i dospělí si dokážou vychutnat 
pohrávání si s pravděpodobností, a když si situace 
z reálného světa vyžádá prolnutí do fantaskního, 
nebojím se toho. 

Píšete pro děti a mládež. Je to jiné než psát pro 
dospělé publikum?
Říká se, že ano, ale moje zkušenost to popírá. Zabý-
vám se stejně temnými tématy, když píšu pro mladé, 
a jsem stejně odvázaný, když píšu pro starší. Publikum 
s tím zatím nemělo problém, a rozšíření mojí divadelní 
práce „pro děti“ na práci „pro rodiny“ mě osvobodilo, 
uvědomil jsem si, že v sále jsou taky rodiče a učitelé. 
Žiju v domnění, že by hra měla být přístupná všem, 
kdo na ni přišli.

Píšete několik her naráz. Ovlivňuje to vaše psaní? 
Jak se dokážete soustředit?
Ráno přijdu ke stolu s hrnkem čaje a zjistím, v jaké 
jsem náladě. Někdy se s uspokojením ponořím do drs-
ného příběhu pro puberťáky, někdy se cítím na vtipnou 
milostnou scénu pro dospělé, někdy mě lákají odvážná 
dětská dobrodružství. Všechny mé hry se skládají 
z jednotlivých částí, a já je píšu podle toho, co si vyžá-
dá ten který den.

Máte nějaký autorský sen?
Z autorského hlediska mám jen sny svých příběhů, 
do nichž se probudím. Je to ne příliš častá radost, kdy 
usnete s útržky tohoto světa v hlavě a ty mají ráno, 
když se probudíte, konkrétní tvar.

O INSCENOVÁNÍ

Chodíte na zkoušky svých her? Víte, jak by inscena-
ce měla vypadat?
Užívám si debaty s režiséry a producenty u sto-
lu během práce na hře, ale jakmile se přesune 
do zkušebny, radši se držím stranou. Podle mě už 
hra patří režisérovi a jeho týmu, a přítomnost autora 
může tvůrcům (milým a zdvořilým lidem) trochu 
svazovat jazyk. Nechci, aby mi hru přepisovali, ale 
mám rád, když si s ní hrají, když s ní svádějí zápas, 
a to bývá choulostivý proces (a to je správně). A co 
se týče výsledků: nejsem ani režisér, ani skladatel, 
takže to nechávám na profesionálech, to oni najdou 
ta nejlepší řešení. Já si s radostí sednu na premiéře 
do hlediště a vychutnávám si, jak se z dvojrozměrné 
stránky přemění slovo ve skutečnost. Nicméně, kdy-
koli to divadelníci chtějí, hrozně rád se objevím (ať 
už fyzicky nebo po skypu) – nechci se jim ale šťourat 
v práci, když potřebují svůj vlastní prostor.

Když uslyšíte „Česká republika“, co si vybavíte?
Mám jen velmi obecné historické povědomí. Mám to 
štěstí, že jsem v Praze byl dvakrát, jednou jako chla-
pec se svým tatínkem, podruhé se svou ženou Essie. 
Vím, že ze svých dramatiků děláte prezidenty. Mám 
přítele, který překládá z češtiny, a ten mě pravidelně 
informuje o tom, co chystáte v divadle. Vím, že jste 
přitažlivá země, a poznám to podle vzrušení, které za-
vládlo mezi mými přáteli, když jsem jim řekl, co děláte 
tuto sezonu, a naléhání, ať jedu. 

A přijedete?
Moc bych chtěl. Premiéra je příliš brzo a Evropa příliš 
daleko. Ale možná se přes rovník dostanu v půlce roku 
a držím si palce – třeba budete zrovna hrát.

Ptaly se Kateřina Ondroušková a Marta Ljubková

 >

Finegan Kruckemeyer
Foto: Archiv autora
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ČINOHRA > PŘIPRAVUJEME

Režie: Daniel Špinar 
Dramaturgie: Marta Ljubková 

Choreografie: Nataša Novotná
Scéna: Lucia Škandíková
Kostýmy: Linda Boráros

Light design: Pavla Beranová

Hrají: Iva Janžurová, Jana Boušková, 
Taťjana Medvecká, Jana Preissová,  

Eva Salzmannová, Johanna Tesařová  
a Karel Dobrý 

Tančí: 420PEOPLE (Nataše Novotná,  
Helena Arenbergerová,  

Zuzana Herényiová)

Česká premiéra: 
11. a 18. května 2017  

na Nové scéně

Křehkosti, 
tvé jméno je žena

420PEOPLE, Daniel Špinar a kol.

„Všechny ženy jsou herečky, některé však za to berou honoráře,“  
prohlásila prý francouzská herečka Jeanne Moreauová.  
A ty nejlepší z nich můžete vidět v Národním divadle, dodáváme my …

Téma divadlo na divadle je jedno z nejotřepanějších 
možných, a přitom diváky nepřestává přitahovat. 
Existuje o něm bezpočet her, přičemž ty nejmoderněj-
ší (a také nejsžíravější a nejironičtější) napsali velikáni 
rakouského dramatu Thomas Bernhard a Elfriede Je-
lineková. Ti nahlížejí za oponu, za líčidlo, za pozlátko, 
které tak fascinuje diváky, a herce ukazují jako osoby 
krajně vypjaté, ale ve své slávě také krajně osamělé. 
Máme v divadle skvělou generaci hereček, které 
zanechají (už zanechaly!) v českém divadle a filmu 
nesmazatelnou stopu, jsou to ženy, které nebudou 
chybět v žádných dějinách zabývajících se herectvím. 
A my jsme je chtěli vidět všechny na jevišti, ale ne-
chtěli jsme jim hledat hru. Chtěli jsme jim napsat text 
přímo na tělo. A taky jsme chtěli, aby ten text přímo 
z jejich „těla“ vycházel. 

Oslovili jsme Ivu Janžurovou, Janu Preissovou, Johannu 
Tesařovou, Janu Bouškovou, Taťjanu Medveckou a Evu 
Salzmannovou, aby se spolu s námi (a spolu s tím, co 
kdy kde na sebe veřejně prozradily) pustily do hledání 
toho, co znamená být žena, být herečka – a sledovat 
svět a čas kolem sebe. Jako mužského průvodce jsme 
jim vybrali démonického Karla Dobrého – a navíc se 
spojili s výjimečným tanečním souborem 420PEOPLE. 
Bude to pocta velkému herectví a velké činohře, bude 
to ale taky ironie, budou tam zpěvy a tance … a dojde 
i na Jelinekovou.
Název jsme si vypůjčili – abychom ten odkaz k divadlu 
završili – ze sonetu Williama Shakespeara. Na Nové 
scéně budeme zkoumat, zda křehkost má opravdu 
jméno žena, anebo je to celé ještě trochu složitější …

Marta Ljubková

 >

Daniel Špinar, Iva Janžurová a Taťjana Medvecká
Foto: P. Neubert

 >

Iva Janžurová

 >

Karel Dobrý a Jana Preissová
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ČINOHRA > PŘIPRAVUJEME

Režie: Štěpán Pácl
Dramaturgie: Jan Tošovský

Scéna: Andrej Ďurík
Kostýmy: Eva Jiřikovská

Hudba: Jakub Kudláč
Light design: Přemysl Janda

Hrají: Vladislav Beneš, Pavlína Štorková, 
František Němec, Václav Postránecký, 

Jiří Suchý z Tábora, Filip Rajmont,  
David Matásek, Matyáš Řezníček,  

Lucie Juřičková, Martina Preissová

Premiéry: 
25. a 26. května 2017 

ve Stavovském divadle

Předpremiéra: 
24. května 2017 v 19.00

Mlynářova opička
Václav Kliment Klicpera, Milan Šotek

Klicpera na špíz nabodený

Každá dramaturgie, zvláště v Národním divadle, se 
dříve nebo později musí utkat s Klicperou. Klicpera, 
toť balvan, toť pomník, jenž nelze obejít. Jen od roku 
1989 bylo v Činohře uvedeno šest her tohoto praotce 
moderní české dramatiky a od vzniku Národního 
divadla se jeho hry dočkaly více než třiceti uvedení. 
Ještě nikdo se ale nepokusil pojednat dílo našeho 
velikána jaksi souhrnně. Teprve poté, co do svazku ND 
nastoupil dramatik a dramaturg Milan Šotek, naskytla 
se příležitost nahlédnout Klicperovo rozsáhlé kome-
diální dílo z panoramatického nadhledu. Jen přečíst 
kompendium zvíci 600 stran biblického formátu bylo 
dílo takřka herkulovské. Ze 22 dokončených komedií 
zvolil autor jako východisko hru Žižkův meč a na ni 
jako na špíz nabodl výstupy z dalších her – zejména 
Bělouši, Lhář a jeho rod, Kytka, Ženský boj, Každý něco 
pro vlast!, Pražské tetičky a Zbraslavští strýčkové, 
Ptáčník, Krása a nekrasa a Tajný pověrec; nejmenova-
ných 12 komedií pak posloužilo tu replikou, tu dvěma 
k dotvoření mozaiky. Výsledkem je svěží a vtipná 
komedie, která ke Klicperovi přistupuje s humorem 
a nadhledem, bez zbytečného patosu a falešné úcty, 
ale především s láskou. Příběh mladičké schovanky 
Marie Pavianny (Pavlína Štorková), jako oko v hlavě 
střežené svým aristokratickým ujcem (František 
Němec), a jejích čtyř nápadníků (Jiří Suchý z Tábora, 
Václav Postránecký, David Matásek, Filip Rajmont), 
jakož i tajemství tajemného poustevníka, z něhož se 
vyklube potrhlý mlynář (Vladislav Beneš) – to vše 
a ještě mnohem víc čeká na diváky ve Stavovském 
divadle od 25. května.
Václav Kliment Klicpera se narodil 23. 11. 1792 
v Chlumci nad Cidlinou do rodiny krejčovského 

cechmistra. Učil se krejčím, avšak vyučil se řezníkem. 
Po smrti bratra, studenta gymnázia v Hradci Králové, 
odešel na studia místo něj. V roce 1813 gymnázium 
dokončil a zapsal se v Praze ke studiu filozofie. Necelé 
dva roky věnoval také medicíně, ale tento obor mu ne-
byl blízký, proto se vrátil zpět k humanitním studiím. 
Během studií se dostal do společnosti vlasteneckých 
studentů a stal se členem ochotnické družiny, která 
obnovila česká představení ve Stavovském divadle. 
Byl úspěšný jako herec, ale posléze se ukázalo, že 
mnohem lépe poslouží českému divadlu jako dra-
matický autor. V roce 1819 byl jmenován profesorem 
gymnázia v Hradci Králové. Za svého pobytu zde 
napsal přes dvacet her. 
Věnoval se i prozaické 
a básnické tvorbě a stal 
se středem všech vlaste-
neckých snah ve městě. 
V roce 1846 se vrátil 
do Prahy jako profesor, 
později ředitel Akade-
mického gymnázia. Cel-
kem napsal přes padesát 
divadelních her. Jeho 
první uvedenou hrou 
na jevišti Stavovského 
divadla byla 25. března 
1816 hra Blaník – i to je 
důvod, proč na témže je-
višti uvedeme 25. května 
2017 Mlynářovu opičku.

Jan Tošovský

 >
Kostýmní návrh 

Evy Jiřikovské

 >

Scénický návrh 
Andreje Ďuríka
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ČINOHRA > ZPRÁVY

KLUB  
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Vážení členové KPČ,
v březnu 2017 vám nabízíme 
vybrané inscenace za zvýhod-
něné vstupné: 

JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 100 KČ 
NA POSLEDNÍ REPRÍZU:

Mike Bartlett

Zemětřesení v Londýně  
St 1. 3., Nová scéna ve 20.00

30% SLEVA 
NOVÉ ČINOHERNÍ TITULY:

Finegan Kruckemeyer

Na moři, zírám nahoru  
Po 13. 3., Nová scéna ve 20.00,  
2. premiéra

Federico García Lorca

Krvavá svatba  
St 29. 3., Stavovské divadlo v 19.00 

40% SLEVA:

William Shakespeare 

Sen čarovné noci  
Ne 15. 3., Národní divadlo v 19.00

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit 
na pokladnách ND (viz str. 52) dvě 
vstupenky 

Těšíme se na setkání  
v hledištích našich divadel!

Jana Tycová
Oddělení objednávek obchodního 
odboru ND – Činohra
Klub přátel činohry ND
Ostrovní 1 , 112 30 Praha 
T +420 224 901 419 
j.tycova@narodni-divadlo.cz

NÁMĚSTÍČKO

Herečka Jana Pidrmanová 
porodila dceru Sáru. Její 
kabaretní song Jsem těhotná 
tak definitivně pozbyl smyslu 
a čeká na další interpretku.

+++
I David Prachař má konečně 
roli policisty, v televizním 
seriálu Specialisté je dokonce 
vrchním komisařem.

+++
Legendy stříbrného plátna 
mají tváře herců Činohry ND 
– Saša Rašilov je Oldřichem 
Novým, Pavel Batěk Otakarem 
Vávrou a Vladimír Javorský 
Vlastou Burianem. 

+++
Herečky Iva Janžurová a Pav-
lína Štorková byly nominová-
ny na Cenu Thálie. Bohužel ne 
za role, které ztvárňují v ND.

+++
Server i-divadlo nominoval 
Tomáše Staňka na Divadelní 
osobnost roku 2016.

+++
Umělecký ředitel Daniel 
Špinar dostal nejdelší divácký 
dopis ve svém životě. Domní-
váme se, že byl pochvalný.

+++
Herec Jiří Suchý z Tábora se 
v rámci práce na postavě oškli-
vě potloukl na běžeckém pásu.

+++
Herečka Magdaléna Borová 
dohrála přestavení Pýcha 
a předsudek a celá se osypala. 

+++
Herec Matyáš Řezníček už ví, 
že je v ND sauna.

+++
Že umí krásně jezdit na kole 
i před stovkou pozorných 
diváků a v obtížném terénu, 
opět potvrdila herečka Pavla 
Beretová. Byla to důstojná 
pocta překladateli a básníkovi 
Vladimíru Mikešovi.

+++
Na jubilejní desáté repríze Snu 
čarovné noci omdlela divačka. 
Pevně doufáme, že blahem.

+++
Ačkoliv víno v Café NONA se 
nedá pít, dramaturgie Činohry 
ND již nestrádá. Objevila Stra-
da del vino. 

+++ 
Na jevišti Nové scény byla 
spatřena černá díra.

Divadelní zážitek před představením
Dospívající diváci se mohou ještě před návštěvou činoherních titulů 
Národního divadla ponořit do témat dané divadelní hry a vžít se do dra-
matických situací a jednotlivých postav. Jediné, co je k tomu potřeba, je 
rezervovat si pro skupinu či školní třídu tvůrčí dílnu. Ta je ke vstupence 
na představení zdarma! Dílny se lze zúčastnit buď v rámci výuky v do-
poledních časech, nebo přímo v den představení, se začátkem programu 
o hodinu dříve. Pod vedením divadelní lektorky se mladí diváci tvůrčím 
a zábavným způsobem naladí na návštěvu dané divadelní hry. 
Tvůrčí dílny nabízíme k těmto titulům: Othello, benátský mouřenín,  
Manon Lescaut, Strakonický dudák, Sen čarovné noci.
Více informací o termínech a tvůrčích dílnách u divadelní lektorky,  
Daniely von Vorst. Kontakt: tvurcidilny@narodni-divadlo.cz
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Prahou po stopách Boženy Němcové
S příchodem jara se s ND+ opět můžete vydat na poetickou procházku 
po místech, která jsou spjatá s osobností a dobou Boženy Němcové, 
Karolíny Světlé a dalších postav literárního světa 19. století. Během cesty 
pražskými uličkami se nad vzpomínkami obou prvních českých spisova-
telek příjemně naladíme na návštěvu představení Jako břitva (Němcová). 
První procházka v novém roce se koná 20. března od 17.30. Trasa končí 
ve Stavovském divadle, kde poté navazuje ještě úvod před představením 
s dramaturgem Milanem Šotkem. Po intenzivním naladění pak už na sebe 
nechte působit nejnovější hru o velké české spisovatelce tak, jak ji vidí 
současná česká dramatička Lenka Lagronová.
Vstupenky na procházku Vždy Tvoje Božena Němcová jsou v běžném  
prodeji za symbolických 40 Kč.
Bližší informace na tvurcidilny@narodni-divadlo.cz
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GRATULUJEME 
 

6. března oslaví  
40. narozeniny  
dramaturg, hudebník, 
skladatel a kuchař

Jan Tošovský. 

Z ostrova šestinedělí posílám 
krátký vzkaz v lahvi pro něko-
ho, kdo nikdy nezkazí žádnou 
srandu, pro někoho, kdo toho 
strašně moc ví, přečetl tuny 
knih a mluví několika jazyky 
– a hlavně pro skvělýho tátu 
dvou nádherných holčiček: 
Honzíku, všechno nejlepší 
k tvým krásným kulatým 
narozeninám!!!

Jana Pidrmanová

VEŘEJNÁ SKŘÍŇ 
NA NÁMĚSTÍ 
 VÁCLAVA HAVLA

Národní divadlo ve spolupráci 
s projekty Aqua Ads a Pragu-
lic nainstalovalo na začátku 
února na náměstí Václava 
Havla „Veřejnou skříň“. 
Jedná se o veřejnou šatní 
skříň, tedy místo, kde lidé 
v nouzi, bez domova, zkrátka 
všichni, kteří to nutně 
potřebují, mohou nalézt 
oblečení a další věci nutné 
k přečkání zimy. Ze skříně 
si oblečení a další užiteč-
né nezbytnosti může brát 
každý, kdo je v nouzi a věci 
zde uložené tedy skutečně 
využije. Do skříně mohou 
přispět všichni, kteří doma 
našli oblečení, které už sami 
nevyužívají, a rozhodnou se 
jej proto věnovat potřebněj-
ším. Jde zejména o kabáty, 
mikiny, deky, ponožky, boty, 
prádlo, čepice a další.

Děkujeme všem, kteří 
do naší společné „Veřejné 
skříně“ přispívají!
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Divadelní fotografka Hana Smejkalová 
Pod fotografiemi Národního divadla je posledních více než 26 let často 
podepsána Hana Smejkalová. Nenápadná dáma, stále dívčího vzhledu, 
milá a spolehlivá. 
Pro Národní divadlo fotí vývoj každé divadelní inscenace, absolvuje 
všechny závěrečné zkoušky, fotí nové vstupy umělců do rolí, mimořádná 
představení či koncerty, ale také společenské aktivity divadla. V divadle 
převzala Hana Smejkalová fotografickou štafetu po Oldřichu Pernicovi 
a potažmo po Jaromíru Svobodovi, mistrech svého oboru.
Výstava, instalovaná na náměstí Václava Havla před Národním divadlem, 
je ukázkou jen malého zlomku jejích prací.

Výstava potrvá od 20. února do 15. března 2017.

Nová krev – Volný styl. Piš hru!
Píšou se hry? Píšou! 
Vybrané ukázky vybraných her, které se loni dostaly do finále 
Anonymní soutěže o nejlepší původní divadelní hru (vyhlášenou 
agenturou Aura-Pont a ND). 
Jevištní koláž, jejíž nedílnou součást budou tvořit i výsledky dílny 
tvůrčího psaní, kterou u nás vede dramaturgyně, dramatička a sce-
náristka Markéta Bidlasová, připraví studenti režie a dramaturgie 
pražské DAMU. Tolik mladých talentů naráz už jste dlouho neviděli!

30. března 2017 ve 20 hod. ve foyer Nové scény ND
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Nová energie v podestě Nové scény
Filmová koláž je obrazem zanikající hvězdy, která kdysi, díky své obrovské 
energii disponovala velkou mocí. Po fyzické smrti kroužila zapomenutá, 
jako vesmírný odpad na oběžné dráze kolem Země až do té doby, kdy 
vstoupila do její atmosféry. Teď se vrací na její povrch jako …
Taková bude Nová energie Jiřího Černického, která v březnu obsadí 
výstavní prostor v podestě Nové scény Národního divadla.
Jiří Černický (* 1. srpna 1966, Ústí nad Labem) je český vizuální umě-
lec, tvůrce experimentálních a intermediálních projektů. Ve své tvorbě 
se často pohybuje v prostorech mezi médii, kdy není zřejmé, o převahu 
jakého média se jedná, zda jde například o videoart, vizuální poezii nebo 
fotografii atd. V jeho práci se objevuje sociálně politická angažovanost 
a překračování společenských tabu. V současné době působí jako vedoucí 
pedagog ateliéru malby na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze.
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Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Opery Národního divadla:  
JAROSLAV KYZLINK

Hudební ředitel Státní opery: 
ANDREAS SEBASTIAN WEISER

Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Czech Music Quarterly, Český rozhlas Vltava, SOFFA, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz

DIRIGENT: ENRICO DOVICO
REŽIE: RADIM VIZVÁRY

UVÁDÍME: 2. 3., 18. 3., 7. 4., 22. 4. 2017

DONIZETTI

POPRASK
V OPERE
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OPERA > PŘIPRAVUJEME

Krakatit
ALICE NELLIS je české veřejnosti dobře známá. Nadaná a velmi úspěšná 
filmová režisérka se nyní společně s uměleckým ředitelem Opery Ná-
rodního divadla a Státní opery Petrem Kofroněm rozhodla oživit operu 
Krakatit, která vychází ze stejnojmenného Čapkova románu. První česká 
scéna ji uvede letos v dubnu podruhé v historii, tentokrát u příležitosti 
stého výročí narození skladatele Václava Kašlíka.

Libreto: Otakar Vávra
Hudební nastudování: Petr Kofroň
Dirigent: Petr Kofroň / Jiří Štrunc

Režie: Alice Nellis
Scéna: Matěj Cibulka

Kostýmy: Kateřina Štefková
Sbormistr: Martin Buchta

Orchestr Národního divadla
Sbor Národního divadla

Balet Opery Národního divadla

Premiéry: 
20.  a 21. dubna 2017

v Národním divadle

Proč jste si vybrala právě Čapkův Krakatit?  
Co vás na něm zaujalo?
Titul jsem nevybrala já, ale Petr Kofroň, kterému je 
hudba Václava Kašlíka blízká; myslím, že má rád 
odvážné projekty. Když za mnou s návrhem přišel, ra-
dostně jsem zavýskala, neboť mám Čapkovu předlohu 
moc ráda – dle mého názoru se jedná o jedno z au-
torových nejemotivnějších děl. Jakmile jsem Krakatit 
prostudovala v jeho operní podobě, bylo jasné, že to 
bude velká výzva. Součástí projektu má být totiž také 
předehra, již jsem dostala za úkol napsat. Petrovo 
nadšení je naštěstí dost nakažlivé a přesvědčivé. Spo-
lečně s celým tvůrčím týmem nyní pracujeme na tom, 
abychom nadchli také diváky. 

Při opeře se režisér musí naprosto přizpůsobit 
hudbě, nedělalo vám to problém?
Naopak, do určité míry to považují za výhodu. Hudba 
mi ulehčuje práci, protože přirozeně vytváří výrazné 
emoce, se zpěváky tak máme společný, daný základ. 
Je čeho se držet. Zároveň to poskytuje výbornou in-
spiraci pro vytváření scénického aranžmá. Když točím 
film, chci, abychom v době natáčení měli alespoň 
dema hudby – pro inspiraci, pro přesnější náladu, pro 
představu o tom, jak bude vypadat finální výsledek. 
Během přípravy opery mám hudbu předem danou, 
a se všemi komponenty tak mohu pracovat najednou. 
Nemluvě o tom, že film člověka naučí velké přizpůso-
bivosti – v divadle se například nemusím řídit počasím.

Dá se tedy říct, že se opera režíruje snadněji  
než třeba činohra?
Opera se režíruje jinak než činohra. Na jednu stranu 
pomáhá hudba svými silnými emocemi, na druhou 
stranu je pak těžší najít herecký a scénický výraz, 
který bude s hudbou a zpěvem organicky fungovat. Já 
mám ráda přirozenost, chci zpěvákům a hercům věřit. 
Chci, aby postava byla živá, ne jen dobře zazpívaná. 
Zpívat náročné role a přitom se dokázat uvolnit nato-
lik, že herecký výkon bude přesvědčivý a přirozený, 
samozřejmě není jednoduché. Nicméně když se to 
povede, výkony se tím navzájem umocňují. 

Krakatit je vaše druhá opera, kterou pro Národní 
divadlo režírujete, jak se vám zde pracuje?
Krásně. Vím, že tohle prohlášení zní dost naivně 
a zjednodušeně, ale já jsem měla při práci na Glasso-
vě opeře Příšerné děti takové štěstí na celkové umě-
lecké obsazení, že to „krásně“ je zcela na místě. Operu 
jsme nastudovávali v dost dramatických podmínkách 
(byla inscenována v rámci Quadriennale v polozboře-
ných prostorách Bohnické léčebny), ale nálada i určitá 
odvaha a obětavost zúčastněných byla úžasná. Je to 
něco, na co ráda vzpomínám. 

Opera Krakatit má v původním libretu dvacet sedm 
scénických předělů, jak jste se s touto výzvou 
vypořádala?
Mám šikovného scénografa. Oba jsme brali tento fakt 
(27 různých prostředí, která se často střídají ve velmi 
rychlém sledu) jako součást podstaty celé opery. Nuti-
lo nás to hledat určitou lehkost scénografického pojetí, 
které nám toto cestování v čase a prostoru dovolí. Zá-
roveň jsme ale nechtěli zredukovat scénu na projekční 
plátno a pár židlí – ráda pracuji s kombinací realis-
tických kulis a mappingu. Samo libreto Krakatitu má 
několik rovin: část děje se odehrává ve vzpomínkách, 
část ve fantazii. Takže jsme hledali různé vrstvy reality 
v opakujících se tvarech a možnostech vzájemného 
propojení reality, světla a projekce. 

Krakatit je původně psaný pro filmové zpracová-
ní, na co se tedy diváci mohou těšit? Na filmovou 
operu?
Řekla bych spíš, že se mohou těšit na divokou operu, 
která se obvyklým škatulkám radostně vzpírá. 

Je podle vás Krakatit stejně aktuální, jako v době 
kdy ho Karel Čapek napsal?
Otázka zodpovědnosti za vlastní život a za to, co 
po sobě člověk na světě zanechá, je aktuální vždycky. 

Pavel Kloud

Václav Kašlík

 >

Alice Nellis na inscenační poradě
Foto: H. Smejkalová
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Ještě jako asistent pravidelně spolupracoval s legendárními dirigenty Lorinem Maazelem nebo 
Zubinem Mehtou. Během své kariéry dirigoval přední evropská hudební tělesa, včetně Symfonic-
kého orchestru Středoněmeckého rozhlasu či Stuttgartské filharmonie. Hostoval na významech 
světových scénách jako Opéra de Lille, Opéra de Nice či Teatro di San Carlo. Roku 2009 nastudo-
val Brittnovo Utahování šroubu v rámci Hudebního festivalu Lorina Maazela v americkém Castle-
tonu a pravidelně vystupuje s Katarskou filharmonií. ANDREAS SEBASTIAN WEISER je od 1. srp-
na 2016 hudebním ředitelem Státní opery, s jejímž Orchestrem nyní připravuje koncert složený 
ze skladeb Richarda Wagnera, Alexandera Zemlinského a Ericha Wolfganga Korngolda. 

Koncert nabídne tři vrcholná díla hudeb-
ních autorů 19. a 20. století. Vedle předehry 
k Wagnerově opeře Mistři pěvci norimberští 
uslyšíme také Lyrickou symfonii Alexandra 
Zemlinského a Houslový koncert D dur Ericha 
Wolfganga Korngolda. Proč byly zvoleny 
právě tyto skladby?
Všechny tři kompozice mají úzký historický 
vztah k dnešní Státní opeře. Roku 1888 byl 
představením titulu Mistři pěvci norimberští 
slavnostně zahájen její provoz; Alexander Schu-
eller von Zemlinsky zde během svého působení 
na pozici hudebního ředitele mezi lety 1911 až 
1926 napsal a uvedl Lyrickou symfonii; a Erich 
Wolfgang Korngold, již tehdy označovaný za „zá-
zračné dítě,“ byl žákem Zemlinského. Skladby 
jsme tedy vybrali vzhledem k jejich spojitosti 
s tímto významným kulturním domem. 

Samotné vystoupení bude vůbec prvním an-
gažmá Orchestru Státní opery ve Foru Karlín. 
Co stálo za výběrem tohoto prostoru?
Pro náš orchestr je to novum, na které se moc 
těšíme. Zdejší sál je z mého pohledu výjimeč-
nou koncertní scénou, neboť se jedná o velmi 
variabilní prostor. Do budoucna už máme další 
nápady, které by zde byly velmi dobře realizo-
vatelné. Akustika je vynikající.

Je zajímavé, že například Lyrická symfonie 
je dílem autora, který žil v období značného 
uměleckého rozkolu. Jedna část tehdejší ge-
nerace se odmítala vzdát hudebního roman-
tismu, zatímco zbytek šel prostřednictvím 
Druhé vídeňské školy zcela opačnou cestou. 

Zemlinsky se však snažil tyto koncepčně 
protichůdné směry do určité míry skloubit. 
Jak jeho výslednou tvorbu vnímáte? 
Doba mezi oběma válkami musela být kulturně 
fascinující, zvláště ve městech jako Praha. 
Vzájemně se zde totiž inspirovaly – tenkrát 
ještě v přátelském duchu – ty nejrůznější 
kultury. Rozepře a souboje v hledání správného 
uměleckého směřování musely být neobyčejně 
zajímavé. Sám Zemlinsky se například nechal 
ve své Lyrické symfonii vést impulsy z Indie, 
přičemž zhudebnil básně Thákura. Ty poznal 
krátce předtím na jednom veřejném čtení. 
Domnívám se, že rozkol mezi Druhou vídeň-
skou školou a hudebním romantismem hrál 
podřadnou roli.

Budeme-li se zabývat teoretickým posel-
stvím jednotlivých skladeb, nelze vynechat 
předehru k opeře Mistři pěvci norimberští 
a její spojitost se Schopenhauerovým chápá-
ním estetiky, které sám Wagner obdivoval. 
Podle toho hudba představuje nejvyšší formu 
umění, neboť dokáže komunikovat bez snahy 
o reprezentaci okolního světa – tj. promlouvá 
k nám přímo, bez použití slov nebo obrazů. 
Může být ale dopad Wagnerovy velkolepé 
instrumentace opravdu tak intimní? 
Hudba k nám vždy hovoří nezávisle na instru-
mentaci, neboť nevytváří obrazy. Myslím, že se 
jedná o nejabstraktnější formu umění vůbec. 
Specifickou dobu představuje a tematizuje 
jako nic jiného, zcela nezávisle na svém okolí. 
Domnívám se tedy, že instrumentace v tomto 
ohledu není to hlavní. 

Diváci se mohou těšit ještě na tvorbu Ericha 
Wolfganga Korngolda, jehož Houslový koncert 
D dur obsahující řadu motivů z autorových 
úspěšných filmových melodií si od své 
premiéry v roce 1947 získal trvalou oblibu 
nejen mezi světovými houslisty, ale také 
širokou veřejností. Jaký máte k dílu vztah 
jako dirigent?
Mám ten kus velmi rád, je to velkolepý houslový 
koncert. Bohužel musí často bojovat s předsud-
ky typu „jde pouze o filmovou hudbu“. Přede-
vším se zde těším na spolupráci se sólistou 
Jiřím Vodičkou.

Poslední otázka: vzhledem k vašemu posta-
vení hudebního ředitele Státní opery jste čás-
tečně zodpovědný za její budoucí repertoár. 
Můžete prozradit, jaké máte v tomto ohledu 
vize?
Dokud probíhá rekonstrukce našeho oper-
ního domu, můžeme bohužel nabízet jenom 
omezený počet premiér, což se samozřejmě 
podepisuje na vývoji celého repertoáru. Určitě 
mám nějaké myšlenky, nápady a představy, nyní 
ale musíme zůstat realističtí a soustředit se 
na přítomnost. 

Tomáš Bendl

Wagner–Korngold–Zemlinsky  
25. března 2017
ve Foru Karlín

 >
Andreas Sebastian Weiser

Foto: T. Brabec

Hudba je 
nejabstraktnější 
forma umění 
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Koncem ledna a začátkem února přivítalo Národní divadlo tenoristu YUSIFA EYVAZOVA, aby  
zde ztvárnil hlavní postavu ve výpravné a hudebně úchvatné veristické opeře Andrea Chénier. 
Představení byla veleúspěšným debutem 39letého pěvce v roli, kterou bude příští sezonu otevírat 
jednu z nejproslulejších světových scén – milánskou La Scalu. Přečtěte si, jak zhodnotili jeho vý-
kony zástupci předního domácího tisku. Další vystoupení charismatického umělce na půdě zlaté 
kapličky jsou na programu 15. a 28. května 2017.

Shodou okolností zhruba v době, kdy se oženil 
s nejžádanější pěvkyní současnosti Annou 
Netrebko, začal ázerbájdžánský tenor Yusif 
Eyvazov pravidelně vystupovat na nejvýznam-
nějších operních scénách světa. 
To, že je příčinou jeho velký hlas a mistrov-
ská technika, se mohou osobně přesvědčit 
i posluchači v pražském Národním divadle, 
kam naskočil do inscenace veristické opery 
Umberta Giordana Andrea Chénier. Je báječný. 
Eyvazov je tenor, jakých na první české scéně 
zpívá poskrovnu. Během svého vystoupení 
v Chénierovi dal na odiv temnou, kovovou barvu 
svého výjimečně silného a mohutného hlasu, 
bravurní techniku a především jasné, suverén-
ní výšky. Náročné pasáže, u kterých mají jiní 
pěvci slyšitelné potíže, zpívá Eyvazov se závi-
děníhodnou přirozeností. Ostatně za každou 
árií jej obecenstvo ocenilo vřelým aplausem. 
Tenorista zároveň prokázal, že není jen 

silovým pěvcem – umí se i ztišit a nabídnout 
pěkně procítěná, měkká piana. Povahu básníka 
pojal spíše jako vášnivou než usebranou.
Jakub Kožíšek, ČT24
 
Opera [Andrea Chénier], která se vyznačuje 
vypjatou a emotivní atmosférou, je svým způso-
bem nezaměnitelně italská. Přesvědčit se o tom 
mohou také diváci její nové inscenace Národní-
ho divadla, jejímž významným hostem je Yusif 
Eyvazov – muž, který se dostal do hledáčku 
světových médií především díky manželství se 
sopranistkou Annou Netrebko. Několik škaro-
hlídů se dokonce nechalo slyšet, že právě jeho 
vztah se slavnou pěvkyní ho dovedl na nejvý-
znamnější světová pódia. Musím ale říct, že tato 
teze se ve zlaté kapličce rozhodně nepotvrdila. 
To, co jsem slyšel, byl nádherný, barevný, silný 
a skvěle vedený hlas. 
Marek Šulc, Classic Praha

Giordanův Andrea Chénier bude v tomto „nad-
standardním balení“ k vidění ještě 6. a 8. února 
(nově také 15., 25. a 28. května 2017 – pozn. 
redaktora). Doporučuji tedy neváhat – další 
možnost vidět a slyšet Yusifa Eyvazova v roli 
francouzského revolučního básníka se konec-
konců naskytne nejspíš až v prosinci příštího 
roku, kdy vystoupí v milánské Scale. Tak proč 
nevyužít skutečnosti, že Národní divadlo je 
přece jen blíž?
Robert Rytina, OperaPlus

Andrea Chénier
15. a 28. května 2017
v Národním divadle

Yusif Eyvazov – nádherný, barevný,  
silný a skvěle vedený hlas

 >

Yusif Eyvazov jako Andrea Chénier 
Foto: H. Smejkalová



Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

Motiv sněhu, který „padá zlehka skrze 
vesmír a zlehka klesá (…) na všechny 
živé i mrtvé“, sněhu padajícího z nebes 
a prosakujícího do půdy, kde odpočí-
vají mrtví, vyjadřuje propojení mezi 
říší živých a neživých, kteří vedle sebe 
koexistují a v noetickém smyslu kar-
mické cesty za poznáním si předávají 
své zkušenosti, se všemi chybami 
a omyly, které se opakují. Díky úchvat-
né videoprojekci (Lunchmeat studio) 
padajících vloček je tato scéna, která 
bývá označována za jeden z prv-
ních příkladů abstraktního baletu, 
ještě umocněna a může být po právu 
vnímána jako jedna z nejoslnivějších 
částí baletu, která prokazuje Torresův 
choreografický symfonismus a tempe-
ramentní i ambiciózní obrazotvornost. 
Tvůrcova vizionářská imaginace dává 
diváku pocítit skutečný prožitek z této 
nadpozemské podívané.

Martina Doležalová 
Scena.cz, 22.11.2014

La 
Bayadère 
Choreografie: Javier Torres, Marius Petipa 
Režie: Javier Torres
Hudba: Ludwig Minkus
Hudební nastudování: Václav Zahradník
Scéna: Annukka Pykäläinen
Kostýmy: Erika Turunen
Light design: Daniel Tesař
Video: Lunchmeat Studio
Hudební úprava a instrumentace:  
Jan Valta, Václav Zahradník
Dirigent: Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Poslední představení v sezoně: 
26. března, 7. a 15. dubna 2017 
v Národním divadle

 ×
Aya Watanabe

Foto: M. Divíšek
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Inscenace Petra Zusky Chvění odráží nejistoty našich 
životů, to, že neměnnost světa je jen zdání. Vše je 
v pohybu, lidé a národy, řeky mění svá koryta, země 
hranice, jsou pozměňovány souvislosti i kontex-
ty. Petr Zuska při tvorbě své choreografie skládal 
symbolický obraz rozechvělého světa – s celou jeho 
anonymní povrchní identitou – jako protiklad zoufalé-
mu výkřiku každého z nás: Ale co já? 
Také hudební složka inscenace je postavena na kon-
trastu. Nicméně, tak jako bez bílé by nebyla černá 
a člověk je tvořen nejen rozumem, ale i srdcem – 
můžeme zažít díky zajímavé konfrontaci hudby Hra-
dišťanu Jiřího Pavlici a symfonie Henryka Góreckého 
příjemnou harmonii, souznění fungujícího celku.
V inscenaci větší část prostoru zaujímá Henryk 
Górecki. Zazní první věta a fragmenty ze druhé 
a třetí věty Symfonie č. 3 op. 36 pro orchestr a sólový 
soprán, někdy též nazývané Symfonie písní žalost-
ných. Górecki vložil do svých tónů obraz zoufalství 
a lidského utrpení, zachytil téma holocaustu, smrti 

i rodičovské lásky – vztah matky a syna. Protipó-
lem Góreckého symfonie jsou písně Jiřího Pavlici 
a Hradišťanu. Jde o hudbu z alba Chvění, které je 
vystavěno jako Dialog – dialog s formou i obsahem, 
jde o překračování hranic, křížení. Prostupuje zde 
tradiční folklor a staroslověnské texty z 9. století, 
texty Dalimilovy kroniky ze 14. století, básně Jana 
Skácela, Vladimíra Holana, Jiřího Brabce. Nalezneme 
zde inspiraci altajskou lidovou kulturou (spolupráce 
se souborem tradiční hudby Altai Kai), ale kompozič-
ními postupy evropské hudby 20. století. Petr Zuska 
si vybral sedm skladeb z tohoto alba a propojil je 
do dialogu nového – tentokrát s Góreckým a svou 
choreografií.
Tuto premiéru věnoval Petr Zuska svým učitelům 
Pavlu Šmokovi, Jiřímu Kyliánovi a Liborovi Vaculí-
kovi. Všichni tři nyní slaví svá životní jubilea, i když 
Pavel Šmok in memoriam.

Kat

Námět, choreografie a režie: Petr Zuska 
Hudba: Henryk Górecki, Jiří Pavlica 

Scéna: Jan Dušek 
Kostýmy: Kateřina Štefková 

Světelný design: Kees Tjebbes
Asistenti choreografie: Alexej Afanassiev,  

Tereza Podařilová, Alexandre Katsapov
Inscenace vznikla v koprodukci  

s Národním divadlem Brno.

Premiéry: 
2. a 3. 3. 2017

v Národním divadle
Uvádíme:  

5. a 23. 3. 2017,  
11. a 13. 5. 2017

Chvění
Citliví lidé vnímají 

i nejjemnější chvění, 
které dokáží přetavit 

třeba v umělecké 
dílo. Górecki, Pavlica, 

Zuska …  
Karel Littera

1  Nikola Márová a soubor Baletu ND
2  Giovanni Rotolo a Nikola Márová
3  Petr Zuska
4  Aya Watanabe a Ondřej Vinklát
Foto: P. Hejný (1) M. Divíšek (2, 3, 4)

 >
Libor Vaculík, Petr Zuska,  

Pavel Šmok a Jiří Kylián (1997)
Foto: Soukromý archiv
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Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie a režie: Kenneth Greve podle 

L. Ivanova a M. Petipy
Scéna a kostýmy: Karin Betz

Asistenti choreografie: 
Ingrid Seidlová, Michaela Černá,  

Alexej Afanassiev, Nelly Danko
Světelný design: Pavel Kremlík

Video: Jouka Valkama
Dirigenti:  

Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Národního divadla
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Poslední představení  
v sezoně:

26., 28. a 30. dubna, 
3., 4. a 7. května 2017  

v Národním divadle

Labutí jezero
Labutí jezero je především pohádkou o lásce  

Kdybychom mezi repertoárem opery hledali titul, 
který se pro diváky stal bezmála jejím synonymem – 
podobně jako Labutí jezero ve světě baletu, nebylo by 
to tak snadné rozhodování. Rigoletto? Carmen? Don 
Giovanni či Madame Butterfly? Operní svět má jistě 
také své divácky nejoblíbenější tituly, ale žádná opera 
nezískala takové výsadní postavení, jaké má Labutí 
jezero v baletním repertoáru.
Labutí jezero patří k nejslavnějším klasickým baletním 
titulům a patří bezesporu k nejinscenovanějším a nej-
navštěvovanějším baletním představením. Navíc je to 
právě pražské Národní divadlo, které má historicky 
z mnoha důvodů k tomuto dílu a také k jeho „otci“ 
P. I. Čajkovskému velmi úzký vztah. Srdce „vlasten-
ce“ s potěšením zaplesá nad skutečností, že prvním 
choreografem v Rusku byl Čech Václav Reisinger a že 
hned druhému choreografovi (rovněž z českého pro-
středí) se dostalo mimořádné cti, když Čajkovský při 
zhlédnutí 2. jednání Labutího jezera v Praze pozname-
nal, že prožil „chvíle absolutního štěstí“…
Balet, svým pohádkovým příběhem na první pohled 
vzdálen prozaické realitě všedního života, je přesto 
schopen chytit diváky za srdce, a to v každé době a té-
měř v každém seriózním scénickém zpracování. Je to 
možná díky starověkému mýtu o proměně, přiblížení 

se ke světu přírody a zvířat, které člověk zobrazoval 
tancem již v pravěku, je to díky věčnému principu stře-
tu platonické lásky se senzuální excitací, díky otázce 
výběru vhodného partnera pro život atd. Možností je 
mnoho, a proto zůstává Labutí jezero stálicí repertoáru 
všech početnějších souborů a výzvu k jeho nové rea-
lizaci přijali i mnozí ve své době avantgardní umělci, 
jmenujme Johna Neumeiera (1976, Iluze – jako Labutí 
jezero), Matse Eka (1987, Svansjön), Mathew Bourna 
(1995, Swan Lake). 
Labutí jezero je však především pohádkou o lásce. 
O lásce, jíž stojí v cestě zakletí, které jen pravda a sku-
tečný cit mohou zlomit proto, aby se naplnila. O lásce, 
která představuje to nejsilnější a nejkrásnější, co 
člověk dokáže cítit a tvořit, která však rovněž s sebou 
nese oběť a bolest. O lásce, se kterou kráčí ruku v ruce 
smrt. O lásce, v rámci níž se odehrává nekonečný boj 
dobra a zla.
Inscenace dlouholetého prvního sólisty Dánského krá-
lovského baletu, pedagoga, choreografa a současného 
uměleckého šéfa Finského národního baletu, Kenne-
tha Greveho, která je v současné době na repertoáru 
Baletu Národního divadla, čerpá z odkazu Maria Petipy 
a Lva Ivanova, ale pochopitelně s názorem a choreo-
graficko-divadelním pohledem začátku 21. století. 

 >

Andrea Kramešová
Foto: M. Divíšek
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Sergej Polunin  
v Národním divadle v Praze  
nejen na filmovém plátně!
Balet Národního divadla  
a producent Milosh Harajda 
s potěšením oznamují, že 
na naši první scénu zavítá 
světoznámý tanečník, první 
sólista a jedna z nejvýrazněj-
ších osobností současné balet-
ní scény – SERGEJ POLUNIN. 
Kritika ho častuje přezdívkami 
jako „James Dean baletu" nebo 
„nejtalentovanější baletní ta-
nečník své generace". Pyšní  
se titulem nejmladší sólista  
v historii Královského baletu 
v Londýně a je přirovnáván 
i k legendárnímu Michailu  
Baryšnikovovi.

Ukrajinský tanečník se z nejprestižnějších 
divadel dostal až na filmové plátno díky 
americkému režisérovi Stevenovi Cantorovi 
a producentce Gabrielle Tana. A právě tento 
film s názvem Dancer, který měl již světovou 
premiéru v USA a sklízí jeden úspěch za dru-
hým, bude mít pražské publikum možnost 
vidět v historické budově Národního divadla 
1. května. Film se bude exkluzivně promítat 
pouze v tento den, a to hned dvakrát – v 16.00 
a 20.00.

Rádi bychom nalákali české diváky nejen 
na promítání tohoto filmu, ale především 
na dechberoucí živé vystoupení Sergeje Poluni-
na na prknech Národního divadla v populární 
choreografii Take me to Church. Hned poté se 
uskuteční veřejná diskuse s tímto umělcem 
nejen o filmu, ale i jeho kariéře a životě. 

Dancer jedinečným způsobem vykresluje 
osobní portrét nanejvýš pozoruhodného člověka 

a velkého umělce. Obdařen ohromující silou 
a vyrovnaností, vzal Sergej Polunin taneční svět 
útokem. Na vrcholu své slávy, ve věku 21 let, 
odešel a na pokraji sebezničení, balancoval se 
svým talentem, který se stal v určité době větší 
zátěží než darem.

„Jsem velice rád, že unikátní dokument 
s prostým názvem Dancer se podařilo dostat 
do Národního divadla, a to i s jeho protagonistou 
osobně. Sergeje Polunina považuji bez nadsáz-
ky za fenomenální zjev, a to nejen z hlediska 
jeho profesionálních dovedností, ale stejně tak 
i v rámci značné vnitřní rozervanosti a neučesa-
ných životních peripetií. Sergej sám i tento film 
‚mluví‘ o tom, že každá mince má dvě strany 
a nic v životě není zadarmo,“ říká Petr Zuska, 
umělecký šéf Baletu ND.

Producentem české premiéry filmu Dancer je 
Milosh Harajda, který v roce 2011 představil 
tvorbu Davida LaChapella v Galérii mesta 
Bratislavy a velkou retrospektivu v Galerii 
Rudolfinum v Praze. S americkým fotogra-
fem, který je též autorem titulní fotografie 
k filmu, spolupracuje dodnes a jako PR agent 
a kreativní konzultant měl na starosti galerijní 
a muzejní projekty v Chile (Museo de Arte Con-
temporaneo), Peru (MAC Lima), Montevideu, 
Římě (Palazzo delle Esposizioni), Paříži (Paris 
Foto) a ve Vídni (Galerie Östliche).

„Po privátní předpremiéře v Londýně, na kterou 
mě pozvala producentka filmu Gabrielle Tana, 
jsem pochopil, že Sergejův příběh musí vidět 
české a slovenské publikum. V Londýně nebo 
New Yorku veřejnost ocení uměleckou hodnotu 
tohoto dokumentárního díla, ale vzhledem k naší 
historii i geografické poloze film Dancer zdejší 
diváky zasáhne úplně jinak. Měl jsem to štěstí, 
být přítomen na začátku cesty Sergeje a Davida 
LaChapella a bylo fascinující pozorovat, jak jed-
no setkání v hotelu Claridges vyústilo do globál-
ní senzace," říká producent Milosh Harajda.

Představení: 
1. května 2017 v 16.00 a 20.00  
v Národním divadle

Vstupenky v prodeji  
od 10. března 2017 v 9.00

 >

Take me to Church
Podívejte se na 
Sergeje Polunina 
přes kód
Foto: D. LaChapell
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Muzikálnost, smysl pro humor, poe-
zii pohybu a jeho nesmírnou plynu-
lost a provázanost, nenapodobitelné 
umění inspirovat a objevovat stále 
nové věci, umění „hrát si s něčím“, 
ať už je to hudba, kostým, rekvizita 
či tělo a hlas tanečníka, přetrvávají 
v každém jeho díle, i v jeho duchov-
ním aspektu.

Prožíváte významné jubileum. Jak se cítíte?
Jako optimista se zkušeností. Jako někdo, kdo 
se snaží pochopit, proč vlastně existuje …

Choreograf, režisér a člověk. Čím se vlastně 
cítíte nejvíce?
Pakliže choreograf či režisér není člověkem, 
není pak ani choreografem či režisérem …

Jste velký umělec a tvůrce, který vytvořil  
desítky choreografií pro téměř všechny svě-
tové domy. Na co jste nejvíce hrdý?
Na to, že dělám, co můžu – nic méně a nic více …

Když se ohlédnete, co si myslíte, že se vám 
nejvíce podařilo a stálo za to?
Myslím, že vše co jsem udělal by mohlo být 
o něco lepší, a i o něco horší, tak jako všechno
ostatní na světě …

Jste moudrý muž, nebo nespoutaný umělec?
Moudrost a nespoutanost nám není souzena. 
Je to něco, čím disponuje jen něco mimo nás … 
naše moudrost je spoutaná …

Co byste si přál, aby do vašeho života 
vstoupilo, než udeří 100 let?
Abych se jich nikdy nedožil …

Mistr dějových baletů. Svobodná 
invence s množstvím osobitých 
nápadů a vzácnými jiskrami překva-
pivých pohybových novotvarů, práce 
se symboly, emociální vykreslení 
postav a jejich vztahů, detailní tvaro-
vání postav a jejich charakterů …

Prožíváte významné jubileum. Jak se cítíte 
v tomto čase?
Trošku mě pobolívá v krku, je chřipkové období, 
zastřihl jsem si nehet u palce na levé noze 
a mám ucpanou pravou nosní dírku. S přibý-
vajícím věkem mně začínají odstávat uši …, ale 
věřím, že bude lépe.

Choreograf, libretista, pedagog, režisér. Čím 
se vlastně cítíte nejvíce?
Často unaveným člověkem, který však musí 
z něčeho žít …

Jste velký umělec a tvůrce, který vytvořil více 
než 70 choreografií pro všechna česká i slo-
venská divadla. Na co jste nejvíce hrdý?
Tak 179 cm není až taková výška, která by 
mě opravňovala a dovolovala dívat se na svět 

a na ostatní spatra. Jsem hrdý na těch málo 
přátel, které mám, ale vím, že jsou opravdoví … 
Jsem hrdý na to, že jsem se vždy řídil zásadou 
co na srdci to na jazyku, i když mi to mnohokrát 
přineslo hodně problémů... Jsem hrdý na svůj 
humor i recesi, což pramení z mé upřímnosti 
i když se občas nelíbí … Jsem hrdý, že si umím 
udělat legraci i sám ze sebe a ostatním se to 
líbí … Jsem hrdý, že jsem si ve své práci nikdy 
nikomu o nic neříkal a mluvila za mě má před-
stavení … Jsem hrdý, že jsem ve světě divadla 
a showbyznysu neztratil svou tvář.

Když se ohlédnete za svoji tvorbou. Co si 
myslíte, že se vám nejvíce podařilo?
Snad to, že se lidem vyplatí se mnou pracovat 
i když vědí, že spolupráce se mnou není pro-
cházka zahradou plnou rozkvetlých lízátek!

Jste moudrý muž, nebo nespoutaný umělec?
Jsem moudrý muž se srdcem nespoutaného 
umělce, někdy s nápady ročního dítěte v kočárku.

Co byste si přál, aby do vašeho života vstou-
pilo, než udeří 100 let?
… aby to hlavně nebolelo … 

Helena Bartlová

Jiří Kylián / 21. 3. 1947

Humor je jedním z prvků génia
(Johann Wolfgang von Goethe) 

Choreografové JIŘÍ KYLIÁN a LIBOR VACULÍK v březnu oslaví 
významná životní jubilea. Gratulujeme!

Libor Vaculík / 10. 3. 1957
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Váš průvodce světem
Hudby, Opery a Tance

www.operaplus.cz
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Jiří Kylián / 21.3.1947
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Balet nás baví
Tutu je balerína
Zveme vás na reprízu dílny z cyklu Balet nás baví. Jde o dílnu, věnovanou 
baletnímu kostýmu, jeho historii, vlivu na vývoj taneční techniky a diva-
delní inscenace. Budeme se věnovat konkrétním kostýmním návrhářům, 
ukážeme si, jak kostým vzniká, co ho inspiruje, ovlivňuje – ale i omezuje. 
Vytvoříte si svůj vlastní kostýmní návrh. Samozřejmě se setkáte s našimi 
předními sólisty.

Dílnu doporučujeme dospělým a dětem od 6 let.
Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám. 2, Praha 1
Rezervace nutné na: balet@narodni-divadlo.cz 
(Kapacitu máme omezenou, proto neváhejte a přihlaste se včas!)
Aktuální termín: 4. 3. 2017 v 16.00

Dramaturgické úvody  
Baletu Národního divadla
Začátek vždy 30 minut před začátkem představení, vstup volný

5. 3. 2017: Chvění 
Foyer na 1. balkoně Národního divadla – začátek 18.30
21. 3. 2017: Romeo a Julie 
Vstupní foyer Hudebního 
divadla Karlín – začátek 18.30
23. 3. 2017: Chvění
Foyer na 1. balkoně Národního divadla – začátek 18.30

Čtenáři Opery Plus  
vybírají nejlepší taneční výkon 
a choreografii za uplynulý rok

Internetový portál Opera Plus odstartoval už čtvrtý 
ročník čtenářského hlasování o nejlepším tanečním 
výkonu a choreografii v roce 2016. V nejnovějších 
nominacích mají největší zastoupení baletní soubory 
Národního divadla v Praze a Národního divadla morav-
skoslezského v Ostravě, šanci uspět ale má i celá řada 
nezávislých tvůrců. 

Východiskem pro hlasování čtenářů jsou i letos širší nominace, o které 
se postarali oslovení taneční publicisté – Marcela Benoniová, Lucie Der-
csényiová, Lucie Kocourková a Roman Vašek, společně s šéfredaktorem 
Vítem Dvořákem. 
Vítěze, které svými hlasy vyberou čtenáři Opery Plus, redakce portálu 
vyhlásí a nejnovější Výroční ceny Opery Plus budou slavnostně vyhláše-
ny a předány ve čtvrtek 23. března 2017 v pražském Národním divadle 
před představením baletu Chvění.

 INZERCE
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MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

VÁCLAV POSTRÁNECKÝ měl vztah k umění již od útlého věku. Ještě jako 
dítě vystupoval v Divadle na Vinohradech, zpíval také v Dismanově rozhla-
sovém dětském souboru. Ačkoli se v rámci vzdělání herectví původně ne-
věnoval, osud ho zavedl do libereckého divadla, kde pracoval jako jevištní 
technik. Na jevišti se objevil počátkem 60. let, a sice ve Slováckém diva-
dle v Uherském Hradišti. Členem Činohry ND se stal v roce 1979 a nejen 
v Národním prošel mnoha rolemi. V současném repertoáru můžete Vác-
lava Postráneckého vidět ve Stavovském divadle jako Winstona Churchilla 
v Morganově Audienci u královny, v Maeterlinckově Modrém ptákovi a v Če-
chovových Třech sestrách jako Ivana Čebutykina. V letech 2005–2011 byl 
prezidentem Herecké asociace. V rozhovoru s Václavem Postráneckým, 
k němuž připravila otázky mecenáška MARIE PLECHÁČKOVÁ, se dozvíte 
mimo jiné i to, proč mít ruce za zády … 

Na čem pracujete? Jaká role vás 
čeká?
Chystám se vytvořit, jak to jen pů-
jde nejlépe, roli Matyáše Pohltoň-
ského ve hře Mlynářova opička, což 
je nový útvar z materiálů Václava 
Klimenta Klicpery.

Všude se mluví o svobodě. 
Následující otázky bych zaměřila 
na „svobodu herce“: mají herci 
možnost se nějak podílet či nějak 
zasahovat do dramaturgického 
plánu divadla?
Když přijdete za šéfem Činohry 
nebo za někým z dramaturgie 
s báječnou hrou, která jim nějak 
unikla, mějte ruce za zády, aby 
vám je neutrhli.

Jakou hru byste dal na repertoár 
Národního divadla, kdybyste měl 
tu možnost o tom rozhodovat? 
Nějakou současnou hru, kterou by 
nadšeně přijaly všechny generace.

Existuje okřídlené rčení, že 
maminka a režisér mají vždycky 
pravdu. Nicméně se zeptám: 
máte možnost jako herec, jehož 
kvality prověřila historie divadla, 
nějak zasahovat do konečné po-
doby konkrétní hry, kde jste ob-
sazen? Ať už jde o drobné změny 
v režijní koncepci, výtvarném 
pojetí, kostýmech a podobně.
Jsem zdrojem stavebního materiá-
lu k divadelnímu představení, který 
může být čerpán se zapřením, 
lhostejně, nebo nadšeně.

Troufl jste si někdy v minulosti, 
nebo i dnes, odmítnout účinková-
ní ve hře, jejíž režijní zpracování 
vám bytostně „nesedlo“? Nebo to 
ve stálém angažmá není možné?

Jednou jsme s Josefem Somrem 
odmítli hrát ve hře, o které jsme 
byli přesvědčeni, že patří do jiného 
divadla. Jak se ukázalo, nemýlili 
jsme se.

A na závěr pár „milých obvyklých 
otázek“: kdybyste si mohl vybrat 
jakýkoli svůj věk, jakou roli byste 
si chtěl zahrát a proč?
Jsem ve slušné kondici a zdá se, 
že i při smyslech, za což vděčím 

tomu, že nesním o rolích. Beru to, 
jak to přichází.

Máte po všech těch letech ještě 
„rád divadlo“? Nebo jinými slovy 
– představte si, že zítra s diva-
dlem profesně skončíte. Půjdete 
pozítří do divadla? A na co byste 
se rád zašel podívat?
Divadlo je život navíc. Kdo by si 
nechal ujít nášup?

Divadlo je život navíc

Chcete-li s námi prožívat netradiční 
divadelní a jiné umělecké zážitky 
nebo si zkusit připravit rozhovor 

s významnou uměleckou osobností, 
připojte se k nám. Těšíme se na Vás!

Kontakt:
Eva Sochorová, T 731 603 641

e.sochorova@narodni-divadlo.cz

Více informací naleznete  
na facebooku a www.mecenasind.cz.

 >
Václav Postránecký

Foto: J. Šimandl 

 >

Marie Plecháčková
Foto: archiv MeK 
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DIVADELNÍ KRONIKA

Drahomíra Tikalová

Bronislav Poloczek

GABRIELA BEŇAČKOVÁ

Kateřina Slavická

Ke skvělému jubileu  
blahopřejeme  
GABRIELE BEŇAČKOVÉ,  
sopranistce světového 
renomé. Svým uměním si 
podmanila diváky a poslu-
chače mnoha významných 
scén včetně Metropolitní 
opery v New Yorku. Člen-
kou Opery ND byla v letech 
1970–1981. Jako Hedvika, 
Čertova stěna, 1974.

Ke kulatému krásnému jubileu gratulu-
jeme vynikající taneční pedagožce 
KATEŘINĚ SLAVICKÉ. 
Ještě jako Kateřina Elšlégrová byla 
v letech 1972 –1975 členkou baletního 
sboru ND, poté 1975 –1992 sólistkou 
Baletu. Lowiczské tance, 1974 (na sním-
ku s L. Tajovským).

Před 20 lety zemřela pěvkyně 
DRAHOMÍRA TIKALOVÁ 
(9. 5. 1915 –14. 3. 1997). Do ND vstou-
pila r. 1942 na pozvání V. Talicha rolí 
Vendulky v Hubičce. Členkou byla 
do r. 1984. V roli Vendulky, Hubička, 1970.

Vzpomínáme 5. výročí úmrtí 
BRONISLAVA POLOCZKA 
(7. 8. 1939 –16. 3. 2012). Do Činohry 
Národního divadla přišel v roce 1988. 
Za roli Josefa v Turriniho hře Josef 
a Marie (hrál spolu s Emílií Vášáryovou) 
byl nominován na Cenu Thálie. V roli 
Muže, Hotovo, konec! 2002.

Se zármutkem oznamujeme, že 
13. února 2017 zemřela ve věku 
87 let emeritní šéfka Opery  
Národního divadla paní
EVA HERRMANNOVÁ.
Od 15. dubna 1991 byla jmeno-
vána šéfkou Opery Národního 
divadla, v jehož službách setrvala 
do 31. prosince 1995. Její životní 
osudy zachycuje televizní doku-
ment z cyklu Ještě jsem tady.
Čest její památce!
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KALEIDOSKOP

Představení  
pro Akademii věd 

V polovině ledna se konalo 
v Národním divadle předsta-
vení opery Carmen. Obecen-
stvo tvořili členové Akademie 
věd a její hosté.

1  Setkání s pěvci: Alžběta Poláčková, 
ředitelka Opery ND a SO Mgr. Silvia 
Hroncová, Martin Bárta, dirigent 
Robert Jindra, Tereza Mátlová,  
Ján Lehotský, Jiří Hruška, 
Michaela Kapustová, předseda AV 
prof. Jiří Drahoš, Jana Sýkorová 
a paní Eva Drahošová

2  Ředitel Národního divadla 
prof. MgA. Jan Burian a manželé 
Drahošovi

3  Prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc., 
bývalá předsedkyně AV

Yusif Eyvazov 
a Anne Netrebko 
v Národním divadle

Předposlední lednový den se 
mohli diváci potěšit výkonem 
vynikajícího tenoristy Yusifa 
Eyvazova, který hostoval v ti-
tulní roli opery Andrea Ché-
nier. Do Prahy ho doprovodila 
jeho choť, slavná pěvkyně 
Anna Netrebko.

4  Anna Netrebko a její manžel  
Yusif Eyvazov

5  Hudební ředitel SO Andreas 
Sebastian Weiser a Anna Netrebko

6  Hostem představení byl Alexander 
Pereira, intendant a umělecký 
ředitel La Scaly

2

4

3

1
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Mozartovy  
narozeniny

Ve Stavovském divadle se  
již tradičně slavily Mozartovy 
narozeniny.

7  Hosté houslistka Isabella D’Éloize 
Perron a klarinetista a dirigent 
Pierre Pichler

8  Ředitelka Opery ND a SO Silva 
Hroncová, houslista Zdeněk 
Pechoušek, vedoucí skupiny 
2. houslí Jan Petřík a hudební 
ředitel Opery ND Jaroslav Kyzlink 
při narozeninovém přípitku

Poprask v opeře

Ve Stavovském divadle se  
na začátku února uskutečnila 
premiéra Donizettiho  
Poprasku v opeře.

9  Proslov ředitele Národního divadla 
prof. MgA. Jana Buriana

10  Režisér inscenace Radim Vizváry 
a ředitelka Opery ND a SO 
Mgr. Sylvia Hroncová

11  Pěvci Zdeněk Plech, Vaclav Sibera, 
Jana Sibera a Pavel Švingr 

12  Herec Miloslav Mejzlík
13  Martin Šrejma a Luciano Mastro

Nová Tosca  
v Národním divadle

Slavná Pucinniho Tosca se 
dočkala dalšího nastudová-
ní, tentokrát s Andreasem 
Sebastianem Weiserem 
a režisérem Arnaudem Ber-
nardem.

14  Arnaud Bernard a představitelka 
Tosky Barbara Haveman 

15  Andreas Sebastian Weiser, Silvia 
Hroncová a prof. Jan Burian

16  Peter Berger (Mario Cavaradossi) 
s maminkou a chotí

17  Pěvec Miloslav Podskalský, 
František Zahradníček a Jiří 
Nekvasil, ředitel Národního 
divadla moravskoslezského

18  Eva Zaoralová a Soňa Červená
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Jak nakupovat s Masterpass:

1. Stáhněte si aplikaci Masterpass AT CZ SK.

2. Vytvořte si v aplikaci profil a zaregistrujte
 své platební karty.

3. Při nákupu vstupenek na narodni-divadlo.cz 
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Plaťte za vstupenky 
do Národního divadla 
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OBCHODNÍ INFORMACE

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla

Národní divadlo nabízí 
seniorům ve věku 65+ 
možnost zakoupit vstupen-
ky s 50% slevou na všech-
na představení ND*, tj. již 
od 60 Kč za vstupenku. 
Více informací na poklad-
nách ND. Kromě této slevy 
mohou senioři využít rov-
něž naši speciální nabídku 
na vybraná představení 
v březnu 2017:

ČINOHRA 
Tři sestry 
22. 3. v 19.00, Stavovské divadlo
(II. balkon 150 Kč)
Na moři, zírám nahoru
26. 3. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 100 Kč)
Krvavá svatba 
29. 3. v 19.00, Stavovské divadlo
(II. balkon 150 Kč)

OPERA
Slavík / Jolanta 
10. 3. a 16. 3. v 19.00, 
Národní divadlo (II. balkon 500 Kč)
Rigoletto 
6. 3. v 19.00, Hudební divadlo  
Karlín (I. a II. balkon boky 250 Kč)
Romeo a Julie
7. 3. a 19. 3. v 19. 00, 
Hudební divadlo Karlín
(I. a II. balkon boky 250 Kč)
Juliette (Snář) 
22. 3. a 31. 3. v 19.00, 
Národní divadlo (II. balkon 350 Kč)

BALET
Chvění
23. 3. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)

LATERNA MAGIKA
Cube
 24. 3. ve 20.00, Nová scéna
(střed 200 Kč)
Cocktail 
16. 3. ve 20.00, Nová scéna 
(střed 300 Kč)

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

Národní divadlo nabízí 
studentům a mladým divá-
kům do 26 let vstupenky 
s 50% slevou na vyhra-
zená místa na všechna 
představení ND.*  
Kromě této slevy mohou 
studenti a mladí diváci 
do 26 let využít rovněž 
naši speciální nabídku 
na vybraná představení 
v březnu 2017:

ČINOHRA 
Jako břitva (Němcová)
5. 3. v 19.00, Stavovské divadlo
(II. balkon 200 Kč)
Spolu/Sami
8. 3. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 100 Kč)
Láska a informace 
20. 3. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 100 Kč)

OPERA
Rigoletto
6. 3. v 19.00, Hudební divadlo  
Karlín (I. a II. balkon boky 250 Kč)
Romeo a Julie
7. 3. a 19. 3., v 19.00,  
Hudební divadlo Karlín
(I. a II. balkon boky 250 Kč)
Slavík / Jolanta
10. 3. a 16. 3. v 19.00,  
Národní divadlo (II. balkon 500 Kč)
Poprask v opeře
18. 3. v 19.00, Stavovské divadlo
(II. balkon 350 Kč)

BALET
Chvění
23. 3. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)

LATERNA MAGIKA
Cube
 24. 3. ve 20.00, Nová scéna
(střed 200 Kč)

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

* Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II. galerie | Nová scéna – místa na pravém a levém kraji hlediště, respektive do celého hlediště pro představení hraná při redukovaném 
hledišti (činohra) | Hudební divadlo Karlín – místa v 5. kategorii (vybraná místa na I. a II. balkoně). Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje a speciální nabídky budou 
vyhlašovány vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Sleva se nevztahuje na  akce typu pronájem a představení hostujících souborů.

Změny v předplatném
KB (Komerční banka) Změna začátku představení! Začátek před-
stavení Malá mořská víla se dne 15. 3. 2017 přesouvá z původně 
plánovaných 19.00 na 19.30.

Nová pokladna Národního divadla  
v Hudebním divadle Karlín

Od září 2016 je otevřena nová pokladna Národního di-
vadla v Hudebním divadle Karlín (Křižíkova 10, Praha 8). 
V pracovní dny (po–pá) bude otevřena vždy 9–13.30 
a 14–19 hodin, o svátcích a víkendech 2 hodiny před 
představením, pokud bude Národní divadlo nebo Hudeb-
ní divadlo Karlín v ten den hrát.

V této pokladně jsou v prodeji 
(stejně jako v ostatních pokladnách 
Národního divadla) vstupenky až 
na 10 měsíců dopředu u Opery (vy-
jma Opery na Nové scéně) a až na  
5 měsíců dopředu u Baletu, Činohry, 
Laterny magiky a Opery na Nové 

scéně. Pokladní zde také přijímají 
a prodávají dárkové poukázky 
Národního divadla, prodávají dár-
kové obálky na vstupenky, vybrané 
programy k divadelním inscenacím 
a doplňkové zboží, jehož sortiment 
budeme postupně rozšiřovat.



46

PROGRAM > BŘEZEN / MARCH 2017

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

FORUM 
KARLÍN

ND+ Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz
ENG S anglickými titulky / With English Subtitles

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

 2. Čt/Thu Chvění / Tremble (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

 3. Pá/Fri Chvění / Tremble (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

 4. So/Sat Tosca SEN2 14.00

 5. Ne/Sun
Chvění / Tremble SEN1 15.00

Chvění / Tremble ND+ B1 19.00

 6. Po/Mon Chytračka – Měsíc / Die Kluge – Der Mond VŘ 19.00

 7. Út/Tue Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

 8. St/Wed Manon Lescaut ND+ VI 19.00

 9. Čt/Thu
Faustovo prokletí (La damnation de Faust)  
(koncertní provedení / concert performance) (premiéra / premiere)

19.00

10. Pá/Fri Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta ND+ OHV, XIV 19.00

11. So/Sat
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

14.00

19.00

12. Ne/Sun
Faustovo prokletí (La damnation de Faust)  
(koncertní provedení / concert performance)

19.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue nehraje se / no performance

15. St/Wed Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream Č1 19.00

16. Čt/Thu Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta I 19.00

17. Pá/Fri Tosca ND+ OH 19.00

18. So/Sat
Sněhová královna / The Snow Queen ND+ ROD6 14.00

Sněhová královna / The Snow Queen 19.00

19. Ne/Sun Manon Lescaut
14.00

19.00

20. Po/Mon Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

21. Út/Tue
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

19.00

22. St/Wed Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams) XII 19.00

23. Čt/Thu Chvění / Tremble ND+ B2 19.00

24. Pá/Fri Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

25. So/Sat Ceny Thálie 2016 / Thalia Awards 2016 20.00

26. Ne/Sun La Bayadère
14.00

19.00

27. Po/Mon Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

28. Út/Tue Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG Č4 19.00

29. St/Wed nehraje se / no performance

30. Čt/Thu nehraje se / no performance

31. Pá/Fri Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams) 19.00

 5. Ne/Sun
Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel SEN5 11.00

Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel O2 17.00

 6. Po/Mon Rigoletto 19.00

 7. Út/Tue Romeo a Julie / Roméo et Juliette ROV 19.00

 8. St/Wed Nabucco 19.00

13. Po/Mon Rusalka 19.00

14. Út/Tue Netopýr / Die Fledermaus 19.00

15. St/Wed La traviata 19.00

19. Ne/Sun Romeo a Julie / Roméo et Juliette 19.00

20. Po/Mon Trubadúr / Il trovatore 19.00

21. Út/Tue Romeo a Julie / Romeo and Juliet ND+ EX1 19.00

25. So/Sat
Wagner–Korngold–Zemlinsky  
(Koncert Orchestru Státní opery / Concert of State Opera Orchestra)

IV 19.00
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

Březen / March 2017

 1. St/Wed Audience u královny / The Audience 19.00

 2. Čt/Thu Poprask v opeře / Viva la Mamma 19.00

 3. Pá/Fri Tři sestry / Three Sisters 19.00

 4. So/Sat Kouzelná flétna / Die Zauberflöte 19.00

 5. Ne/Sun Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) ND+ 19.00

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

 7. Út/Tue Figarova svatba / Le nozze di Figaro 19.00

 8. St/Wed Don Giovanni 19.00

 9. Čt/Thu nehraje se / no performance

10. Pá/Fri
Othello, benátský mouřenín /  
Othello, Venetian Blackamoor  ND+ ENG

19.00

11. So/Sat
Opera nás baví / Opera Is Fun! – W. A. Mozart IX 11.00

Figarova svatba / Le nozze di Figaro 19.00

12. Ne/Sun Modrý pták / The Blue Bird ROD3 14.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue Spalovač mrtvol / The Cremator XVI 19.00

15. St/Wed Malá mořská víla / The Little Mermaid KB 19.30

16. Čt/Thu Krvavá svatba / Blood Wedding (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

17. Pá/Fri Krvavá svatba / Blood Wedding (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

18. So/Sat Poprask v opeře / Viva la Mamma 19.00

19. Ne/Sun Figarova svatba / Le nozze di Figaro 19.00

20. Po/Mon Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) ND+ XV 19.00

21. Út/Tue Ceny Czech Grand Design / Czech Grand Design Awards 20.00

22. St/Wed Tři sestry / Three Sisters 19.00

23. Čt/Thu Krvavá svatba / Blood Wedding ND+ Č2 19.00

24. Pá/Fri Popelka / La Cenerentola 19.00

25. So/Sat Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment
14.00

19.00

26. Ne/Sun Audience u královny / The Audience 14.00

27. Po/Mon
Modrý pták / The Blue Bird 11.00

Spalovač mrtvol / The Cremator Č3 19.00

28. Út/Tue Kouzelná flétna / Die Zauberflöte 19.00

29. St/Wed Krvavá svatba / Blood Wedding ND+ ČS2 19.00

30. Čt/Thu Spalovač mrtvol / The Cremator 19.00

31. Pá/Fri Audience u královny / The Audience V 19.00

 1. St/Wed Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London (derniéra / last time) 20.00

 2. Čt/Thu nehraje se / no performance

 3. Pá/Fri Malý princ / The Little Prince 20.00

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

 5. Ne/Sun Malý princ / The Little Prince ND+ ROD5 17.00

 6. Po/Mon nehraje se / no performance

 7. Út/Tue Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue 20.00

 8. St/Wed Spolu/Sami / Protection ND+ 20.00

 9. Čt/Thu Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up (1. premiéra / 1st premiere) 20.00

10. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

11. So/Sat Human Locomotion 20.00

12. Ne/Sun Miniopery (Dětská opera Praha)
14.00

17.00

13. Po/Mon Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up (2. premiéra / 2nd premiere) 20.00

14. Út/Tue Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment ČNS2 20.00

15. St/Wed nehraje se / no performance

16. Čt/Thu Cocktail 012 – The Best of 20.00

17. Pá/Fri Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up ČS1 20.00

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

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

20. Po/Mon
Vidím nevidím / As Far as I See ND+ 10.00

Láska a informace / Love and Information ND+ ENG 20.00

21. Út/Tue Orango & Antiformalistický jarmark / Anti-Formalist Rayok XIII 20.00

22. St/Wed nehraje se / no performance

23. Čt/Thu Cube (premiéra / premiere) 20.00

24. Pá/Fri Cube 20.00

25. So/Sat
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

20.00

26. Ne/Sun Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up 20.00

27. Po/Mon Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue 20.00

28. Út/Tue Cube 20.00

29. St/Wed
OHAD NAHARIN: decadance 17.00

OHAD NAHARIN: decadance 20.00

30. Čt/Thu Nová krev – Volný styl / The New Blood – Freestyle 20.00

31. Pá/Fri Žádný člověk / No Man (premiéra / premiere) ND+ 20.00
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 1. So/Sat Sněhová královna / The Snow Queen
VII 14.00

XI 19.00

 2. Ne/Sun Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 15.00

 3. Po/Mon Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams) DV3 19.00

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

 5. St/Wed La traviata ND+ OHV, XIV 19.00

 6. Čt/Thu Chytračka – Měsíc / Die Kluge – Der Mond 19.00

 7. Pá/Fri La Bayadère ROV 19.00

 8. So/Sat La traviata 19.00

 9. Ne/Sun
Opera nás baví – Anglická opera / Opera Is Fun! 11.00

Bohéma (La bohème) 19.00

10. Po/Mon Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ND+ DV2 19.00

11. Út/Tue Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

12. St/Wed Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams) VŘ 19.00

13. Čt/Thu nehraje se / no performance

14. Pá/Fri Macbeth 19.00

15. So/Sat La Bayadère 19.00

16. Ne/Sun nehraje se / no performance

17. Po/Mon Manon Lescaut
14.00

19.00

18. Út/Tue nehraje se / no performance

19. St/Wed Tosca ČFND 19.00

20. Čt/Thu Krakatit (1. premiéra / 1st premiere) ND+ 19.00

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

22. So/Sat
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

14.00

19.00

23. Ne/Sun Chytračka – Měsíc / Die Kluge – Der Mond SEN1 17.00

24. Po/Mon Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ND+ XV 19.00

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

26. St/Wed Labutí jezero / Swan Lake SEN4 19.00

27. Čt/Thu Aida 19.00

28. Pá/Fri Labutí jezero / Swan Lake 19.00

29. So/Sat Madama Butterfly 19.00

30. Ne/Sun Labutí jezero / Swan Lake 19.00

 2. Ne/Sun Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
ROD8 11.00

ROD2 17.00

 3. Po/Mon Trubadúr (Il trovatore) 19.00

 4. Út/Tue Romeo a Julie (Roméo et Juliette) O1 19.00

10. Po/Mon Romeo a Julie / Romeo and Juliet VK, NDS 19.00

11. Út/Tue Romeo a Julie / Romeo and Juliet I 19.00

16. Ne/Sun La traviata 19.00

17. Po/Mon Nabucco 19.00

18. Út/Tue Rigoletto 19.00

24. Po/Mon Rusalka 19.00

25. Út/Tue Romeo a Julie (Roméo et Juliette) SEN2 17.00

30. Ne/Sun Netopýr (Die Fledermaus) 19.00

ND+ Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz
ENG S anglickými titulky / With English Subtitles

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 1. So/Sat Don Giovanni 19.00

 2. Ne/Sun Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 14.00

 3. Po/Mon Prague Shakespeare Company 19.00

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

 5. St/Wed Václav Neckář zpívá pro Mathildu / Václav Neckář sings for Mathilde 19.00

 6. Čt/Thu Spalovač mrtvol / The Cremator ND+ 19.00

 7. Pá/Fri Poprask v opeře (Viva la Mamma) ND+ O2 19.00

 8. So/Sat Modrý pták / The Blue Bird ND+ ENG 14.00

 9. Ne/Sun Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) X 14.00

10. Po/Mon Tři sestry / Three Sisters 19.00

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

12. St/Wed Mikve / Mikveh 19.00

13. Čt/Thu Audience u královny / The Audience EX2 19.00

14. Pá/Fri Oliver Twist (Bohemia Balet) 18.00

15. So/Sat Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00

16. Ne/Sun Krvavá svatba / Blood Wedding XVI 19.00

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

18. Út/Tue Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

19. St/Wed nehraje se / no performance

20. Čt/Thu Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) ND+ 19.00

21. Pá/Fri Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

22. So/Sat Poprask v opeře (Viva la Mamma) 19.00

23. Ne/Sun Modrý pták / The Blue Bird ND+ SEN3 14.00

24. Po/Mon Spalovač mrtvol / The Cremator 19.00

25. Út/Tue Tři sestry / Three Sisters VI 19.00

26. St/Wed Mikve / Mikveh 19.00

27. Čt/Thu Don Giovanni 19.00

28. Pá/Fri Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor ENG 19.00

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

30. Ne/Sun Krvavá svatba / Blood Wedding
ROD4 14.00

ČS1 19.00

 1. So/Sat
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

20.00

 2. Ne/Sun

Sůl nad zlato (Buchty a loutky) 17.00

Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

20.00

 3. Po/Mon Žádný člověk / No Man ND+ NO 20.00

 4. Út/Tue Magnesia Litera 20.00

 5. St/Wed Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up ND+ XVII 20.00

 6. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

 7. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

 8. So/Sat Spolu/Sami / Protection 20.00

 9. Ne/Sun nehraje se / no performance

10. Po/Mon nehraje se / no performance

11. Út/Tue Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue 20.00

12. St/Wed Nová krev – Sestava / The New Blood – Report 20.00

13. Čt/Thu Cocktail 012 – The Best of 20.00

14. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

15. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
17.00

20.00

16. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

17. Po/Mon Žádný člověk / No Man XIII 20.00

18. Út/Tue Láska a informace / Love and Information ND+ ENG 20.00

19. St/Wed Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up ČNS1 20.00

20. Čt/Thu OHAD NAHARIN: decadance DV1 20.00

21. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

22. So/Sat OHAD NAHARIN: decadance
16.00

20.00

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

24. Po/Mon Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue ND+ 20.00

25. Út/Tue Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment ND+ 20.00

26. St/Wed nehraje se / no performance

27. Čt/Thu nehraje se / no performance

28. Pá/Fri Malý princ / The Little Prince 20.00

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

30. Ne/Sun Malý princ / The Little Prince
14.00

17.00

Duben / April 2017
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BUDOVY ND I PARKING 
JSOU UPRAVENY PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
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)
Vstupenky na představení Baletu, Činohry a Laterny magiky 
prodáváme na 5 měsíců dopředu, představení Opery 10 mě-
síců předem. 
 

POKLADNY  

Hlavní pokladna ND,  
Národní 4, Praha 1 (po–pá 9–18, so–ne 10–18), zde také 
pokladna předplatného 
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (po–ne 10–18)
Hudební divadlo Karlín, Křižíkova 10, Praha 8 (po–pá 9–13.30, 
14–19, státní svátky, so–ne 2 hodiny před představením)

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 a ve Stavovském divadle, vstupenky na odpolední před-
stavení lze zakoupit v denních pokladnách.
 

PARKING 

CENA ZA PARKOVÁNÍ (PO–NE) PRO PODZEMNÍ GARÁŽE ND,
OSTROVNÍ 1, PRAHA 1 
1.– 8. hodina od zahájení parkování: 50 Kč/hod. 
Každá další hodina: 20 Kč/hod. 
Cena je uvedena včetně DPH a platí za každou započatou 
hodinu parkování. 
Parkování vozidla na 1 den: 720 Kč.

Sleva ve formě odečtení 3 hodin z celkového času jednoho 
parkování: 
– držitelé průkazek ZTP a ZTP/P 
–  předplatitelé s platnou abonentní vstupenkou na představení, 

které se koná ve dni parkování. 

+420 224 901 320, +420 224 901 443  

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

Slevy jsou poskytovány dle aktuálního ceníku Národního diva-
dla, který je spolu s kompletním přehledem slev v poklad-
nách ND či na www.narodni-divadlo.cz.

• 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 a příslušníky odboje
• 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
• 20% sleva pro držitele členských karet UTE Card na před-

stavení Činohry ND
• 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

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)
We sell tickets for Ballet, Drama and Laterna magika per-
formances 5 months in advance, for Opera performances 
10 months in advance.
 

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)
Karlín Music Theatre, Křižíkova 10, Prague 8 (Mon–Fri 
9–13.30, 14–19, Public Holiday, Sat–Sun 2 hours before the 
start of the performance)

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 and the Estates Theatre 

PARKING 

PARKING FEES (MON–SUN) AT THE NATIONAL THEATRE 
COVERED CAR PARK OSTROVNÍ 1, PRAGUE 1
1st–8th hour of parking: CZK 50/parking hour.
Each additional hour: CZK 20/parking hour.
The price includes VAT and also always applies to each 
started parking hour. 
One-day parking fee: CZK 720. 

Discounts in the form of a rebate amounting to 3 hours from
the total parking time upon presenting:
– severe health disability card
–  valid subscriber ticket for the performance taking place on 

the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

ANGLICKÉ TITULKY 
V ČINOHŘE

Činohra Národního 
divadla připravila pro 
anglicky mluvící diváky 
tyto reprízy inscenací 
s anglickými titulky: 

Modrý pták (8. 4.)
Othello, mouřenín 
benátský
(10. 3., 28. 4.)
Sen čarovné noci
(28. 3., 25. 4.)
Láska a informace 
(20. 3., 18. 4.)

ENGLISH-FRIENDLY 
DRAMAS 

For English-speaking 
theatregoers, the 
National Theatre has 
prepared a special offer. 
Some of the perfor-
mances are provided 
with English subtitles:  

The Blue Bird (Apr 8)
Othello, Venetian 
Blackamoor (Mar 10, 
Apr 28)
A Midsummer Night‘s 
Dream (Mar 28, Apr 25)
Love and Information 
(Mar 20, Apr 18) 

Further information is to be found on the theatre‘s 
website: www.national-theatre.cz

Informace o doplňkových programech 
pro skupiny i jednotlivce na  
www.NDplus.cz



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍGENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER
NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNEŘI INSCENACÍ ND

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

TECHNOLOGICKÝ 
PARTNER ND 

PARTNER PREMIÉROVÝCH
VEČERŮ ND



Na fotografii Hany Smejkalové z choreografie Last Touch další z jubilantů  
první sólistka Zuzana Susová (na snímku s Richardem Kročilem) 

V červnu 2009 měl na Nové scéně premiéru 
taneční triptych Extrém, který je tvořen cho-
reografiemi významných českých tanečních 
tvůrců Jiřího Kyliána a Petra Zusky: A Little 
Extreme – Last Touch – A Little Touch of The 
Last Extreme. Jiří Kylián je autorem choreo-
grafie Last Touch.
Ve scénicky netradičním pojetí dramatické 
situace, specifické práci s časem, hudbou, 
tanečním pohybem, úhlem pohledu na po-
stavu v situaci a její jednání byl divák spolu 
s tanečníky konfrontován s postmodernistic-
kými scénickými a tanečními vyjadřovacími 
prostředky.

JIŘÍ KYLIÁN, vynikající choreograf a neopako-
vatelný člověk-umělec, v březnu oslaví  
své 70. narozeniny.


