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Premieres
for the 2014–2015 season

Premiéry
a produkce sezony 2014–2015

 OPERA

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Zdeněk Fibich
Pád Arkuna / The Fall of Arkun
Dirigent: John Fiore
Režie: Jiří Heřman
Premiéra: 9. 10. 2014 

Alois Hába
Nová země / The New Earth
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Miroslav Bambušek
Premiéra: 12. 12. 2014

Modest Petrovič Musorgskij
Boris Godunov
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Linda Keprtová
Premiéra: 26. 3. 2015

Leoš Janáček
Z mrtvého domu / 
From the House of the Dead
Dirigent: Robert Jindra
Režie: Daniel Špinar
Premiéra: 14. 5. 2015

Jan Klusák
Filoktétés
Dirigent: Marko Ivanović
Režie: Jiří Nekvasil
Premiéra: 23. 5. 2015

STÁTNÍ OPERA / THE STATE OPERA

Richard Strauss
Salome
Dirigent: Heiko Mathias Förster
Režie: Mariusz Treliński
Premiéra: 23. 10. 2014

Arrigo Boito
Mefistofeles
Dirigent: Marco Guidarini
Režie: Ivan Krejčí
Premiéra: 22. 1. 2015

Engelbert Humperdinck
Jeníček a Mařenka /  
Hänsel und Gretel
Dirigent: Martin Leginus
Režie: Matěj Forman
Premiéra: 23. 4. 2015

Giuseppe Verdi
Macbeth
Dirigent: Jiří Štrunc
Režie: Martin Čičvák
Premiéra: 11. 6. 2015

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Wolfgang Amadeus Mozart
Kouzelná flétna / Die Zauberflöte
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Vladimír Morávek 
Premiéra: 5. 2. 2015

NOVÁ SCÉNA / THE NEW STAGE

Dmitrij Šostakovič
Orango & Antiformalistický jarmark / 
Orango & Anti-Formalist Rayok
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Sláva Daubnerová 
Premiéra: 17. 12. 2014

Jan Kučera
Rudá Marie / Red Mary
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Viktorie Čermáková 
Premiéra: 7. 5. 2015

 ČINOHRA 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Ariane Mnouchkinová 
Dokonalé štěstí aneb 1789 / 
Perfect Happiness or 1789
Režie: Vladimír Morávek
Česká premiéra: 4. 12. 2014

Jiří Traxler, Martin Vačkář, 
Ondřej Havelka 
V rytmu swingu buší srdce mé / The 
Rhythm of My Heart Pounding Swing
Režie: Ondřej Havelka
Předpremiéra: 25. 6. 2015

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

William Shakespeare 
Othello, benátský mouřenín
Režie: Daniel Špinar
Premiéra: 18. 12. 2014

Peter Morgan 
Audience u královny / The Audience
Režie: Alice Nellis
Česká premiéra: 19. 3. 2015

Marius von Mayenburg
Kámen / The Stone
Režie: Michal Dočekal
Premiéra: 28. 5. 2015

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Ivan Lamper, Jiří Adámek a kol.
Po sametu / After the Velvet
Režie: Jiří Adámek
Světová premiéra: 17. 11. 2014

Chanoch Levin 
Strasti života / Labor of Life
Režie: Eduard Kudláč
Česká premiéra: 12. 3. 2015

Mike Bartlett 
Zemětřesení v Londýně / 
Earthquakes in London
Režie: Daniel Špinar
Česká premiéra: 2. 4. 2015

„Off na Nové scéně“ 
(Nová scéna fakt Off)
Malé jevištní experimenty  
na aktuální témata.

 BALET 

STÁTNÍ OPERA / 
STATE OPERA

La Bayadère
Hudba: Ludwig Minkus
Choreografie a režie: Javier Torres
Dirigent: Václav Zahradník / Sergej 
Poluektov
Premiéra: 20. 11. 2014 

Ballettissimo
1. symfonie D dur
Hudba: Gustav Mahler
Choreografie: Petr Zuska 
Dirigent: Jakub Klecker /  
Václav Zahradník
Reflections on the Fate 
of Human Forms
Hudba: 48nord (Ülrich Müller 
& Siegfried Rössert) 
Choreografie: Jacopo Godani
7. symfonie A dur
Hudba: Ludwig van Beethoven 
Choreografie: Uwe Scholz
Dirigent: Jakub Klecker /  
Václav Zahradník
Česká premiéra: 5. 3. 2015

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Ohad Naharin: decadance 
Choreografie a režie: Ohad Naharin
Česká premiéra: 4. 6. 2015

 LATERNA MAGIKA

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne
Scénář a režie: David Drábek
Světová premiéra: 19. 2. 2015

REPERTOÁR NA NOVÉ SCÉNĚ / 
REPERTOIRE ON THE NEW STAGE

Legendy magické Prahy /  
Legends of Magic Prague 
Námět, scénář, režie: Jiří Srnec
Choreografie: Petr Zuska

Kouzelný cirkus /  
Wonderful Circus
Režie: Evald Schorm, Jan Švank-
majer, Jiří Srnec
Choreografie: Karel Vrtiška, Jiří 
Hrabal, Vlastimil Jílek, Josef Koníček, 
František Pokorný

Cocktail 012 – The Best of 
Námět a dramaturgie: 
Václav Janeček
Kamera a střih: Jan Loukota

Vidím nevidím / As Far as I See
Scénář, režie, animace:
Maria Procházková
Choreografie: Zdeněk Prokeš

Human Locomotion
Koncept: SKUTR, Kopecký, Kodet
Režie: Martin Kukučka 
a Lukáš Trpišovský (SKUTR)
Choreografie: Jan Kodet
Scénografie: Jakub Kopecký
Hudba: Petr Kaláb
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ÚVODNÍK

Vážení diváci, milí přátelé!
Sezona pomalu končí, nicméně Balet v měsíci 
červnu, kromě široké nabídky z kmenového 
repertoáru, naplánoval také několik dalších 
podstatných akcí.
Hned zkraje měsíce jsou to dvě nová předsta-
vení našich nejmladších, tedy Baletní příprav-
ky Národního divadla, v historické budově. Již 
čtvrtým rokem malí adepti Terpsichory půjdou 
na trh se svými interpretačními kvalitami 
a představí se v pestrém večeru, který teď 
mimo jiné tematicky reaguje na 50. výročí 
existence televizního Večerníčka.
Další zajímavostí, tentokrát na scéně Státní 
opery, bude galavečer Filipa Barankiewicze, 
bývalého prvního sólisty Stuttgarter Ballett 
a od sezony 2017/2018 nového uměleckého 
šéfa Baletu naší první scény. Kromě Filipa 
samotného (tedy pevně věřím, že se ještě 
kousne ) uvidíte výkony mnoha jeho hvězd-
ných hostů z celého světa, náš domovský 
soubor nevyjímaje. Představení se uskuteční 
21. června.
S nejdůležitější aktuální událostí se však  
opět musím vrátit zpátky, a to konkrétně do  
4. a 5. června, tentokrát na Novou scénu. Tento 
večer se zvláštním názvem OHAD NAHARIN: 
decadance je poslední premiérou našeho 
souboru v této sezoně a představí Vám tvorbu 
jedné z největších osobností současného 
tance posledních desetiletí.
Ohad Naharin pochází z prostředí, které je 
bezesporu specifické, magické, extrémní …
Izrael je krásná země, která má předlouhou 
paměť. Jedno století zde může působit jako ví-

ceméně zanedbatelný časový úsek. Vede tudy 
jedna z hlavních tepen historie lidstva. Proto 
v těch zhruba 20 tisících čtverečních kilome-
trech celkové rozlohy vibruje obrovská vnitřní 
energie, která dovede uchvátit, nadchnout, ale 
zároveň vzbudit respekt. Je to kus země s po-
hnutými dávnými i nedávnými historickými 
zkušenostmi, s nevídaným kulturním dědic-
tvím. Místo, kde jako by se dějiny neustále 
prostupovaly s přítomností.
To vše je pochopitelně zakódováno v duších 
a posléze i v tvorbě izraelských umělců, ty 
divadelní a taneční pochopitelně nevyjímaje.
Jde o zvláštní specifiku témat, „jazyka“ jejich 
sdělování, poetiky výrazových prostředků.
Je to o jakési zemitosti a animálnosti 
na straně jedné a zároveň jemnosti, citovosti 
a smyslu pro důležitost sebemenšího detailu 
na straně druhé. Je zde cítit zvláštní závan 
exotického rituálu a osudovosti v kombinaci 
s absurdnem i přesně odváženým humorem. 
A hlavně: nezaměnitelná energie a charisma.
Izraelská scéna současného tanečního divadla 
disponuje hned několika skutečnými výrazný-
mi osobnostmi. Jejich „králem“ je však Ohad 
Naharin. A to zdaleka nejen z hlediska jeho 
věku či světového věhlasu. Je mi ctí ho přivítat 
v našem repertoáru.
Věřím, že jeho prací budete očarováni. 
On totiž očarovat umí.

Přeji Vám všem krásné léto. Užijte si ho!
 
Váš Petr Zuska a Balet ND
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Už jste byli na Audienci u královny?
Viděli jste s dětmi operu Jeníček a Mařenka?
Pronikli tajemstvím Čarodějova učně?
Ještě ne?  

Tato a mnoho dalších představení si můžete zakoupit  
v předplatném do Národního divadla na sezonu 2015/16. 
Přijďte a vyberte si nejlepší místa ze 40 skupin  
předplatného za zvýhodněné ceny.

www.predplatnend.cz | + 420 224 901 487
Pokladna předplatného: Národní 4, P1 (po–pá 10–18)

Předplatné  
na sezonu 
2015/16

V PRODEJI 
DO 28. ČERVNA
2015
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Operní 
inscenace  
z celého světa
Národní divadlo se zapojí 
do společné online platformy 
pro zpřístupňování živých pře-
nosů, záznamů a dokumentů 
z procesu vzniku operních in-
scenací. Iniciátorem meziná-
rodního projektu je organizace 
Opera Europa s podporou 
programu Kreativní Evropa 
Evropské komise a Evropské 
vysílací unie. Cílem platformy, 
která je dostupná na adrese 
www.theoperaplatform.eu, je 
bezplatně umožnit zájemcům 
ze všech zemí světa online 
přístup k operním inscenacím 
a koncertům, jejich ukázkám 
a dokumentárním videím. 
Do projektu se zapojila 
například: londýnská Covent 
Garden, milánská La Scala 
nebo Vídeňská státní opera. 

Svět knihy
Národní divadlo se v květnu 
opět zúčastnilo mezinárod-
ního knižního veletrhu Svět 
knihy. Návštěvníci mohli 
na našem stánku zakoupit 
jak vstupenky a předplat-
né na příští sezonu, tak 
vybrané zboží za mimořádně 
zvýhodněné veletržní ceny. 
Děkujeme všem, kteří náš 
stánek navštívili. Těšíme se 
na viděnou příští rok.

Jak se již stalo dobrou tradicí, Baletní přípravka Ná-
rodního divadla opět přináší svým divákům zajímavý 
kaleidoskop baletních čísel, tentokrát věnovaných 
(ve své první části) 50. výročí televizního Večerníčku. 
Inspirovali jsme se tímto tématem při výběru kon-
krétních choreografií, které vycházejí z nejznámějších 
pohádek a Večerníčků. Známé hudební motivy osloví 
nejen naše nejmenší diváky, ale věříme, že i velkou vět-
šinu rodičů a prarodičů. Choreograficky se o tuto část 
našeho představení podělily Monika Kysilová, která 
vytvořila většinu dětských tanců, a sólistka Baletu ND 
Zuzana Šimáková, která již v minulosti s naší školou 
velmi úzce spolupracovala, umělecky dotvořila také 
sólové party, ve kterých se představí sólistka Baletu 
ND Andrea Kramešová a demisólista Veaceslav Bur-
lac. V dětských rolích vystoupí naši nejmenší prvňáčci, 
které podpoří již zkušenější žáci druhého a třetího 
ročníku. Z celé první půlky na diváky dýchne atmosféra 
dětství a velké radosti z pohybu. 
V druhé části máme pro diváky připraven fragment 
z baletu Paquita L. Minkuse, na jehož úpravě se podíle-
la Monika Kysilová, o sólové party se postaral Jiří Ko-
dym (sólista Baletu ND), který společně s Alinou Nanu 
(sólistka Baletu ND) zatančí v tomto klasickém čísle, 
a tak podpoří naše žáky. Další choreografie vytvořila 
opět Zuzana Šimáková a nemalým dílem přispěli jako 
tvůrci i Pavla Zusková a Oleksandr Kysil. 

V letošním roce vystoupí žáci Baletní přípravky ND 
v řadě nových tanců vytvořených speciálně pro ně. 
Nesmírně si vážíme toho, že v čele těchto tvůrců stojí 
umělecký šéf Baletu Národního divadla Petr Zuska, 
který poprvé v historii vytvořil pro Baletní přípravku 
novou choreografii s názvem Škatulata na perkusovou 
hudbu Japonska, Afriky a Jižní Ameriky. Je to pro naše 
studentky 5., 6. a pokročilého ročníku velká výzva co 
do náročnosti techniky, živelnosti pohybů, soustře-
dění a celkového nasazení. Z celkového přístupu lze 
ale jasně vypozorovat, že si již plně uvědomují svoji 
odpovědnost za nastudování této choreografie, kterou 
s nimi osobně zkouší Petr Zuska. Věříme, že naši 
diváci budou i letos spokojeni. 
Propojení profesionálního přístupu k tvorbě, který 
reprezentuje velká osobnost Petra Zusky, práce 
dalších choreografů, vystoupení předních sólistů naší 
první scény a podíl demisólistů na přípravě našeho 
představení je potvrzením skutečnosti, že Baletní 
přípravka ND je stále více neodmyslitelnou součástí 
Baletu Národního divadla. 

Jana Jodasová 
vedoucí Baletní přípravky ND

Představení: 2. a 3. června 2015
v Národním divadle

Taneční střípky 
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Benefiční letní Barování na Nové scéně 
ukončí divadelní sezonu ND
Letošní divadelní prázdniny ohraničí dvojitá 
dávka tradičního Barování speciál se Sandrou 
Novákovou a Filipem Rajmontem. V pondělí 
29. června se na Nové scéně představí mnoho 
umělců z rozličných uměleckých odvětví. 
Můžete se těšit na Cirk La Putyka, Michala Hrůzu, 
Ondřeje Rumla a mnoho dalších. Všichni vystoupí 

bez nároku na honorář a výtěžek akce poputuje 
na dobročinné účely. Program bude živě přená-
šet Česká televize. Příležitostí k otevření sezony 
2015/16 pak bude Barování v neděli 6. září, kdy 
se přesune na piazzetu Nové scény a pod širým 
nebem opět představí širokou škálu účinkujících. 
Přijďte si užít večer a podpořit dobrou věc.

Derniéry v Činohře
Pro milovníky Čechova máme smutnou zprávu 
– v červnu máte poslední příležitost vidět 
na scéně Stavovského divadla dvě z jeho her 
nejslavnějších. 17. června to bude Racek – hru  
o jednostranných milostných vzplanutích 
a nenaplněných tužbách autor sám označil 
jako komedii. Jestli to udělal správně, zjistíte 
na jevišti Stavovského divadla – tam totiž 
režisér Michal Dočekal mimořádně usadil 
diváky. V sobotu odpoledne 20. 6. nezmeškejte 
poslední reprízu Strýčka Váni. Tohoto rozerva-
ného samotáře hraje Igor Bareš, v dalších 

rolích můžete vidět Ivu Janžurovou. Františka 
Němce, Lucii Žáčkovou a další. 
Malý kapesní průvodce revolucemi – tak jsme 
si pojmenovali inscenaci hry Ariane Mnouchki-
nové Dokonalé štěstí aneb 1789, kterou uvede-
me naposledy 21. června v Národním divadle. 
Těšit se můžete nejen na obrazy z Francouz-
ské revoluce, ale také na velkolepé divadlo 
s bubeníky, kejklíři a Marseillaisou! Poslední-
mu představení bude od 17 hodin předcházet 
beseda z cyklu Kabinet Havel. Po derniéře 
následuje symbolický koncert na terase u Trig.

Spolupráce Národního 
divadla a čínského  
Národního centra 
pro múzická umění
Národní centrum pro múzická umění v Číně 
(National Centre for Performing Arts) a Ná-
rodní divadlo v České republice se, na základě 
předchozích jednání vedení obou institucí, 
dohodly na podpisu memoranda o dlouhodobé 
spolupráci. Zejména na vzájemném uvádění 
divadelních inscenací, výměny zkušeností 
a odborných znalostí.
„Prvním společným projektem bude nastudování 
opery Rusalka v Pekingu,“ říká ředitel Národ-
ního divadla doc. Jan Burian. „Česká opera 
bude za naší spolupráce realizována v čínské 
produkci.“
NCPA je národním centrem živého umění. 
Sídlí v moderní budově ze skla a titanu (obří 
vejce) obklopené umělým jezerem. Budovu 
navrhl francouzský architekt Paul Andreu. Má 
kapacitu 5 452 diváků ve třech sálech. NCPA 
produkuje vlastní inscenace. Patří do sítě pres-
tižních světových divadel a dováží nejkvalitněj-
ší a nejznámější umělce a umělecké soubory 
z celého světa. NCPA je financováno společně 
centrální a místní pekingskou vládou.

Opera nás baví
Cyklus oblíbených zábavně-vzdělávacích 
pořadů Opera nás baví připravujeme pro naše 
nejmladší diváky také v sezoně 2015/2016. 
První díl bude 20. září ve Státní opeře věnován 
skladateli Petru Iljiči Čajkovskému, 25. října 
bude v Národním divadle následovat setkání 
s velikány české opery Bedřichem Smetanou 
a Antonínem Dvořákem. Součástí každého po-
řadu je soutěž o ceny, mezi které patří například 
vstupenky na operní představení.
Více informací najdete na 
www.narodni-divadlo.cz/cs/opera-nas-bavi. 

 >

Podepisuje viceprezident NCPA (National Centre for  
the Performing Arts) pan PhD. Yang Jingmao  
a ředitel Národního divadla doc. Jan Burian
Foto: H. Smejkalová

 >

Předsilvestrovské Barování 2014 na Nové scéně
Foto: J. Fulín

 >

Dokonalé štěstí aneb 1789
Foto: M. Špelda



6

TÉMA

Ohad Naharin
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Ohad Naharin

Jsme v divadelní kavárně, zvukové pozadí tvoří 
cinkot porcelánu, skřípot židlí, šoupání nohou, 
ulétající a vyprchávající hlasy lidí a charakteris-
tické roztříštěné echo velkých kaváren, v němž 
se všechny zvuky slévají. Ohad Naharin je v Pra-
ze na skok, aby domluvil své choreografické 
hostování v Baletu Národního divadla. 

Strašně se mi líbí pomyšlení, že vám byl již 
třikrát udělen titul doktora filozofie honoris 
causa. Jaké myšlenky o tanci jste vypíchl 
u příležitosti rituálu udílení doktorského 
titulu? Čili - jaké myšlenky o tanci jste vnukl 
akademikům?
Je to hezké, že akademici, kteří jsou někdy tak 
kožení, konvenční a konzervativní, jsou schopni 
respektovat odlišný typ nových myšlenek, než 
s jakými pracují sami, nové způsoby řešení, než 
má věda. Tanec vskutku vykazuje určité paralely 
mezi myšlením vědy a umění. Jak věda, tak 
umění mají společný sklon hledat nové myš-
lenky, nalézat nová řešení. Jde také o dlouhou 
tradici udělování titulů honoris causa, která 
akademiky zavazuje. 

A jak vypadá ten rituál v Izraeli?
U nás je to tak – doktorát je udílen skupině osob 
z různých oborů, z nichž jedna pronese řeč 
jménem celé skupiny. 

Takže vy jste nemluvil…?
Měl jsem krátký proslov při jiné příležitosti, 
v Americe, na Julliard School v New Yorku, 
vloni. 

A jaké myšlenky o tanci jste tam vyslovil?
Bylo to hodně stručné. Neobracel jsem se 
přece na tanečníky, ale na panel ředitelů při 
galavečeři. Mluvil jsem o tom, že by měl každý 
člověk tančit. O tom, že mezi těmi nejúžasněj-
šími profesionálními tanečníky a lidmi z ulice 
je více podobností než rozdílů – že my, lidské 
bytosti, toho sdílíme víc, než si myslíme. A prá-
vě proto, že toho tolik sdílíme, mohu já tančit 
s každým a každý může tančit se mnou. Má to 
co dělat s odstraněním zrcadel. Řekl jsem jim 
zhruba: Prosím, pomozte mi zlikvidovat zrca-
dla ve všech studiích světa. To bylo všechno. 

V pozadí se ozval padající kovový podnos; vydává 
zvuk zároveň tupý i řezavý. Na pozadí zvuku té 
malé kavárenské katastrofy se náhle ozvláštnil 
Naharinův hlas. Hluboký, se spodním předoucím 
tónem, nechvátající, nesoutěživý.

ŽENSKÁ PRÁCE

Na čem teď pracujete se svým souborem 
Batsheva Company? A má už budoucí nové 
dílo nějaký titul?
Titul? Ne… Mám to štěstí, to privilegium, že ne- 
jsem nucen psát knihy, myslet na začátky, kon-
ce, tituly... Co bych především v novém předsta-
vení chtěl, je vytvořit na scéně nepořádek… tedy 
nejenom… Ale strašný nepořádek; představte 
si, že sem třeba někdo přijde, zpřevrací stoly, 
rozhází všechny věci. A pak přijde dvacet lidí 
a pustí se do uklízení... 

To je ale ženský princip – úklid…?
To máte pravdu. 

Ženskou prací je také výchova. Je ještě 
naživu vaše matka? Dočetla jsem se, že byla 
zajímavou výrazovou tanečnicí… Můžete nám 
říci něco o tom, jak vás její vlohy a sklony 
ovlivnily?
Je naživu, a je úžasná, svěží na těle i na duchu. 
Dá se to tak o ní možná říct, že byla výrazová 
tanečnice, i když pochybuji, že měla vůbec 
nějaké formální taneční vzdělání. Ona měla 
prostě vrozený taneční talent; měla skvělou 
koordinaci a byla neuvěřitelně muzikální. 
Taneční styl, který pěstovala, byl velmi svo-
bodný …

Doctor honoris causa
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Řekl byste, že vás hodně ovlivnila?  
Nebo že jste po ní zdědil nadání? 
Především zdědil. Ovlivnila mě hlavně jako 
člověka. Pokud jde o uměleckou tvorbu, v tom 
ohledu ne; ona nebyla tvůrčí typ, ale spontán-
ně performující tanečnice. Co mě ovlivnilo, 
byla hudba, se kterou mě seznamovala, když 
jsem byl dítě, představení, na která mě brala, 
rozhovory, které se mnou vedla, sebedůvěra, 
kterou ve mně podpořila, abych dělal to, co 
jsem dělat chtěl, atmosféra, kterou vytvářela, 
pocit bezpečí, kterým mě obklopila. To byly 
podstatné věci.

Takže jste pro ni byl kompenzací toho,  
co sama nemohla?
Řekl bych, že ano. Určitě.

Velkou ženskou osobností ve vašem životě 
byla Martha Graham. Nám se dnes jeví jako 
mytická obryně. Jak se jevila vám, který jste 
ji poznal velmi osobně a z těsné blízkosti? 
Víte, strávil jsem poblíž Marthy Graham 
pouhých deset měsíců, byl jsem v její skupině 
v New Yorku tedy méně než rok – méně než 
sezonu. Rozhodně to byla velmi silná osobnost. 
Uznávám ji vědomě, protože chápu její význam, 
ale ne že bych to takhle pociťoval tehdy, když 
jsem byl vedle ní. Nebyla důležitá pro formo-
vání mé osobnosti, pro mou intuici, pro způsob, 
jakým vidím svět; to ne. Byl jsem tehdy ještě 
velmi nezralý, málo jsem toho znal, když jsem 
se s ní setkal. A o ní jsem vlastně nevěděl nic … 
Po deseti měsících jsem se v její skupině cítil 

velice nešťastný, a odešel jsem. Oceňovat ji 
a nacházet si k ní vztah jsem začal až mnohem 
později, a to velmi pomalu. Vlastně ji stále zno-
vu objevuji, stále znovu si uvědomuji, jak velká 
osobnost to byla, jak geniální.

Ale jistě vám pomohlo, že … Vytáhla si vás … 
Zlobila se na vás, když jste odešel?
Řekl bych, že ano. Muselo to pro ni být velké 
zklamání. Myslím, že mě měla ráda především 
proto, se že jsem jí připomínal někoho, koho 
milovala. Byl to bývalý člen její skupiny Robert 
Powel. Byl to nádherný tanečník, měl jsem ještě 
to štěstí, že jsem s ním setkal než … spáchal 
sebevraždu. Byla to obrovská tragédie. Martha 
Graham viděla ve mně Boba Powela za mlada. 
Můj odchod byl pro ni velké zklamání. A také – 
bylo jí už tehdy osmdesát …

Ale vraťme se k vaší tvorbě. Můžete prozra-
dit, kde se v tuto chvíli nacházíte jako tvůrce? 
Jaké je vaše momentální umělecké rozpolo-
žení a zájmy? 
Má poslední choreografie byla pojata hodně 
jako site specific projekt, který jsem vytvořil 
ve svém studiu. Je to rozsáhlý pavilon, a já 
jsem v něm vybudoval osmiúhelníkový prostor 
– s osmiúhelnou podlahou, osmiúhelnou zdí, 
a využil jsem i strop, a nazval jsem ten prostor 
The Hole – díra, jáma. Na scéně je osm lidí, osm 
tančí mimo scénu. Nebudu vám říkat detaily, 
ale jde o hru s mnoha pravidly … Domnívám 
se, že samo to místo, mé studio, kam jsem tuto 
choreografii umístil, mi umožnilo udělat to, co 

jsem chtěl udělat tak jako tak. Odjakživa jsem 
toužil choreografií vytvářet vesmír. The Hole 
není představení o vesmíru, to představení 
je vesmír sám o sobě. Prostor/vesmír tady 
o sobě sám vypovídá. A skrze kompozici pro-
storu/vesmíru bylo pro mne snadnější vytvářet 
choreografii. Prostor mi napověděl, jak naložit 
s tanečníky.  

Někde poblíž spadla lžička a vydala dlouhý trylek. 

O INSPIRACI

Ale zpět k otázkám tvorby. Jak k vám přichází 
inspirace?
Souvisí to s lidskými hodnotami. Lidé ale mají 
tvary. Přichází to, když vidím, že obsah a tvar 
se prolnou nějakým novým, neotřelým, svěžím 
způsobem. Není to nikdy pouhý zvuk nebo 
pouhá myšlenka … Stačí mi ale představa nebo 
něco, co zahlédnu tamhle na druhé straně ulice. 
To propojení se odehrává v mé představivosti. 
Představuji si to, či dokonce jistým způsobem 
nad tím medituji, ale vždy je to směs významu 
a tvaru. 

Rozmlouvala Nina Vangeli 

(Ukázka z exkluzivního rozhovoru s proslulým izraelským 
choreografem. Celý rozsáhlý rozhovor bude otištěn  
v programu k chystanému představení.)
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Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

PROHLÉDNĚTE  
SI VÍCE FOTOGRAFIÍ 
Z INSCENACE  
NA FACEBOOKU

PROHLÉDNĚTE 
SI PROMO KLIP 
K PŘEDSTAVENÍ 
NA YOUTUBE

Valmont
Libreto: Zdeněk Prokeš, Libor Vaculík
Choreografie a režie: Libor Vaculík 
Hudba: Franz Schubert, Pēteris Vasks 
Hudební režie: Petr Malásek
Scéna: Martin Černý
Kostýmy: Roman Šolc

Uvádíme: 
10. a 26. 6. 2015 
ve Stavovském divadle

Režie si pohrává se zajímavými prvky, kterými 
jsou například hraní šachů, kde figurky 
představují lidské osudy, či tanečně ztvárněné 
šermování mezi Dancenym a Valmontem. 
Scénografie je velmi proměnlivá a názorná. 
Zavádí nás od palácové zahrady přes jedoucí 
kočár až do postele Valmontovy kumpánky 
Markýzy de Merteuil. Tu ztvárnila Zuzana 
Šimáková. Sebestředná a podvratná milenka 
všech mužů, kteří se na scéně objeví, se jí vry-
la do kůže. Tančila, jako by měla i vás ve své 
moci. Jiří Kodym, pohledný svůdník a lamač 
dívčích srdcí, se jí vyrovnal díky schopnosti 
se během celého příběhu měnit. Jednou to 
byl zamilovaný mladík, podruhé pomstychtivý 
vikomt a v neposlední řadě zranitelný milenec. 
Nádhernou roli měla Magdaléna Matějková. 
Citově zranitelná Paní de Tourvel, bláznivě 
zamilovaná do Valmonta, jejíž láska je tak 
silná, že jí po Valmontově odmítnutí puká 
srdce, je charakterově velmi silná postava. 
Přesnost jejích pohybů a vcítění se do křehké 
duše oddané ženy byl jeden z nejkrásnějších 
momentů na celém představení.
Dagmar Andělová, 28. 10 2014, Student Point

 ×
Jiří Kodym, Magdaléna Matějková
Foto: M. Divíšek
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BALET > PREMIÉRA

Choreografie: Ohad Naharin
Světelný design a scéna: 
Avi Yona Bueno (Bambi)
Kostýmy: Rakefet Levy

Hudba: Perez Prado & His Orchestra,  
Billy May´s Rico Mambo Orchestra,  

The John Buzon Trio, Dick Dale,  
tradiční izraelská hudba, Antonio Vivaldi, 

Marusha, Don Swan & His Orchestra, 
Dean Martin, Chari Chari, Kid 606,  

AGF, Fennesz, Kaho Naa Pyaar Hai,  
Chronomad, The Beach Boys, Rayon, 

Seefeel, Brian Eno

1. premiéra: 
4. června 2015 

2. premiéra: 
5. června 2015 

na Nové scéně ND

Uvádíme: 
7., 23. a 24. června 2015 

Představení vzniklo pod osobní záštitou 
J. E. pana Garyho Korena, velvyslance 

Státu Izrael v České republice.

Ohad Naharin: decadance 
GAGA – úsilí, vášeň … požitek 
Gaga je taneční jazyk vyvinutý izraelským choreografem Ohadem Naharinem. 
Jedná se o osobitý způsob – cestu, jak získat hlubší povědomí o svém já pro-
střednictvím těla, skrze jeho pohyb. Gaga zostřuje smysly a představivost, 
pomáhá porozumět svým instinktivním pohybům a ovládat je. Naharin touto 
technikou pracuje v Tel Avivu se svým souborem (Batscheva Dance Company) 
již téměř 20 let. Gaga proniká také do světa, lekce gagapeople (pro amatéry) 
a gagadancers (pro profesionální tanečníky) jsou vyučovány po celém světě. 
Také nyní v Baletu Národního divadla při přípravě premiéry decadance pracují 
tanečníci tímto způsobem. Nalézají své nové fyzické možnosti, jdou přes zažité 
pohybové stereotypy nad rámec svých limitů. 

Zeptali jsme se sólistky Baletu ND Michaely Wenzelové

Jak vnímáte choreografii Ohada Naharina z pohledu 
klasické tanečnice? 
Všechno je jinak. Určitě je to pro nás velice obtížné, jde 
o zcela opačné principy pohybu. V klasice se snažíme 
o vzdušnost, éteričnost, ladnost – zde jsme v úplně 
jiném světě, nabízí se mi slovo zemitost, ale vím, že 
to není přesné – nakonec vyjádřete pohyb slovem . 
Mluvíme tělem …

A co ty zmiňované limity?
Pracuji na nich … zatím spíš cítím, že mne bolí místa 
v těle, o kterých jsem doposud nevěděla, že je mám.

Jaké máte pocity z gaga?
Líbí se mi, jak z počátečního tzv. flowingu (plynutí) 
hodina graduje, a to nejen v tempu, ale i v dynami-
ce. Na závěr přichází doslova intenzivní exploze 
pohybu. Jsem zvyklá na každodenní dřinu, ale musím 
přiznat, že po tři čtvrtině hodiny gaga ze mne leje. 
Je to intenzivní, dynamické a osvobozující. Například 
po první hodině jsem měla tak čistou hlavu jako už 
dlouho ne.

 >

Viktor Konvalinka na zkoušce
Foto: H. Smejkalová
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BALET > UVÁDÍME

Hudba: Ludwig Minkus
Choreografie a režie: Javier Torres

Scéna: Annukka Pykäläinen
Kostýmy: Erika Turunen

Světelný desigh: Daniel Tesař
Video: Lunchmeat studio

Hudební úprava a instrumentace: 
Jan Valta, Václav Zahradník

Asistenti choreografa: 
Ingrid Němečková, Michaela Černá, 
Marie Hybešová, Tereza Podařilová

Dirigent: 
Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Uvádíme
12. a 14. 6. 2015
10. a 12. 9. 2015

14., 15. a 31. 10. 2015
15. a 16. 12. 2015

ve Státní opeře

La Bayadère 
La Bayadère jsme slavnostně uvedli poprvé  
na jevišti Státní opery v listopadu loňského 
roku. Po premiéře se zvedl velký zájem 
a ohlas u publika, všechna představení 
byla hned vyprodána. 

Rozhodli jsme se přidat další představení, hrát tento krásný a výpravný 
balet častěji. V příští sezoně 2015/2016 bude celkem 14 repríz, do kon-
ce roku 2015 je jich 7. Počítá se i s odpoledními termíny – rodiny s dětmi 
zbystřete, jsou to možnosti, jak uvést své děti na balet a představit jim 
tento svět prostřednictvím baletní pohádky. Vždyť příběh o zapovězené 
lásce mezi chudou dívkou Nikií a bohatým Solorem vás dojme, budete 
sdílet s hlavní hrdinkou její fyzickou i duchovní krásu, ale i sílu a odvahu 
jít za svým srdcem proti všem.

Na velký návrat La Bayadère na jeviště se v září těší i soubor Baletu 
ND – zkoušet se souborem do Prahy přijede i choreograf a autor této 
verze baletu Javier Torres. Do obsazení hlavních rolí dostupuje sólistka 
Sophie Benoit, která tak vedle Aliny Nanu ztvární postavu Gamzatti. 
Samozřejmě se opět můžete těšit na Nikii v podání Nikoly Márové nebo 
Miho Ogimoto a na Solora – Michala Štípu nebo Karla Audyho. 

Podzimní termíny La Bayadère budou nasazeny  
do prodeje již v červnu, zajistěte si svá místa včas!

 >

Alina Nanu a Miho Ogimoto
Foto: P. Hejný

BALETNÍ DÍLNY  

Balet nás baví! je nejen naším 
heslem, ale již třetím rokem 
specifickým projektem Baletu 
Národního divadla. 

Pravidelně každý měsíc 
pořádáme baletní dílny pro 
děti i dospělé a přinášíme 
zajímavé nabídky a informace 
pro členy Klubu přátel baletu 
a Dětského klubu. Dílny jsou 
určeny nejen dětem, ale 
i dospělým, protože jejich 
obsah upravujeme tak, aby si 
přišly na své všechny věkové 
kategorie. A protože se jedná 
o dílny baletní, můžete si být 
jisti, že se budete nejen dobře 
bavit, ale rozproudíte i svoje 
tělo. Baletní dílny jsou tak 
jedinečnou příležitostí, jak 
se seznámit nejen s přípra-
vou baletního představení, 
ale i se samotnými aktéry, 
dozvědět se také zajímavosti 
o profesích okolo divadla, 
zkusit si, jak příjemné je 
stát na špičkách, seznámit 
se s baletním názvoslovím, 
historií atd. Zkrátka vás pro-
vedeme světem baletu ruku 
v ruce s našimi sólisty. 

Pokud chcete, aby balet 
bavil i vás, zaregistrujte 
se do našeho klubu na  
balet@narodni-divadlo.cz 
a každý měsíc budete mít 
informace o našich akcích 
z první ruky! 

BALET NÁS BAVÍ  
I V ČERVNU
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BALET > BALET NÁRODNÍHO DIVADLA A HOSTÉ

21. června 2015 od 19.00 se 
ve Státní opeře uskuteční slav-
nostní představení s názvem Dance 
Gala. O dramaturgii večera se postaral 
budoucí umělecký šéf baletního souboru 
FILIP BARANKIEWICZ. 

Zeptali jsme se:

Co je záměr tohoto galavečera?
Rád bych představil Dance Gala jako potvrzení přijatého  
závazku. Pražská veřejnost tak bude mít možnost získat  
si představu, jakým směrem chci vést soubor, jehož šéfem  
se stanu v sezoně 2017/2018.

Jaký bude obsah či dramaturgická skladba představení?
Diváci budou mít příležitost vychutnat si výběr z klasických 
i současných choreografií. Všechny ukázky jsou po strán-
ce tanečního stylu velice pozoruhodné a budou provedeny 
na skutečně vysoké umělecké úrovni.

Přijďte se podívat na vynikající výkony předních evropských 
hvězd v rozmanitém repertoáru! 

Dance 
Gala
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BALET > UVÁDÍME

Choreografie a režie: Petr Zuska
Dirigent: 

Václav Zahradník / Sergej Poluektov
Scéna: Jan Dušek

Kostýmy: Roman Šolc
Světelný design: 

Petr Zuska, Pavel Dautovský
Asistenti choreografa: 

Tereza Podařilová, Alexej Afanassiev, 
Michaela Černá, Radek Vrátil

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Uvádíme:
28., 29. a 30. 6. 2015 

ve Státní opeře

Balet Romeo a Julie bude zfilmován

Sergej Prokofjev

Balet patří k pomíjivým druhům umění, je to dílo 
okamžiku, nedá se číst, zarámovat a umístit do ga-
lerie. Samozřejmě v průběhu historie oboru vznikla 
řada baletních notací, které umožňují choreografovi 
přesně zaznamenat nejen taneční řeč, „kroky“, ale 
i prostor, souvislost s partiturou a podobně. Samo-
zřejmě film je nejsdělnější, nabízí inscenaci skutečně 
druhý život, nehledě na další divácké možnosti. 
Jenomže vyvést představení z divadla, ať již v podobě 
televizního, nebo filmového záznamu, je také varian-
ta nejdražší. Záznam inscenace je již vlastně dalším 
uměleckým žánrem, divadlo je živý organismus 
a jeho filmové zvěčnění může inscenaci také „zabít“. 

Francouzská televize Mezzo projevila zájem natočit 
balet Romeo a Julie. Je to opravdový svátek nejen 
pro tanečníky Baletu ND, jejichž výkony (ohodnocené 
například Cenami Thálie) tak budou zaznamenány, 
ale také uznání pro choreografa a autora inscenace 
Petra Zusku. Jeho baletní Romeo vznikl v roce 2013, 
Zuska se snažil jít svou cestou, nezničit Prokofjeva 
ani Shakespeara, a přitom vytvořit současné nové 
fungující taneční divadlo. Zpráva je to potěšující také 

proto, že spolupráci na projektu přijala i Česká tele-
vize, takže se baletní fanoušci mohou těšit na svůj 
televizní okamžik nejen v rámci kanálu Mezzo, ale 
i českého ČT Artu.

Na záznamu bude spolu s Petrem Zuskou spolupra-
covat francouzská režisérka Sonia Paramo, která 
přes 15 let pracuje v Les Films Figures Libres, s na-
táčením inscenací má letité zkušenosti,  
v jejím životopise figurují i ocenění (například  
1. cena Choréographique par la Fédération Française 
a další). K jejím inscenacím patří například filmový 
záznam výjimečné operní inscenace Orfeo Chaman 
z Teatro Mayor v Bogotě nebo El Amor brujo (Ballet 
Victor Ullate comunidad de Madrid).

A pro ty z vás, kteří nechcete čekat, než se dílo bude 
vysílat, tu máme poslední dva termíny sezony, ve kte-
rých se dá na tento titul zajít, a přitom sledovat práci 
filmových kamer. 
Natáčíme 28. a 29. června. 
 
 
kat

 >

Francesco Scarpato, Andrea Kramešová
Foto: P. Hejný

Romeo a Julie
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Balet jede
VELKÝ NÁVRAT

Velký návrat. I tak by se dalo charakterizovat před-
stavení 28. dubna v Brně. Soubor Baletu Národního 
divadla se totiž v moravské metropoli představil 
po dlouhých 11 letech, tentokrát s představením 
svého uměleckého šéfa Petra Zusky Brel–Vysoc-
kij–Kryl /Sólo pro tři. Pro brněnské rodáky působící 
v pražském souboru to byl ale také návrat domů. 
Jedním z nich je první sólista Michal Štípa, předsta-
vitel hlavní role: „Na brněnské publikum jsem se moc 
těšil, protože mě nezná v jiné než klasické choreografii. 
Ale samozřejmě jsem měl zároveň strach z toho, jak 
nás přijme. Zajímavé bylo, že místní diváci reagovali 
úplně jinak než ti v Praze, až jsem se bál, jestli se jim 
představení vůbec líbí. Ale na konci byli úžasní. Ovace 
ve stoje nebraly konce.“ Návrat to byl tedy ve všech 
směrech opravdu vydařený. Nezbývá než dodat: 
„Děkujeme, Brno!“ 
Pro naše domácí diváky dodáváme, že poslední 
reprízy Sóla pro tři v této sezoně hrajeme 
16. a 17. června v 19 hodin v Národním divadle!

ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE NA JEZEŘE

Na Festivalu „Böhmen am See“ v německém 
Friedrichshafenu se soubor představil ve dvou ve-
čerech společně s muzikou Hradišťan. Na programu 
byla I. symfonie D-dur Gustava Mahlera (v choreogra-
fii Petra Zusky), koncert Hradišťanu, Ej, lásko (v cho-
reografii Petra Zusky) a Polní mše Bohuslava Martinů 
(v choreografii Jiřího Kyliána). Společně s Baletem 
vystoupil sólista Opery ND Ivan Kusnjer, Kühnův 
mužský sbor a orchestr Südwestdeutsche Philhar-
monie Konstanz pod vedením dirigenta Václava 
Zahradníka. Atmosféra lázeňského města na břehu 
jezera byla kouzelná, oba večery české hudby a tance 
zanechaly v publiku hluboký dojem a umělci byli 
po zásluze odměněni dlouhými ovacemi.
„Atmosféra byla po oba dva večery skvělá. Cítil jsem, 
že diváci byli fascinováni. Speciálně mým opusem 
na muziku Hradišťanu a Kyliánovou Polní mší. Nestává 
se často, aby člověk cítil hrdost na to, odkud pochází, 
ale takové momenty jsem tam měl. Velký dík patří sou-
boru, který podal skvělý výkon a stejnou měrou i všem 
dalším participujícím. Byl to úspěch nás všech dohro-
mady a mám radost, že tato část měsíčního Festivalu 
„Böhmen am See“ vytvořila v očích německých diváků 
rozhodně pozitivní obraz o české kultuře“, dodává 
k vystoupení šéf Baletu ND Petr Zuska.
Polní mše, se kterou se soubor představil v Německu, 
je společně s Guru a Stabat Mater součástí představení 
Česká baletní symfonie II, které uvádíme na scéně Ná-
rodního divadla od dubna loňského roku. Strhující dy-
namická choreografie Jiřího Kyliána je silnou výpovědí 
dvanácti mužů-vojáků. Nese v sobě hlasitý protest 
proti válce a zároveň tichý intimní strach, zoufalství 
i naději. Téma, které je silné i v dnešní době.
Přijďte se podívat na představení  
20. června ve 14 hodin.

Div

Balet Národního divadla se 
v minulých týdnech vydal 
na dva rozdílné, ale velmi 

úspěšné zájezdy – prvním 
bylo představení Brel–Vysoc-

kij–Kryl /Sólo pro tři v Brně, 
druhým složený večer Česká 

baletní symfonie v rámci 
Bodensee Festivalu v ně-

meckém Friedrichshafenu.
Ať už se jede po vlastech 

českých, nebo do zahrani-
čí, vždy je to velká věc. Je 

potřeba všechno sbalit a nic 
nezapomenout. Kostýmy, 

líčidla, rekvizity, dekorace. 
K tomu samozřejmě špič-
ky, piškoty, dobrou náladu, 

nějakou hru, aby cesta 
rychleji utíkala … Po pří-

jezdu na místo hostování 
si soubor musí „osahat“ 

jeviště, aby věděl, na co se 
má připravit, a nezbytné 
je samozřejmě důkladné 

rozcvičení. Čím více se 
doba představení blíží, tím 
větší je ve vzduchu napě-
tí, zda celý večer klapne. 

Směs nervozity, adrenalinu 
a zdravé trémy. Ta ze všech 

ale brzy padá. Výsledkem 
je pak úspěšný večer, který 

si užijí nejen diváci, ale také 
tanečníci. A to se na obou 

zájezdech podařilo.
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Taneční centrum Praha: 
Absolventské představení 2015

Taneční konzervatoř Taneční 
centrum Praha pořádá na kon-
ci školního roku již tradičně 
své Absolventské představení. 
Diváci se mohou těšit na průřez 
výsledků toho nejlepšího z kla-
sického, moderního a jazzového 
tance v podání absolventů TCP 
a zároveň členů Baletu Praha 
Junior. Letošní představení budou 
prezentovat nejen díla určená pro 
studenty 8. ročníku, ale současně 
uvidíme i nejlepší choreografické 
etudy nižších ročníků.
Uvádíme: 
14. 6. ve Stavovském divadle 

Baletní Masterclasses Darii Klimentové!
I když léto patří do doby divadelních prázdnin, kdy se na scénách 
Národního divadla nehraje, baletní zkušebny v tomto čase znovu 
ožijí tancem. V době od 3. do 15. srpna 2015 proběhne 13. ročník 
mistrovských kurzů International Ballet Masterclasses, které organi-
zuje světoznámá primabalerína Daria Klimentová společně se svým 
manželem Ianem Comerem.
Anenský areál znovu přivítá více než 80 mladých tanečníků z celého 
světa, kteří se pod vedením významných sólistů a pedagogů budou 
snažit prohloubit své taneční dovednosti.
V letošním roce do Prahy zavítají Isaac Hernandez (Het National 
Ballet), Maria Alexandrova (Bolšoi těatr), Federico Bonelli (Royal 

Ballet), Jurgita Dronina (Het 
National Ballet), Cyril Pierre 
(Bayerische Staatsballett), 
Christopher Hampson 
(Scottish Ballet), Aaron 
Watkin (Semperoper Ballet) 
a Václav Janeček (Balet 
Národního divadla).

Více na 
www.balletmasterclass.com

Taneční mládí
Dne 28. června se ve Stavovském divadle uskuteční tradiční koncert  
s názvem Taneční mládí, který představí práci školy od nejnižších až po nej-
vyšší ročníky v celé šíři výuky. Stejně jako každý rok, tak i letos přivítáme 
na koncertě studenty zahraničních škol, v tomto roce ze Státní baletní školy 
v Lodži (Polsko) a Královské konzervatoře v Antverpách (Belgie).
Uvádíme: 28. 6. ve Stavovském divadle

International Contemporary Dance 
Workshop opět v Praze!
Ve dnech 13.–18. července 2015 se uskuteční v prostorách Baletu 
Národního divadla na Anenském náměstí již VII. mezinárodní workshop 
International Contemporary Dance Workshop Prague, jehož organizátorem 
je známý český pedagog a choreograf Jan Kodet. V těchto šesti dnech 
dojde k setkání tanečníků a významných pedagogů z celého světa. Cílem 
těchto vzdělávacích kurzů je představit různorodé jevištní a taneční 
techniky, které v současné době představují stěžejní proudy na poli sou-
časného tanečního divadla. V letošním roce přislíbili účast Yaniv Avraham 
(gaga dance), Jiří Pokorný, Jan Kodet, Jana Ryšlavá (contemporary 
dance), Veronika Iblová (classical ballet), Michele Oliva (contemporary 
jazz), Jérémie Perroud (pilates), Tomáš Protivínský (street jazz), Vendula 
Poznarová (contemporary latino) a Věra Ondrašíková (choreographic 
workshop).
Tento workshop je určen profesionálům, pokročilým tanečníkům a v po-
sledních letech nově i středně pokročilým tanečníkům.
Více na www.icdw-prague.com

Absolventské představení Taneční 
konzervatoře hlavního města Prahy
Na rozdíl od minulých let, kdy dostávali absolventi příležitost ukončit stu-
dium sólovými úkoly ve větších baletních celcích (v minulém roce v Suite 
en blanc a Carmina Burana), letošní absolventské představení se vrací 
k formě tří částí. V první se představí absolventky oboru klasický tanec, 
které předvedou scénické adagio (bylo součástí maturitní zkoušky), dále 
Fresky z baletu Koníček Hrbáček a Pas de trois z 1. jednání Labutího jezera. 
V této části se představí také členové Bohemia Baletu, souboru Taneční 
konzervatoře hl. m. Prahy, Lenka Maříková a Gaëtan Pires, kteří vystoupí 
v duetu Odetty a Prince ze 2. jednání Labutího jezera a v Pas de deux Diany 
a Acteona z baletu Esmeralda. Vyvrcholením první části bude premié-
ra Klasické symfonie Sergeje Prokofjeva v choreografii Jiřího Horáka. 
Druhá část je věnována modernímu tanci. Pro absolventky tohoto oboru 
a studenty vyšších ročníků nastudovala Alena Drapalíková tři choreogra-
fie – Kapky světla, Kánon a Dupání, které uvedeme také v premiéře. Třetí 
část bude věnována lidovému tanci (domácímu a cizímu), jehož výuka má 
na Taneční konzervatoři hlavního města Prahy velkou tradici. 
Uvádíme: 21. a 22. 6. ve Stavovském divadle 
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Macbeth o zrození  
zla v člověku

Když se začteme do Shakespearova textu a potaž-
mo Piaveho libreta opery Macbeth, nalezneme tam 
odvahu, čest, kontemplaci ale i ironii, bezohlednost, 
zbabělství či pomstu. Jaké pocity máte z hudby při 
zkoušení s Orchestrem Státní opery a sólisty vy sám?
Znám Orchestr Státní opery relativně dlouhou dobu 
a vím, že kromě neoddiskutovatelné vysoké kvality, 
má mnoholetou zkušenost s Verdiho hudbou. Mac-
betha však nikdy nehrál, myslím tím naše současné 
obsazení, takže společně operu poznáváme. Velice se 
těším na orchestrální zkoušky s jevištěm a na vzájem-
nou inspiraci sólistů, sboru a orchestru.

Jak jste zmínil, Giuseppe Verdi patří mezi nej-
hranější a také divácky nejoblíbenější skladatele 
Státní opery – zmiňme alespoň opery Aida, Nabucco, 
Rigoletto, Traviata nebo další shakespearovský titul 
Otello. Jaké postavení má z vašeho pohledu mezi 
těmito díly Macbeth?
Předně musím říci, že jsem nesmírně rád za možnost 
tuto operu nastudovat ve Státní opeře. Je to mé první 
setkání s touto operou, která se řadí k Verdiho raným 
dílům. Je to opera velmi náročná. Při čtení partitury 
zjistíte, jak bylo toto dílo důležité pro Verdiho další 
vývoj. Celou řadu momentů z Macbetha můžete slyšet 
v Aidě, Simone Boccanegrovi nebo v Donu Carlosovi. 
Stejně jako u Shakespeara (Macbeth je nejkratší z jeho 
tragédií) Verdi vytvořil dílo maximálně stručné, plné 
krátkých scén, které jsou však naplněny ohromující 
intenzitou hudebně-dramatického výrazu. Svou první 
verzi z roku 1847 Verdi přepracoval, což dělal jenom 
u oper, které měl velmi rád! Macbeth v řadě momentů 
snese srovnání i s Verdiho dokonalými operami jeho 
pozdního období.

Verdi pro hlavní postavy Macbetha a zejména Lady 
Macbeth připravil mnoho nástrah, které na druhé 
straně dávají možnost pěvcům obsazeným do těchto 
rolí předvést nejrůznější interpretační a výrazové 
polohy v áriích i recitativech a naplnit tak jejich rozpo-
ruplnost. Bylo obtížné nalézt ty nejvhodnější sólisty?
Sólisty pro tento titul vybralo umělecké vedení Státní 
opery. Obecně je v současnosti obtížné najít absolutně 
ideální představitele všech rolí, když si uvědomíme, 
že už samo obsazení v sobě nese určitý interpre-
tační záměr. Macbeth se u nás neprovádí příliš často 
i z důvodu ohromné náročnosti obou titulních postav, 
samozřejmě pěvecké, ale v tomto případě i herecké …
Je to Verdiho razantní odklon od „pouze“ krásného 
zpěvu k přesné psychologické charakteristice a dra-

matickému jednání postav v mezních situacích. Je to 
skutečně hrůzostrašný příběh o tom, jak se v člověku 
rodí zlo. Ohromující u Shakespeara, a musím říci, že 
pro mě ještě intenzivnější s Verdiho hudbou. Nesmíme 
opomenout, že tato opera není jen výzvou pro hlavní 
postavy, ale jsou zde i náročná sborová čísla.

Režisér Martin Čičvák, který má za sebou úcty-
hodný počet činoherních inscenací, často oceně-
ných na Slovensku i v Česku, nabídne strhující děj 
v působivém jevištním vyjádření. Jak vy toto pojetí 
vnímáte, podpoří Shakespearův a Verdiho umělecký 
záměr?
Je vždy nesnadné vědět dopředu, jak bude vypadat je-
vištní podoba a už vůbec dokázat odhadnout jak bude 
inscenace působit na diváky. Znám Martina Čičváka 
z jeho práce v plzeňské opeře a jsem si jistý, že chce 
vytvořit silnou inscenaci. 

V květnu jste spolu se Soňou Červenou představil 
v New Yorku komorní operu Aleše Březiny Toufar, 
kde jste měl rovněž možnost diskutovat s obecen-
stvem. Jak jste vnímal přijetí tématu komunistic-
ké perzekuce a jeho hudební uchopení tamějším 
publikem? 
Hostování v Českém centru v New Yorku bylo pro 
mne opravdu velkým zážitkem. Realizovali jsme dvě 
představení opery Toufar a diváci mohli zhlédnout 
i filmovou verzi opery Zítra se bude …, taktéž skla-
datele Aleše Březiny. Naše obecenstvo však myslím 
nebylo ryze americké, převážná část měla nějaké 
vazby na Čechy, ať už rodinné nebo studijní nebo 
jiné. Takže toto publikum, nebo jeho velká část, bylo 
dobře obeznámeno s dobou komunistického režimu. 
Je určitě důležité, spíše přímo nutné, připomínat tyto 
tragédie a to i v zemích s tradiční demokracií, jako 
jsou Spojené státy.

Macbeth uzavře premiérový maratón právě 
končící pražské operní sezony. Kromě Macbetha 
jste ve Státní opeře dirigoval mj. Rusalku, Salome 
a na Nové scéně i zmiňovaného Toufara. V jakých 
inscenacích se představíte na scénách Národního 
divadla v následující sezoně?
Kromě Macbetha mě opět čeká Salome, Bohéma, 
Trubadúr, Madama Butterfly, Rusalka a nově Humper-
dinckův Jeníček a Mařenka. Snad se nám také podaří 
naplnit záměr natočit operu Toufar pro Českou televizi.

Juraj Gerbery

S orchestrem 
Státní opery  

a sólisty připravuje  
Verdiho Macbetha 

dirigent JIŘÍ ŠTRUNC.

Hudební nastudování: Jiří Štrunc
Dirigent: Jiří Štrunc / Marek Šedivý

Režie: Martin Čičvák
Scéna: Hans Hoffer

Kostýmy: Marija Havran
Sbormistr: Pavel Vaněk

Dramaturgie: Jitka Slavíková
Pohybová spolupráce: Tomáš Krivošík

Orchestr Státní opery
Sbor Státní opery

Premiéry
11. a 13. 6. 2015 

ve Státní opeře

 >
Jiří Štrunc

Foto: I. Sochorová





Když divadlo 
začne páchnout 
divadlem, 
je po divadle
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Jeden z teatrologů označil naši právě končící 
sezonu za „sezonu moci“ – uvedli jsme opery 
Salome, Pád Arkuna, Mefistofeles, Boris Godu-
nov, a teď stojíme před premiérou Macbetha. 
Byť více krutosti než v Macbethovi bychom 
v jiných operách našli jen stěží, přeci máte 
jaksi ztíženou pozici – přijít po tom všem ješ-
tě s dalším pohledem. Co vás nejvíce zajímá 
na tomto shakespearovském dramatu? 
To je, jako když se rozhodnete, že příští sezona 
bude sezonou hříchu. Je vůbec nějaká divadelní 
hra, která se nějak netýká hříchu? A vy se mě 
ptáte na sezonu moci. Vždyť každý dramatický 
text se zabývá mocí. Bez ní by neobsahoval 
konflikt. A to platí i pro genderová témata – 
pochopitelně, že jsou založená na moci. Takže 
ztíženou situaci má z tohoto pohledu každý 
inscenátor, protože moc a politika je samotným 
centrem lidských dějin a sexuality. A divadlo je 
vždycky od podstaty politikum – jeden občan 
sděluje něco jinému občanovi. Ztíženost situace 
ale přeci jenom cítím, ovšem spíše v samotném 
operním žánru. Když se podíváte do Shake-
spearova textu, ani ve snu vás napadne jej 
doprovodit valčíkem. Verdiho hudba na mně 
zkrátka páchala velké násilí, než jsem ji dokázal 
konečně absorbovat. V momentu, kdy u Shake-
speara přichází odevzdané „Ó, hrůza, hrůza“, zní 
u Verdiho překultivovaný nápěv „O, terror“. Z to-
hoto pohledu je ale Verdi geniální obchodník. On 
ví, že po velkém dramatickém momentu prostě 
musí následovat valčík … A předepíše ho tam 
třikrát! Najít v těchto principech svou vlastní 
interpretační strukturu, to bychom možná mohli 
nazvat ztíženou situací. 

A k čemu jste dospěl?
Byť jen ze dvou veršů, ale přeci se u Shakespe-
ara dozvídáme, že příčinou nelidského chování 
Lady Macbeth je ztráta dítěte. Na základě této 
zmínky si pak můžeme vysvětlit její charakter 
stroje v genderově obráceném vztahu. Jak je 
to napsané u Shakespeara? Z první válečné 
linie se vrací Macbeth, voják doslova potřísněný 
orgány desítek či stovek zabitých protivníků. 
A Lady Macbeth je třeba anemická vegetarián-
ka, která musí svého muže po tak strašném boji 
ve vaně s odporem vydrhnout. A aby se tohoto 
nekončícího martyria konečně zbavili, řeknou si, 
že stačí už jen ta jedna jediná poslední vražda. 
S tím není až tak těžké se ztotožnit. Ale co 
následuje? Tito dva lidé nejsou připraveni nést 
za vraždu následky. Macbeth je sice voják, který 
umí sekat hlavy na bojišti, ale není intelektuálně 
dostatečně vybaven, aby uměl připravit a vy-

konat úkladnou vraždu. To není Jindřich VIII., 
to není Richard II. ani Richard III., které zločin 
bavil asi tak, jako bavil pár Mickea a Malloryho. 
Oni na rozdíl od Mac betha neztrácejí humor, 
sebeironii a nadhled. Macbeth a Lady Macbeth 
se tedy pod tíhou výčitek ze zločinu, který volá 
po dalších zločinech, totálně rozloží. Jejich mo-
nology (tedy árie) jsou permanentní psychoana-
lýzou. Neunesou vinu ani strach, slyší hlasy 
a nejspíš se oba zblázní. A na konci se pohne 
les, což je už krásná surrealistická představa.

Jste předním činoherním režisérem v České 
republice, ovšem pro Stavovské divadlo jste 
před pěti lety připravil Così fan tutte, jež je 
pořád na repertoáru, a několik operních titulů 
i pro plzeňské divadlo. Je pro vás příprava 
operního titulu oproti činohře zásadním roz-
dílem? Představuje pro vás hudba více režijní 
inspirace, nebo je naopak příliš určující?
Režisér má dvě povinnosti vůči textu: pře-
vyprávět příběh a nastolit vhodné tempo 
a vhodný rytmus. A hudební kompozice určuje 
tento rytmus a toto tempo pochopitelně velmi 
přesně. Odpadá čtecí zkouška, sólisté přicházejí 
s naučeným partem, nezabývám se intonací vět, 
jenom myšlením. Paradoxně musím překonat 
delší cestu, delší přípravu, než začnu zkoušet. 
Tu hudbu jsem poslouchal pořád dokola snad 
celý rok. 

Většina operních titulů uváděná operními 
domy byla zkomponovaná v 18., 19. nebo 
na začátku 20. století. Většina vašich čino-
herních prací za poslední období jsou nové 
texty. Cítíte jako handicap pro operní žánr, že 
nereflektuje opravdovou aktuálnost, nebo po-
važujete operní libreta za natolik nadčasová, 
že stejnou měrou oslovují dnešního diváka? 
Operní tituly, po kterých divadla sahají, jsou 
obyčejně vykostěné na ty skutečně archetypální 
situace. To platí i pro Macbetha. Je pak otázka, 
jestli toto téma inscenovat tak aktuálně, jak 
aktuálním je třeba oheň. Nebo zvolit žurnali-
smus a ukazovat nějakou konkrétní armádu 
(tady by bylo nasnadě armádu jakéhokoliv 
totalitního státu). Ale to není aktuální jako oheň. 
A musím říct, že mě samopaly na jevišti lezou 
na nervy. Samopal totiž není metafora, samopal 
je samopal. Současnosti oper zkomponovaných 
před sto lety lze přeci docílit metaforou. Mám 
před očima Traviatu ve režii Willyho Deckera ze 
salcburského festivalu – velký hodinový ciferník 
na scéně. Bylo to současnější než současnost. 
Divadlo má konkurovat přírodě. Vždy když se 

divadlo postaví do opozice k přírodě, napadne 
ho snad něco zajímavějšího, než je skuteč-
nost života. Tou přírodou myslím samozřejmě 
i onen samopal. Vždyť divadlo vytváří svébytný 
časoprostor, vesmír. Vesmír! Jak může hrdinka 
umírat sedm minut a do toho zpívat árii?! Pro-
tože se nachází ve svébytném vesmíru. I když 
také já nakonec cituji veteš politické historie: 
V Macbethovi se páchá násilí na člověku, na lidu, 
samozvaný diktátor potírá lidská práva, takže 
se lid logicky na scéně musí objevit s dlažební 
kostkou v ruce. 

Scénografii Macbetha vytvořil vyhledávaný 
Hans Hoffer. Vy s ním spolupracujete již delší 
dobu. Čím je vám svým myšlením o prostoru 
a tématech této inscenace blízký? 
Hans byl vedoucím Max Reinhardt Seminar, což 
fakticky znamená děkanem divadelní fakulty 
vídeňské univerzity múzických umění a je také 
režisérem. Poprvé jsme se potkali díky Juraji 
Kukurovi v Divadle Aréna v Bratislavě. I přes ge-
nerační rozdíl máme hodně společného, zejmé-
na fakt, že stejně jako já ani on nemůže ani cítit 
kulisy. Oba opovrhujeme scénografií ve formě 
kulis smutného pokoje, veselého pokoje, pokoje 
v pokoji. Když spolupracujeme, hledáme pro je-
viště jeden jediný univerzální princip, metaforu 
zvěcněnou do proměnlivé formy, se schopností 
„vykonat násilí“ na okolních zdech, na daných 
existujících zdech jeviště, a měnit prostor jeviš-
tě ve vztahu k účinkujícím. V případě Macbetha 
je tím principem obrovský balvan, převrácená 
hora nebo chcete-li meteorit zastiňující světlo či 
slunce. Těch citací k nedostatku světla, padají-
címu stínu, je v Macbethovi celá řada. A příroda 
udělá jak u Shakespeara, tak i v naší inscenaci 
obrovskou vzpouru, asi jako ve filmu Larse von 
Triera Melancholie. Sýček napadne orla, kobyla 
sežere své mladé, noc se převrátí v den a pohne 
se birnamský les. V naší snaze ze všeho nejvíc 
spatřuji potřebu zbavit se teatrality. Protože 
v okamžiku, když divadlo začne páchnout diva-
dlem, je po divadle. 

Jste známý svou důsledností ve vyhledávání 
nových textů. Jaký je váš vztah jako poslu-
chače ke klasické hudbě a potažmo k opeře? 
Co vám z této oblasti konvenuje? 
Kromě Macbetha teď neposlouchám nic jiného. 
Hučí mi to celý den dokola, samozřejmě i v autě. 
Momentálně si u klasické hudby opravdu neod-
dechnu. 

Juraj Gerbery

 >

Režisér Martin Čičvák
Foto: archiv

Vyhledávaný slovenský režisér působící spíše v České republice 
připravuje pro Státní operu novou inscenaci první z Verdiho 
oper podle námětu Williama Shakespeara. Macbeth v režii  
MARTINA ČIČVÁKA má premiéry 11. a 13. června 2015.  
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Na opeře se mi líbí 
dlouhý proces přípravy 
inscenace

Právě jste se vrátil z aranžovací zkoušky  
Macbetha. Jak se cítíte? 
Je to moje první spolupráce se souborem 
Státní opery. Potkal jsem zde mnoho skvělých 
lidí a od začátku zkoušení si to užívám. S Jiřím 
Štruncem se známe již z plzeňského Divadla 
J. K. Tyla, kde jsme letos nastudovali Chača-
turjanova Spartaka, a jsem rád, že zde můžeme 
znovu spolupracovat.

Jak Macbetha kompozičně vnímáte? 
Jelikož Macbeth patří k ranějším Verdiho ope-
rám, které ovšem později prošly revizí a byly 
částečně překomponovány, instrumentální i pě-
vecká složka jsou zde pojaty poměrně tradičně. 
I když zde nalézáme řadu harmonicky neočeká-
vatelných pasáží, místy také zvláštní intervalo-
vé postupy ve vokálních hlasech a přikompono-
vanou fugu v závěru, jde podle mě o tradičního 
Verdiho. Je to strhující a nadčasové drama, jak 
už to u shakesperovských námětů bývá.

Řada dirigentů měla nejdříve zkušenost 
s houslemi, vy jste začínal hrou na klavír. 
Jak důležité je pro dirigenta, aby uměl zahrát 
na hudební nástroj?
Popravdě řečeno je pro mě těžko představitelné, 
že by dirigent neměl předchozí instrumentální, 
pěveckou či skladatelskou zkušenost. Musíte 
mít fyzický kontakt se zvukem a nejpřirozenější 
je samozřejmě hudbu provozovat. Jako klavíris-
ta jsem měl možnost hrát s mnoha skvělými 
hráči, ať už šlo o smyčcaře či dechaře, absolvo-
val jsem s nimi lekce u jejich kantorů, a mohl 
tak pronikat do problematiky jejich hry. Určitě 
mi to také pomáhá při práci s orchestrem.

Máte za sebou dirigování jak orchestrálních 
děl, tak baletních představení i oper. Ve svých 
28 letech máte možnost vydat se jakoukoliv 
cestou, a přestože pro vás nejspíš nemusí být 
příjemné se příliš brzy vymezovat. Co pro vás 
opera mezi těmito možnostmi znamená? 
Na vymezování je myslím v mém věku příliš 
brzy a navíc nejsem typ, který by se na něco 
specializoval. Myslím si, že mladí dirigenti po-
třebují především sbírat zkušenosti. Příležitosti, 
které se jim naskytnou v průběhu prvních let, 
jsou nesmírně důležité. Nevybírám si, zda budu 
dirigovat orchestr, sbor nebo operu. Chci být 
připravený na všechno a specializovat se mi 
je vlastně cizí. Myslím, že dirigent by měl být 
schopen nastudovat cokoliv a každé dílo prová-
dět s pečlivostí a zaujetím. Na opeře se mi líbí 
především ten dlouhý proces tvorby inscenace, 
kdy se rodí scéna po scéně a kdy se představy 
dirigenta, režiséra, sbormistra, všech sólistů 
a mnoha dalších tvůrců střetávají a vytváří 
postupně jeden hudebně-dramatický celek.

Když si teď povídáme, máte ještě před 
koncertem Debut Pražského jara. Nemůžeme 
tedy mluvit o vašich dojmech, ale rád bych se 
zastavil u pozoruhodného repertoáru. 
Debut Pražského jara umožňuje výrazně se 
podílet na dramaturgii koncertu. Jsem velmi 
rád, že jsem mohl do první poloviny zařadit díla 
skladatelů 20. a 21. století – Rapsodické variace 
Klementa Slavického a hobojový koncert Martina 
Hyblera, který zahraje vítěz loňského ročníku 
soutěže Pražského jara hobojista Johannes 
Grosso. V druhé půli večera zazní 4. symfonie 
P. I. Čajkovského. Hudbu svých současníků mám 

velice rád a snažím se ji zařazovat do progra-
mů, pokud je to možné. Stejně tak i díla 20. sto-
letí, např. pozoruhodné Slavického Rapsodické 
variace z roku 1953, které bohužel tak často 
na koncertech neslýcháme.

Rád bych se vás zeptal na fenomén Jiřího 
Bělohlávka. Když se podíváme do zahraničí, 
z českých dirigentů se uplatňují zejména 
Tomáš Netopil, Jakub Hrůša, Tomáš Hanus – 
tedy jeho žáci nebo spolupracovníci. O Jiřím 
Bělohlávkovi je známo, že dává příležitost 
mladým umělcům a dopomohl i k rozšíření 
vašich možností na počátku kariéry. Co po vás 
tato důvěra znamená? 
Velice si jeho důvěry vážím. Je to pro mě velká 
odpovědnost, nerad bych ho někdy zklamal. Dří-
ve bylo asi mnohem běžnější, že renomované 
osobnosti podporovaly mladé umělce, a i když 
bych nechtěl někomu ukřivdit, myslím, že pan 
dirigent Bělohlávek je v Čechách jeden z mála, 
kdo se podpoře mladých hudebníků dlouhodobě 
věnuje.

Na koncertech symfonických orchestrů v Pra-
ze, a vidíme to pořád více i u nás v opeře, jsou 
v publiku poměrně slušně zastoupeni i mladí 
diváci. Co na klasické hudbě a opeře zajímá 
vaše vrstevníky? 
Pokud je hudba kvalitně provedena, má ne-
uvěřitelnou sílu. Dotkne se posluchače nebo 
diváka a tento zážitek ho může přivést zpátky 
do hlediště. Špatné provedení posluchače 
prostě nudí. 

Juraj Gerbery

Po debutu na 70. mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro 
se teprve 28letý dirigent MAREK ŠEDIVÝ připravuje na svůj debut 
ve Státní opeře. Jako druhý dirigent se vedle Jiřího Štrunce podí-
lel na celém procesu hudebního nastudování Verdiho Macbetha. 
Publiku Státní opery se představí 23. června 2015. 

 >
Dirigent Marek Šedivý

Foto: archiv
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Adaptace libreta Adele Wetteové: 
Matěj Forman, Andrea Sodomková, 

Radek Malý
Přebásnění: Radek Malý

Hudební nastudování: Martin Leginus
Dirigent: Martin Leginus, Richard Hein

Režie: Matěj Forman
Scéna: Matěj Forman, Andrea Sodomková

Kostýmy: Andrea Sodomková
Choreografie: Veronika Švábová

Dramaturgie: Beno Blachut

Obsazení:
Jeníček: Jana Horáková Levicová / 

Michaela Kapustová 
Mařenka: Jana Sibera / 
Yukiko Šrejmová Kinjo 

Tatínek: Jiří Hájek / Svatopluk Sem 
Maminka: Veronika Hajnová / 

Jana Sýkorová 
Ježibaba: Jaroslav Březina / 

Martin Šrejma 
Víla: Alžběta Poláčková / Lucie Silkenová

Uvádíme: 
2. a 7. června 2015 

23. srpna 2015 
26. září 2015 

ve Státní opeře

Jeníček a Mařenka
Engelbert Humperdinck

1  Lucie Silkenová (Víla)

 2  Yukiko Šrejmová Kinjo (Mařenka), 
Martin Šrejma (Ježibaba) 

a Jana Horáková Levicová (Jeníček)
3  Yukiko Šrejmová Kinjo (Mařenka)

4  Veronika Hajnová (Maminka) 
a Jiří Hájek (Tatínek)
Foto: H. Smejkalová

1

2 3

4
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Komorní opera 
o třech obrazech podle  

rozhlasového seriálu 
o rodince Tlučhořových

Hudební nastudování: Jan Kučera
Text: Oldřich Kaiser a Jiří Lábus

Režie: Viktorie Čermáková
Scéna: Jan Štěpánek

Kostýmy: Zuzana Bambušek Krejzková
Světelný design: Jan Štěpánek

Obsazení:
Rudá Marie: Jitka Svobodová

Páťa: Josef Škarka
Mirko Hýl / Vedoucí: Daniel Klánský

Klíčník: Michael Kubečka
Staliňák: Matěj Ruppert

Uvádíme: 
9., 17. a 28. června 2015 

1. září 2015 
na Nové scéně

Rudá Marie
Jan Kučera

1  Jitka Svobodová (Rudá Marie)
2  Scéna z inscenace

3  Jitka Svobodová (Rudá Marie)
a Josef Škarka (Páťa)

4  Josef Škarka (Páťa) 
a Michael Kubečka (Klíčník)

Foto: H. Smejkalová

1

2

3 4



26

OPERA > PO PREMIÉŘE

Hudební nastudování: Robert Jindra
Dirigent: Robert Jindra, David Švec

Režie: Daniel Špinar
Scéna: Lucia Škandíková

Kostýmy: Iva Němcová
Světelný design: Martin Špetlík

Sbormistr: 
Martin Buchta, Miriam Němcová

Choreografie: Radim Vizváry
Dramaturgie: Ondřej Hučín

Orchestr Národního divadla
Sbor Národního divadla

Obsazení:
Gorjančikov: František Zahradníček 

Aljeja: Michal Bragagnolo 
Filka Morozov / Opilý vězeň: 

Štefan Margita 
Malý vězeň / Kovář: Pavel Švingr 

Placmajor / Duchovní: Jevhen Šokalo 
Stařičký vězeň: Jan Markvart 

Skuratov / Velký vězeň / Hlas za scénou: 
Josef Moravec 

Kuchař: Karel Drábek 
Poběhlice: Štěpán Eliáš
Šiškov: Pavol Remenár 

Stráž: Jiří Hruška 
Don Juan / Brahmín / Čekunov: 

Jiří Brückler 
Šapkin / Kedril: Ondrej Šaling 

Mladý vězeň / Veselý vězeň / Čerevin:
Václav Lemberk 

Tanečnice: Jana Vrána 

Uvádíme: 
4. a 12. června 2015
v Národním divadle

Z mrtvého domu
Leoš Janáček

1  Vězni a Jiří Brückler (Don Juan)

 2  František Zahradníček (Gorjančikov) 
a Michal Bragagnolo (Aljeja)

3  Ondrej Šaling (Šapkin), František 
Zahradníček (Gorjančikov), Jiří Brückler 

(Čekunov), Štefan Margita (Filka Morozov), 
Jan Markvart (Stařičký vězeň)  

a Michal Bragagnolo (Aljeja)
4  Pavol Remenár (Šiškov), Štefan Margita 

(Filka Morozov) a Jana Vrána (Tanečnice)
Foto: P. Borecký

1

2 3

4



10252010_MASKY_do_brozury180x123.indd   1 25.10.2010   16:48:59

OBSAZENÍ
Floria Tosca: Alexia Voulgaridou / Katrin Adel / Oksana Kramareva
Mario Cavaradossi: Andrea Caré / Yusif Eyvazov / Marcelo Puente
Baron Scarpia: Davide Damiani / Evgeni Nikitin / Marco Vratogna

Cesare Angelotti: Alexander Krasnov / Alessandro Spina
Sagrestano: Leonardo Galeazzi / Horst Lamnek

Spoletta: Christian Koch
 

Orchestr Státní opery, Národní  divadlo Praha
Philharmonia  Chor  Wien

P Ř Í R O D N Í  L O M 
S T.  M A R G A R E T H E N

www.operimsteinbruch.at

8.  ČERVENEC – 15.  SRPEN 2015

R E Ž I E

H U D E B N Í  N A S T U D O V Á N Í  M I C H A E L  G Ü T T L E R  V Ý P R A V A  A M r a  B e r g m a n



SIMPLY CLEVER

ŠKODA AUTO – partner Národního divadla

novaskodasuperb.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Superb: 4,1–7,1 l/100 km, 105–165 g/km

NEKONEČNÝ PROSTOR
PRO VÁŠ STYL

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého mobilního 
zařízení. Dostupný během 
06/2015 na AppStore 
a Google Play™.

Nová ŠKODA Superb. Vstupte do nové éry

Superb_NarodniDivadlo_190x277.indd   1 13.5.15   16:24



Činohra
Umělecký ředitel : 
MICHAL DOČEKAL

Mediální partneři Činohry:

Celý svět je naruby a vzhůru nohama. 
Skoro každý něco hledá, protože mu cosi 
chybí. Treplev miluje Ninu, ta se zamiluje 
do Trigorina. Máša nešťastně miluje Trepleva, 
ale vezme si Medveděnka. Pavlína miluje 
Dorna, ale žije s Šamrajevem. Arkadinová 
miluje sebe, ale žije s Trigorinem. Dvě vyhaslé 
hvězdy spojuje sebeláska. Cit, láska se stávají 
v Rackovi pouze trapným nedorozuměním. 
A do toho všeho kroužící rackové, kteří 

vyvolávají tíseň. Šelestící listí padající  
ze stromů nakonec všechny zasype jak 
hlína na hrobě. Choroby duše jsou jen těžko 
léčitelné. Pasivita člověka ničí. Je potřeba 
něco udělat. To platilo před sto lety stejně, 
jako dnes. Ale co? Změnit divadlo, svět? Věčně 
nesplnitelná touha křičí v každém myslícím 
člověku. Řešení neexistuje. Nebo existuje,  
 ale stává se jen gestem. Změním svět tím,  
že zastřelím racka … Nebo sebe?

Derniéra: 17. června 2015 ve Stavovském divadle

Anton Pavlovič Čechov

Racek

Činohra ND je členem UTE

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND

 ×
Magdaléna Borová a David Prachař
Foto: L. Jansch

Inscenace Michala Dočekala je 
silná a také velmi současná, i když 
navenek působí možná docela 
„obyčejně“. Jako by se inscenátorům 
i hercům skoro zázračně podařilo 
nahmatat pulzující srdce textu 
a pak už „jen“ následovat jeho tep. 
I v čechovovských interpretacích 
zběhlý divák si během představení 
připadá trochu jako slepec, který 
prohlédl. Každá věta najednou dává 
smysl, skrze autorovy dialogy se 
nám před očima rodí autentické 
a naprosto současné postavy. Tahle 
hra, že byla napsaná před sto lety?
Marie Reslová, 
Hospodářské noviny 14. 6. 2011



30

ČINOHRA > PO PREMIÉŘE

Marius von Mayenburg 

Kámen
Je rok 1993 a Heidrun se 

se svou starou matkou 
a pubertální dcerou vrací 
do svého rodného domu. 

Má to být nový začátek 
jejich života. Jenže v domě 
ožívají obrazy z minulosti, 

na povrch se dostávají sta-
ré křivdy. Dům se tak stává 

jednou z hlavních postav. Je 
mlčícím nositelem lidských 
osudů, ve kterém se příběh, 

zabírající časové období 
od nástupu fašismu až 

po nedávnou minulost, ode-
hrává. Násilné vysidlování, 
zabavování majetků a opě-

tovné navracení je téma, 
které rezonuje také u nás.

Přeložil: Petr Štědroň
Režie: Michal Dočekal

Scéna: Martin Chocholoušek
Kostýmy: Zuzana Bambušek Krejzková

Dramaturgie: Iva Klestilová
Hudba: Václav Havelka & Martin Tvrdý

Pohybová a režijní spolupráce: Petr Zuska
Videomapping: František Pecháček

Hrají: Kateřina Winterová, Martin Pechlát, 
Lucie Žáčková, Jana Preissová, Antonie 

Talacková, Elizaveta Shvachko j.h.,

Uvádíme  
3. a 18. června,  

11. a 29. září 2015  
ve Stavovském divadle

Prohlédněte si fotky  
z inscenace a videotrailer 

www.facebook.com/cinohraND

Ve středu 3. června se po konci  
představení uskuteční v hledišti 

Stavovského divadla beseda  
tvůrců inscenace s diváky.

1  Kateřina Winterová

 2  Kateřina Winterová, Lucie Žáčková
3  Kateřina Winterová, Martin Pechlát

4  Jana Preissová
5  Antonie Talacková

Foto: P. Veselý

1 2
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5



31

ČINOHRA > PRAŽSKÉ QUADRIENNALE

Egon Tobiáš, Lucie Trmíková 

Sweet Sweet Sweet
Letos v červnu se uskuteční 13. Pražské Quadriennale scénografie a diva-
delního prostoru – PQ’15, jehož tématem je SdílenýProstor: Hudba Počasí 
Politika. V soutěži o koncept České expozice zvítězil projekt SWEET SWEET 
SWEET Nebeský festival scénografky a vysokoškolské pedagožky Jany 
Prekové s projektem věnovaným režisérovi Janu Nebeskému. „Spolupráce 
s Nebeským pro mě byla vždy velkou inspirací. Jeho přístup k divadlu je unikát-
ní, vizionářský. Je s podivem, že jeho tvorba nebyla kritiky a teoretiky doposud 
hlouběji reflektována,“ vysvětluje Preková, proč se rozhodla přehlídku věnovat 
právě jemu.

Místo vystavované scénografie nabízíme akci, 
instalaci, událost. SWEET SWEET SWEET je vlastně 
krátkým zachycením momentu v procesu dlouholeté 
inscenace Jana Nebeského, která započala uvedením 
jeho prvního představení roku 1982. Je to okamžik, 
výsek, trvající jedenáct dnů, jehož esencí je fúze. 
Kurátorský koncept SWEET SWEET SWEET Nebeský 
festivalu je založen na prolínání čtyř dramaturgic-
kých linii.

Dne 19. 6. uvedeme na Nové Scéně premiéru insce-
nace Sweet / Sweet / Sweet, vzniklé ve spolupráci 
České expozice PQ’15 s Činohrou Národního divadla, 
za podpory uměleckého šéfa Činohry ND Michala 
Dočekala. Ve dnech 20.– 22. 6. pak uvedeme následné 
reprízy této inscenace vzniklé speciálně pro tuto pří-
ležitost. Během čtyř večerů budeme svědky otevřené 
performance. Představení je složeno ze dvou částí, 
první – performativní, denně se vyvíjející, druhá část 
obsahuje Nebeského letošní a loňskou tvorbou. V této 
části uvidíme tři představení, či jejich zkrácenou for-
mu, a to: Peklo – Dantovské variace, Kabaret Shakespe-
are a Pomocník Walser.

Další linii tvoří Nebeského blízcí spolupracovníci 
Umělci 9+. Jsou to, spolu s ním, výtvarníci (Vladimír 
Kokolia, Ivanka Kanhäuserová, Jana Preková, Michal 
Pěchouček, Tomáš Ruller, Igor Korpaczewski, Petra 
Vlachynská, Jan Štěpánek), hudebníci (Milan Svobo-
da, Vojta a Irena Havlovi, Martin Dohnal, Pavel Fajt, 
Radim Hladík, Aleš Březina, Emil Viklický, Jan Šikl, 
Joe Karafiát a další), herci (David Prachař, Karel Dob-
rý, Lucie Trmíková, Miloš Mejzlík, Kateřina Winterová, 
Saša Rašilov, Petra Špalková, Igor Chmela, Miloslav 
König, Petra Lustigová, Jiří Černý) a taneční soubor 
420PEOPLE.

Volný radikál Fresh Trash je program parazitní 
symbiózy umělců s prostředím Národního divadla. 
Představí tyto často alternativní hudební, výtvarné, 
divadelní či sociální události, a upozorní tak na čers-
tvé úhly pohledu mladé generace.

Teoretickou složku festivalu budou tvořit kritické 
debaty, konference či akce v Café NONA. Teoretické 
sympozium bude věnováno tématům, která Nebes-
kého inscenace nabízejí a provokují. Bude k dispozici 
live archiv Jana Nebeského, vznikající ve spolupráci 
s Divadelním ústavem. 

Pražské Quadriennale je největší světová akce, která 
zkoumá oblast scénografie v celé její šíři — od scé-
nického umění, přes kostýmní, světelný a zvukový de-
sign až po nové scénografické přístupy, jako site-spe-
cific, aplikovaná scénografie, pouliční performance, 
kostým jako performance a mnohé další. Už od roku 
1967 Pražské Quadriennale mapuje a představuje 
nejnovější trendy scénografie i architektonické práce 
s divadelním prostorem. PQ se opět po čtyřech letech 
vrací do Prahy a letošní již 13. ročník se ponese 
v duchu živé výstavy, která během 11 dní nabídne 
desetitisícům návštěvníků více než 600 akcí a prezen-
taci děl a umělců z rekordního počtu 78 zemí světa.

Kompletní program najdete na www.pq.cz. 

Režie: Jan Nebeský
Scéna: Jan Nebeský, 

Jana Preková a hosté
Kostýmy: Jana Preková a hosté

Hudba: Jan Šikl a hosté
Dramaturgie: Kateřina Šavlíková

Hrají: David Prachař, Karel Dobrý,  
Saša Rašilov, Kateřina Winterová, 

Petra Špalková j.h., Miloslav Mejzlík j.h., 
Miloslav König j.h., Igor Chmela j.h., 

Lucie Trmíková j.h., Petra Lustigová j.h. 
a Jiří Černý j.h.

420PEOPLE – Nataša Novotná, 
Milan Odstrčil, Vojtěch Rak

SWEET / SWEET / SWEET 
PEKLO – DANTOVSKÉ VARIACE 

Inscenace Experimentálního pro-
storu NoD, 420PEOPLE a Jedl o.s.

Veřejná generálka: 18. 6. 2015 
ve 21 hodin

SWEET / SWEET / SWEET 
PEKLO – DANTOVSKÉ VARIACE 

Inscenace Experimentálního pro-
storu NoD, 420PEOPLE a Jedl o.s.
Premiéra: 19. 6. 2015 ve 21 hodin

SWEET / SWEET / SWEET 
KABARET SHAKESPEARE
Inscenace Studia DAMÚZA

20. 6. 2015 ve 21 hodin

SWEET / SWEET / SWEET
POMOCNÍK WALSER

Inscenace Studia Hrdinů
21. 6. 2015 ve 21 hodin

SWEET / SWEET / SWEET
22. 6. 2015 ve 21 hodin

na Nové scéně ND
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Já nic, já muzikant – to byla první kniha pamětí 
Jiřího Traxlera, která vyšla v Kanadě 
roku 1980, když mu bylo osmaše-
desát.

Mnoho zajímavého se 
o legendárním 
jazzmanovi 
můžete 
dozvědět 
rovněž 
v doku-
mentárním 
televizním 
snímku 
Ondřeje Havelky 
Poslední mohykán (z roku 2009).

Inscenace V rytmu swingu buší srdce mé 
je určena nejen pro znalce Traxlerova 
života a díla, ale hlavně pro ty, kteří se 
chtějí podívat na život jedné legendy 
očima jevištního zpracování. Něco se 
možná stalo jinak, něco se třeba nestalo 
vůbec – hitovky v podání našich herců 
a s doprovodem Melody Makers jsou 
však nesmrtelné. Stejně jako byl ne-
smrtelný swing, který se snažili udusit 
nacisti a po nich nastoupivší komunisti. 

Hudba, která přežila všechny ničivé 
totality, esprit svobody, radost z tvorby 
– to je hlavní magnet inscenace Ondřeje 
Havelky, v níž ožijí léta třicátá a čtyřicá-
tá, na jevišti se kromě Traxlera objeví 
také například R. A. Dvorský, a v rytmu 
swingu bude bušit srdce celého Národ-
ního divadla.

V rytmu swingu 
buší srdce mé

Režie: Ondřej Havelka
Scéna: Martin Černý

Kostýmy: Kateřina Štefková
Hudba: Jiří Traxler, Alfons Jindra, 
Jan Šíma, Jaroslav Ježek a další

Hudební dramaturgie: Ondřej Havelka
Aranžmá a hudební nastudování: Jakub 

Šafr a Juraj Bartoš
Choreografie: Jana Hanušová,  

Janek Kabelka
Dramaturgie: Marta Ljubková  

a Martin Urban

Hrají a zpívají: Pavla Beretová, Magdaléna 
Borová, Jana Pidrmanová, Martina 

Preissová, Jan Bidlas, Karel Dobrý, Filip 
Kaňkovský, David Matásek, Igor Orozovič, 

Filip Rajmont, Saša Rašilov

Orchestr Melody Makers Ondřeje Havelky

Předpremiéry:
25. a 26. června 2015 

v Národním divadle

Světová premiéra:
10. září 2015 

v Národním divadle

Prohlédněte si fotky  
z inscenace a videotrailer 

www.facebook.com/cinohraND

Na motivy života a díla Jiřího Traxlera 
napsali Martin Vačkář a Ondřej Havelka

 >
Ondřej Havelka 
Foto: archiv Ondřeje Havelky



33

ČINOHRA > V ZÁŘÍ ZAHÁJÍME NOVOU KRVÍ

Nová sezona 
– Nová krev 
Kromě tradičního slavnostního zahájení sezony, které se uskuteční v neděli 
6. září, připravujeme sérii tří jednorázových večerů, na něž mohou diváci dora-
zit v průběhu října a listopadu. Jejich cílem je ukázat divákům naše fascinující 
prostory a hlavně naše skvělé herce ze zcela nečekané perspektivy. Zážitková 
akce je šitá na míru souboru, divadlu a vlastně i publiku – v divadle se dá nejen 
sedět, ale i chodit … A co nás v jednotlivých budovách čeká? 

Ve Stavovském divadle jsou třicátá 
léta devatenáctého století a Máchu 
rozčiluje hrát epizodní role. Božena 
Němcová ráda chodí do divadla 
a Tyl má plné ruce práce. Čeští 
divadelníci se chystají na převzetí 
scény a vypuzení německého sou-
boru. Diváci nahlédnou do zákulisí, 
kde se herci líčí a učí se texty, 
a večer vyvrcholí krátkým obroze-
neckým divadlem na scéně. 
11. 10. v 18 hodin

Na Nové scéně se ocitneme v roce 
1983 a architekt Prager po budově 
provede Gustáva Husáka s jeho 
suitou. Mezitím se v kavárně koná 
kulturní program plný radosti 
a veselí (možná občas narušený 
disidentskými živly) a vše skončí 
koncertem v sále. 
1. 11. v 19 hodin

Bojovka o ceny se uskuteční 
v Národním divadle. Na známých 
i méně známých stanovištích 
budou nacházet herce, kteří je 
seznámí s historií budovy/divadla 
nebo si s nimi jen přátelsky popo-
vídají, diváci dostanou razítko nebo 
podpis do své kartičky a za splnění 
všech úkolů obdrží cenu.
22. 11. v 17 hodin 

Vstupenky na jednotlivé večery budou v předprodeji od 6. září 2015
Marta Ljubková 

Co jste ve svém funkčním 
období nestihl?

EPITAF

Nestihl jsem nic
a uběhlo to rychle,
cokoli jiného říct
vypadalo by zpychle.

Co svému nástupci při 
jeho nástupu zatajíte?

MÍSTOPŘÍSEŽNÉ PROHLÁŠENÍ

Nic jsem svému nástupci 
nezatajil, ne proto, že se 
neptal, ale proto, že ví, že 
zkušenost je nepřenosná 
a nesdělitelná.

Michal Dočekal

Co ve svém funkčním  
období nestihnete?

Venčit pravidelně svého 
psa. Myslím, že moje fenka 
nemá z mé nové práce 
vůbec radost.

Co jste zatajil komisi 
u konkurzu?

Že svůj projekt myslím 
vážně a že ho budu oprav-
du do důsledků realizovat.

Daniel Špinar

KLUB PŘÁTEL ČINOHRY

Vážení členové 
Klubu přátel činohry!
Činohra Národního divadla  
si vás dovoluje v červnu 2015 
pozvat na poslední uvedení 
vybraných titulů i možnost 
zhlédnout i tituly nové.

POSLEDNÍ UVEDENÍ 
PŘED DERNIÉROU  
V ČERVNU – JEDNOTNÉ 
VSTUPNÉ 150 KČ:

Ariane Mnouchkinová

DOKONALÉ ŠTĚSTÍ 
aneb 1789 
po. 1. června 2015 v 19.00, 
Národní divadlo

Anton Pavlovič Čechov

STRÝČEK VÁŇA 
pá. 13. června 2015 v 19.00, 
Stavovské divadlo

PRVNÍ REPRÍZY 
– 50% SLEVA:

Marius von Mayenburg

KÁMEN 
Hrají: Kateřina Winterová, Martin 
Pechlát, Lucie Žáčková, Jana 
Preissová, Antonie Talacková, 
Elizaveta Shvachko j.h.
Režie: Michal Dočekal
st. 3. června a čt. 18. června  
v 19.00, Stavovské divadlo

LOUČENÍ SE SEZONOU 
2014/2015 – JEDNOTNÉ 
VSTUPNÉ 150 KČ:

Molière

PÁN Z PRASEČKOVA 
Hrají: Václav Postránecký, Ondřej 
Pavelka, Pavla Beretová, Filip 
Rajmont, Miloš Kopečný j. h., Jana 
Pidrmanová, Radúz Mácha a další
Režie: Hana Burešová
st. 24. června v 19.00, 
Stavovské divadlo

Počet vstupenek je omezený! 
Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit 
dvě vstupenky.

KONTAKTNÍ OSOBA:
Jana Tycová
tel.: +420 224 901 419
e-mail: j.tycova@narodni-divadlo.cz
Obchodní oddělení ND 
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
www.narodni-divadlo.cz

Dvě otázky pro šéfy
Během divadelních prázdnin v křesle uměleckého ředitele Činohry 
Národního divadla MICHALA DOČEKALA vystřídá DANIEL ŠPINAR.
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Divák hercem 
aneb v kůži Othella
Před služebním vchodem do Stavovského divadla postává skupina 
studentů. Někteří si užívají jarního sluníčka i toho, že se dneska 
do školy nemusí. Místo výuky jdou na tvůrčí dílnu k inscenaci Othello, 
benátský mouřenín. Pod pojmem tvůrčí dílna si zatím téměř nikdo 
z nich nedokáže představit, co je v následujících dvou hodinách čeká. 
„Ještě před návštěvou představení se mohou diváci činohry zúčastnit 
programu, který je seznámí s hlavními tématy dané inscenace, umožní 
jim zažít si některé situace na vlastní kůži a přemýšlet nad nimi vrs-
tevnatěji – buď každý za sebe, za dramatickou postavu anebo z pozice 
scénografa, herce či dramaturga,“ vysvětluje divadelní lektorka 
Daniela von Vorst. 
Počáteční nejistota opadá hned během první rozehřívací hry. „Máš 
můj šátek?“ ptá se už poněkud zoufale studentka-Des demona 
ostatních spolužáků. Ti se jí buď snaží pomoci, nebo si Desdemoni-
nu nezáviděníhodnou situaci naopak vychutnávají a zkouší ji ještě 
více vystresovat. Otevírá se téma verbální manipulace, které je pak 
později rozpracováno na stěžejní postavě Jaga. Přímo v Shakespe-
arově textu pak studenti např. odhalují jednotlivé techniky Jagovy 
manipulace, zatímco jiní zkouší situaci improvizačně rozehrávat 
a zažít působení manipulace na vlastní kůži. Podobně se během 
tvůrčí dílny objeví i téma lásky nebo rasismu, a to jak z dnešního 
pohledu, tak z hlediska jeho významu v divadelní hře a v insce-
načním pojetí režiséra Špinara. „Témata pro dílnu vybírám nejen 
v souladu s inscenací, ale snažím se, aby rezonovala i s tématy dnešní 
mládeže. To, co se dospívajících diváků osobně dotýká, je pak činí vní-
mavějšími a aktivními i při sledování představení,“ dodává von Vorst. 
A podle živého diskutování a zápalu při hře v rolích je už jasné, že 
Shakespearův Othello dokáže zaujmout a oslovit i dnes. 

Tvůrčí dílny jsou připraveny i k dalším inscenacím Činohry a La-
terny magiky. Nabídka je zaměřena na diváky všech věkových 
kategorií a neustále se rozšiřuje. O novinkách vás rádi budeme 
informovat, přihlaste se k odběru newsletteru na e-mailu:  
tvurcidilny@narodni-divadlo.cz. 
Projekt podpořil Mecenášský klub ND.

Milý Ivane,
psát režisérovi k jubileu je ošemet-
né, protože to nutně vede k ohlížení 
za minulými úspěchy. Tys mnohé 
takové zdravice již četl a bylo v nich 
asi toto:
Nikdo nemohl vynechat Tvou éru 
v Činoherním studiu – v divadle, 
které skoro nepřežilo správu lidem 
volených zástupců, zatímco Ty 
jsi v něm působil v letech daleko 
těžších, kdy se o demokracii jenom 
snilo a nikoho nenapadlo, že toto 
divadlo v budoucnu přijde o své 
jméno, působiště a skoro i exis-
tenci. Dále pak pamětník připo-
menul některou Tvou významnou 
inscenaci – nejlépe Tři sestry. 
(Já je navštívil jako gymnaziální 
student a patří k mým formativním 
divadelním zážitkům. Přivedly 
mne pak na Foxtrot, Dobové tance, 
Goldoniádu a další.) Gratulant se 
smyslem pro statistiku či zálibou 
v Guinnessově knize rekordů ne- 
opomene, že jsi režisérem nejre-
prízovanější inscenace v dějinách 
ND, publikem milovaného a stále 
uváděného Sluhy dvou pánů.
Jiný s láskou k mládeži a vzdělání 
vzpomene Tvé působení peda-
gogické … A mnozí puntičkáři by 
mi vyčetli, co vše jsem opomenul 
(Divadlo na Zábradlí, Neapolskou 
chorobu, šéfování Činohře ND).

Jubilant v Tobě takové a podobné 
zdravice přečte možná se zalíbe-
ním, ale režisér, kterým jsi pře-
devším, hledí k novým úspěchům 
a metám. 
K těm Ti přeji hodně zdraví a lásky 
– ostatní přijde samo.
S úctou, Michal Dočekal

Milá Mariko,
v tomto čase jubilující, vystu-
dovaná pedagožko, přišla jsi 
do Národního divadla nejspíš jako 
„výchovná posila“. Zaměřovali 
jsme se totiž tenkrát na „výchovu 
socialistického člověka“. Bohu-
žel jen s ubohým výsledkem – 
nepodařilo se nám vychovat ani 
jediného socialistického diváka, 
který by se tím veřejně pochlubil. 
A co je překvapivější, nenašel se 
ani jeden, který by nás kvůli tomu 
zažaloval. Divadlo zřejmě není 
o tom, co nikdo neví. Divadlo bude 
asi o tom, co vědí všichni dobře. 
Mariko, byla jsi v našem týmu 
cennou posilou a věděla všechno 
až zatraceně dobře. 

Pevné zdraví, Mariko,
a prima lidi kolem. 
Tvůj Václav Postránecký
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30. června 2015 slaví 
neuvěřitelné a kulaté 
narozeniny asistentka režie  
a charizmatická žena 
MARIKA SKOPALOVÁ.

29. července 2015 
oslaví 70. narozeniny 
režisér IVAN RAJMONT. 
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Pohádky v září

NEDĚLE 6. ZÁŘÍ 2015 15:00 PIAZZETA ND 
DIVADLO KAKÁ

Lakomá Barka
Klasická loutková pohádka podle Jana Wericha.
Nic nesplete člověka tolik jako jméno vesnice Dejvice. Řekli byste, že je to 
od slova DEJ-VÍCE. Ale ono je to v této vesnici úplně naopak. Kdo je Barka 
a proč se o ní říká, že je lakomá? A je lakomá jenom Barka? A proč se je-
nom Barka ocitne v nesnázích? Anebo je to ve vesnici Dej-více ještě úplné 
jinak? To se teprve dozvíme.

Koncept, režie: Štěpánka Vanická
Písně: Jana Kollertová
Hrají: Štěpánka Vanická
Vhodné pro děti od 3 let.

NEDĚLE 20. ZÁŘÍ 17:00 NOVÁ SCÉNA 
LATERNA MAGIKA 

Vidím nevidím
V inscenaci pro nejmenší diváky a jejich rodiče se mohou děti ponořit 
do světa představ a fantazie holčičky Agátky, do jejích každodenních dob-
rodružství. Prvky divadla, tance a pantomimy jsou kombinovány s poetic-
kými projekcemi, které využívají tradiční animaci i film.

Scénář, animace, režie: Maria Procházková
Hudba: Marek Doubrava
Kostýmy: Simona Rybáková
Scéna: Jan Novotný
Choreografie: Zdeněk Prokeš
Kamera: Martin Štěpánek
Střih: Marek Opatrný
Délka představení: 55 minut, hraje se bez přestávky.

NEDĚLE 6. ZÁŘÍ 2015 16:00 PIAZZETA ND 
DIVADLO SPEKTÁKL

Fraška o Dušanově duši
Příběh o lásce dvou mladých lidi a hledání …
Tanec. Muzika. Letní noc. Vůně trávy a v uších cikády. Žebřiňák. Osudová 
láska nebo hřích? Dušan se vydává na cestu. Lesem, polem, malotraktorem 
– žebřiňákem. Dokáže ho Dušan ukočírovat? A najde to, co hledá?

Režie: Jan Holec
Hrají: Daniela Šišková, Jáchym Kučera, Lukáš Černoch, Jan Jedlinský
Představení je vhodné pro děti i dospělé. 

NEDĚLE 13.  ZÁŘÍ 17:00 NOVÁ SCÉNA 
STUDIO DAMÚZA 

Perníková chaloupka
Loutková pohádka pro jednu herečku a muzikanta.
Žili byli Jeníček a Mařenka. A ti zabloudili v hlubokém lese. 
Ale naštěstí v dálce zahlédli světýlko …

Režie: kolektiv
Hudba: Marcela Kaudelová
Scénografie: Kamil Bělohlávek
Hrají: Miroslava Bělohlávková
Vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče.
Inscenace vznikla ve spolupráci se souborem Divadlo jednoho Edy.

NEDĚLE 17.  ZÁŘÍ 17:00 NOVÁ SCÉNA 
DĚTSKÁ OPERA PRAHA / JAROSLAV UHLÍŘ, ZDENĚK SVĚRÁK 

Miniopery 
Populární autorská dvojice Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák napsala 
již na čtyři stovky písniček, k jejich tvorbě však patří i čtyři miniopery, 
věnované všem se smyslem pro humor: Budulínek, Karkulka, O dvanácti 
měsíčkách a Šípková Růženka. Výjimečná příležitost: Dětská opera je nyní 
na Nové scéně uvádí všechny najednou!

 >

Fraška o Dušanově duši (Divadlo Spektákl) 
Foto: Archiv Divadla Spektákl

Novou sezonu přivítáme na piazzetě 6. září. Začne-
me Lakomou Barkou, poté Fraškou o Dušanově duši 
a speciálním Barováním (to už spíše pro dospělé). 
Dětem bude patřit i zbytek pohádkového září – při-
praveny jsou Miniopery, Perníková chaloupka a před-
stavení Vidím nevidím Laterny magiky. Snad tím 
přispějeme k příjemnému začátku školního roku.



W. A. Mozart

DON GIOVANNI
DAILY AT 8 PM

FROM JULY 15TH TO AUGUST 23RD 2015

THE ESTATES THEATRE
19th TRADITIONAL STAGIONE OF OPERA MOZART

THE ESTATES THEATRE PRAGUE 1, OVOCNÝ TRH 1www.DONGIOVANNIPRAGUE.cz

ad_190x133,5_DonGio_2015.indd   1 05.05.15   12:22



Kouzelný  
cirkus
Režie: Evald Schorm, Jan Švakmajer a Jiří Srnec
Scéna: Josef Svoboda
Kostýmy a masky: Zdenek Seydl
Kamera: Emil Sirotek
Hudba: O. F. Korte, J. Krček, P. Kořínek, V. Hála, R. Hladík, J. Stivín
Choreografie: Karel Vrtiška, Jiří Hrabal, Vlastimil Jílek, Josef 
Koníček a František Pokorný

Legendární inscenace, která letos dosáhla dalšího rekordního  
počtu 6300 repríz, potěší diváky nejen v červnu, ale také na za-
čátku prázdnin. Nesmrtelné představení pro celou rodinu o klau-
nech putujících za vidinou dokonalosti zosobněné krásnou Venuší 
a Svůdci, který se jejich cestu snaží překazit, si oblíbilo několik 
generací dětí i dospělých. Stále láká svou poetikou, humorem 
i nostalgickým nádechem. Přijďte si připomenout jedinečné 
dílo režiséra Evalda Schorma a jeho týmu.

Uvádíme: 
12. a 13. června, 2., 3., 4., 10. a 11. července 
od 20.00 hodin na Nové scéně

 ×
Pavel Bilík, David Bendl
Foto: P. Našic

Mediální partneři:

www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ
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S Českou televizí: 
Časosběrný dokument 
o vzniku Drábkovy inscenace
Česká televize odvysílala v premiéře 11. května nový dokument z cyklu Backstage:  
Podivuhodné cesty Julese Verna. Pod vedením režisérky Renaty Šáchové vznikal 
po stejně dlouhou dobu jako nová inscenace Laterny magiky. Díky novým tech-
nologiím si dokument můžete přehrát ve videoarchivu ČT kdykoli i vy.

V rámci cyklu Backstage vznikají ve spolupráci Čes-
ké televize a Národního divadla dokumenty sledující 
genezi nových inscenací každého ze souborů. Tým 
ČT tak byl v této sezoně u realizace baletní premiéry 
La Bayadère, činoherního titulu Othello, a konečně 
také přímo v procesu tvorby Podivuhodných cest 
Julese Verna, které pro Laternu magiku zrežírovat 
David Drábek.

Dokument sleduje přípravy inscenace, zkoušky, 
diskuze, zachycuje tvůrce při práci i jejich osobní 
výpovědi o vztahu k fenoménu Laterny magiky.

Odvysílán byl třikrát v květnu, ale stále jej můžete 
zhlédnout také online na adrese:  
http://www.ceskatelevize.cz/porady/
10629065977-backstage/

Open classes  
s Laternou 
magikou stále 
probíhají
Laterna magika stále nabízí 
otevřené hodiny – tréninky 
klasického tance se sou-
borem pro profesionální 
tanečníky a studenty konzer-
vatoří. Tréninky v délce 75 
min se konají ve velkém sále 
na Nové scéně, s hostujícími 
pedagogy a živou korepeticí, 
zpravidla od 10.00 do 11.15.

Cena:
Základní 150 Kč
Studenti konzervatoří 120 Kč
Registrace nutná.

Rozvrh a instrukce zde: 
http://www.narodni-divadlo.
cz/cs/laterna-magika/open-
-class 

Doprovodný  
program  
Seznamte se, 
Laterna 
3× v červnu
Zůstaňte s námi i po před-
stavení a přijďte si vyzkoušet 
principy Laterny magiky 
přímo na jeviště. Seznámení 
s Laternou magikou pro vás 
máme připraveno v červnu 
hned třikrát:

6. června po inscenaci 
Cocktail 012 – The Best of
15. června po inscenaci 
Vidím nevidím
26. června po inscenaci 
Podivuhodné cesty Julese 
Verna

Podrobnosti na adrese: 
http://www.narodni-divadlo.
cz/cs/cinohra/tvurci-dilny-
-uvod FO
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Mezinárodní den tance  
s Českou televizí – ohlédnutí 
Národní divadlo se jako minulý rok i letos zapojilo do oslav Mezinárodního dne tance 29. dubna. 

Pro tento den své síly spojilo pražské Národní 
divadlo, především baletní soubor a Laterna 
magika, a pod celorepublikovou záštitou Vize 
tance také Národní divadlo Brno. Mezi oběma 
vznikl ve spolupráci s Českou televizí unikátní 
projekt společného „open air“ baletního tré-
ninku. Nejen, že byla propojena obě místa, tedy 
piazzeta ND a náměstí u brněnského Janáčko-
va divadla, takže část hodinové lekce byla pře-
nášena živě z Prahy do Brna a druhá polovina 

z Brna do Prahy. Celé dění mohli navíc sledovat 
diváci ČT prostřednictvím online iVysílání. 
V Praze se baletní lekce zúčastnilo přes 580 
tanečníků, kteří letos cvičili nejen na piazzetě, 
ale také na balkonech historické budovy.
Po tréninku, který byl přenášen od 15.30 
do 16.30 hodin, tančila piazzeta dál až do veče-
ra. Na programu byly společné choreografie – 
tzv. flashmoby – dětí i dospělých, které se letos 
nesly v odlehčeném stylu. Ukázky ze svého 

repertoáru školních souborů předvedli studenti 
Tanečního centra Praha a Taneční konzervatoře 
hl. m. Prahy a program u ND zakončila swin-
gová tančírna. Tanečníkům neobyčejně přálo 
štěstí, protože ještě den před tréninkem nad 
Prahou mrholilo. Jak ale vidíte na fotografiích, 
i přírodní živly mají tanec rády a na baletní 
trénink se piazzeta zalila sluncem.
Takže příští rok na shledanou a zase 
ve větším počtu!
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Daniel Špinar
Vystudoval herectví činoherního divadla na DAMU, poté pokračoval studiem 
režie činoherního divadla na téže škole. Ihned po absolutoriu se stal na dvě 
sezóny kmenovým režisérem Divadla na Vinohradech. S Národním divadlem 
spolupracoval v minulosti již třikrát, do stálého angažmá nastoupil jako kme-
nový režisér Činohry na začátku sezony 2014/2015. V prosinci 2014 byl jmeno-
ván uměleckým ředitelem Činohry ND. Jeho funkční období začne v září 2015. 
Na kontě má již několik ocenění, mezi nimi Cenu Alfréda Radoka.

Pane Danieli Špinare, blahopřeji 
k dobytí divadelního Wimbledonu. 
Jaké základní cíle si ve funkci 
šéfa Činohry Národního divadla 
kladete?
Děkuji. Rád bych přivedl nové 
diváky a neztratil ty stávající. Chtěl 
bych obnovit důvěru ke značce Ná-
rodního divadla, která se zdá pro 
mnohé moje vrstevníky zaprášená. 
Plánuju posílit herecký soubor. 
Do osvědčeného žilního systému 
chci zkrátka pustit „novou krev“…

Dovolte návrat v čase. Vzpomene-
te si, kdy, kde, s kým a na čem jste 
byl jako dítě poprvé v kamenném 
divadle (nemyslím tím na nějakém 
představení pro děti)?
Zásadním zážitkem pro mne byla 
návštěva Divadla v Dlouhé a insce-
nace Škola – základ života.

Hlásím se ke statutu konzerva-
tivního diváka. Budete souhlasit 
nebo oponovat názoru, že stálou 
součástí repertoáru Činohry Ná-
rodního divadla by měla být hra, 
která by měla být pozvánkou pro 
společnou návštěvu divadla dětí 
s rodiči či s prarodiči? Já jsem 
takto začal na Lucerně….
Tím pádem je pro vás Činohra ND 
to pravé! V příští sezoně určitě 

vezměte rodinu na Modrého ptáka 
do Stavovského. A v zápětí na to 
na Manon Lescaut do Národního 
divadla. Maturanty jistě potěší Jako 
břitva o Boženě Němcové. Když tak 
o tom přemýšlím, v ND by každý 
mohl najít to své.

Otázka na tělo: viděl jste posled-
ního Krále Leara v Národním? Byl 
to i váš šálek kávy?
Jan Nebeský byl můj pedagog. 
Vážím si jeho divadelní odvahy. 
Jeho inscenace pro mne bývají zá-
žitkem. Nicméně podobné projekty 
v historické budově Národního 
divadla neplánujeme.

Pojďme si představit, že je  
18,15 hod. a vy vstupujete do ješ-
tě zešeřelého hlediště Zlaté kap-
ličky, která se chystá na večerní 
představení. Nad čím přemýšlíte 
a co cítíte?
Pevně doufám, že naše divadla 
nikdy nezešeří! Takže se spíš 
těším na čilý ruch před začátkem 
představení – diváci přicházejí dřív, 
aby si dali kávu v Noně, prohlédli 
si důkladně budovu Národního 
i Stavovského divadla, v půl sedmé 
se shromažďují na dramaturgic-
kých úvodech před představením, 
případně po představení zůstávají 

na besedu s tvůrci. Chceme, aby 
se pořád něco dělo. Mimochodem 
za tímto účelem chystáme mimo-
řádné „události“ Nové krve hned 
na podzim, na což se rozhodně 
vyplatí zajít – i třeba s rodinou. 
Uvidíte divadlo, jak jste ho ještě 
neviděli. Divadlo prostě žije i před 
otevřením a po zatažení opony…

Máte v úmyslu zvát na pohos-
tinské představení divadla např. 
z Ostravy, z Hradce Králové nebo 
Plzně, aby pražský divák viděl, že 
i „na oblasti“ se hraje také dobré 
divadlo?
Představovat práci jiných divadel 
a stavět ji vzájemně do kontextu 
je úkolem festivalových přehlídek 
a těm nemůžeme a vlastně ani 
nechceme konkurovat.

Sním sen: že se jednou uskuteční 
v Praze divadelní festival národ-
ních divadel. Mám se probudit?
Určitě vzpomínáte na jednu 
Wolkrovu báseň, v níž o lidech 
píše, že „krásné sny zabijí tím, že 
je uskuteční“. Uvidíme, co přinese 
budoucnost.

Vracíme se opět k oblíbeným 
rozhovorům mecenášů s umělci. 
Tentokrát dostal příležitost dlou-
hodobý podporovatel Národního 
divadla, mecenáš a milovník 
činohry JUDR. MARTIN MIKYSKA, 
který se dotazoval budoucího umě-
leckého šéfa Činohry ND DANIELA 
ŠPINARA.

Máte-li v oblibě divadlo a vše, co se 
kolem něj děje, stejně tak jako naši 
mecenáši, staňte se i vy mecená-
šem Národního divadla. Stanete se 
tak součástí společenství milov-
níků kultury, kteří se pravidelně 
scházejí v prostorách Národního 
a Stavovského divadla, Státní ope-
ry a Nové scény. Vítáme nové členy 
již za příspěvek ve výši 1.500 Kč 
ročně. Nabízíme svým členům řadu 
zajímavých benefitů a skutečnou 
účast na společenském životě naší 
první scény. 

Kontakt:
Eva Sochorová,
T 731 603 641
e.sochorova@narodni-divadlo.cz

Další zajímavosti sledujte na inter-
netových stránkách www.meknd.cz 
nebo na našem facebooku.

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

 >

Daniel Špinar
Foto: H. Smejkalová
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XXXKRONIKA

1  70. narozeniny by oslavi-
la herečka ZUZANA ŠAVRDOVÁ 
(6. 6. 1945–3. 3. 2011). Do angažmá 
v ND nastoupila r. 1972. Vzpomínáme! 
V roli Blanky, Zkrocení zlé ženy, 1973

2  Před 70 lety zemřel AUGUSTIN 
BERGER (18. 8. 1861–1. 6. 1945), 
tanečník, baletní mistr a choreograf. 

3  Vzpomínáme na dlouholetého 
mecenáše ND FRANTIŠKA TOMÁŠE 
KOLOWRAT-KRAKOWSKÉHO  
(25. 2. 1943–26. 6. 2004).

4  Připomínáme si 70. výročí úmrtí 
ACHILLE VISCUSIHO (27. 2. 1869–
1. 7. 1945). V letech 1901–1912 
byl prvním tanečníkem, baletním 
mistrem a choreografem ND.

5  Dne 18. 4. 2015 zemřel ve věku 
nedožitých 89 let emeritní režisér 
Opery Národního divadla prof. LADISLAV 
ŠTROS. Do ND byl přijat v 19 letech jako 
I. bas do operního sboru. Od r. 1950 
působil jako asistent režie, od r. 1961 
jako kmenový režisér Opery, v jejíchž 
službách setrval do r. 1991. Vytvořil zde 
celkem 60 inscenací. Jeho inscenace 
oper Z mrtvého domu (vítězná inscenace 
na festivalu v Edinburghu, 1964), Pří-
hody lišky Bystroušky a Kouzelná flétna 
reprezentovaly Národní divadlo a Státní 
operu Praha na mnoha zahraničních 
zájezdech. Čest jeho památce!

1

4

3

5

2
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KALEIDOSKOP

1 2

3 4

5

7 8

6

9

Společenský
kaleidoskop

Pohádková premiéra

Ve Státní opeře se premiérově 
vyprávěla pohádka, a to Humper
dinckova opera Jeníček a Mařenka, 
kterou inscenoval zcela ve svém 
stylu režisér Matěj Forman, scénu 
a kostýmy navrhla výtvarnice Andrea 
Sodomková. Hudebně ji nastudoval 
Martin Leginus.

1  Premiéru navštívil velvyslanec 
Francie J. E. Jean-Pierre Asvaza-
dourian

2  J. E. Michele Pranchere Tomassini, 
velvyslankyně Lucemburského 
velkovévodství

3  Prof. Jiří Chvála, sbormistr Küh-
nova dětského sboru, který se 
na inscenaci významně podílí

4  Jana Sibera a Michaela Kapustová, 
premiérové představitelky Mařen-
ky a Jeníčka

5  Režisér Matěj Forman
6  Jeho matka, herečka a zpěvačka 

Věra Křesadlová
7  Podívat se přišla také herečka 

Marie Drahokoupilová
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10 11

15

13

18

14

12

Rudá Marie a ti druzí

Legendární seriál Tlučhořovi vysílaný 
od roku 1991 na Rádiu Golem a po
sléze na vlnách Českého rozhlasu 
Regina dostal na jevišti Nové scény 
svou operní podobu pod titulem Rudá 
Marie. Skladatel a dirigent Jan Kučera 
zkomponoval dílo na text autorů Old
řicha Kaisera a Jiřího Lábuse. 

8  Režisérka Viktorie Čermáková
9  Oldřich Kaiser a Jiří Lábus
10  Autor hudby a dirigent Jan Kučera
11  Na Rudou Marii se přišla podívat 

také sopranistka Alžběta Poláčko-
vá a barytonista Jiří Hájek

Premiéra 
Z mrtvého domu 

V Národním divadle proběhla premié
ra Janáčkovy opery, kterou jako svůj 
operní debut režíroval Daniel Špinar. 
Hudebního nastudování se ujal 
Robert Jindra. V roli Luky Kuzmiče 
se představil světový tenorista Štefan 
Margita.

12  Hana Zagorová se Štefanem 
Margitou a Mgr. Silvia Hroncová, 
ředitelka Opery Národního divadla 
a Státní opery

13  Pěvci Adam Plachetka, který se 
přišel podívat na kolegy, a Josef 
Moravec, představitel Skuratova

14  Jiří Srstka, ředitel divadelní, literár-
ní, audiovizuální agentury Dilia

15  Režisér operní inscenace a nastu-
pující umělecký šéf Činohry Daniel 
Špinar, za ním Milan Uhde 

16  Hraběnka Mathilda Nostitz a ředitel 
Národního divadla doc. Jan Burian, 
za nimi Marián Chudovský,  
generální ředitel SND

17  Jana Pokorná, bývalá vedoucí umě-
lecké správy Baletu ND, a Vlastimil 
Harapes

18  Mim Petr Štěpánek s manželkou

17

16
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■  Komentáře politického dění
■  Informace ze světa státníků
■  Každý týden nové informace
 z nezávislých zdrojů

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí čtěte v Respektu

www.
respek

t.cz

■  Komentáře politického dění
■ Informace ze světa státníků
■ Každý týden nové informace
 z nezávislých zdrojů

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí 

ERIK_180x85,5.indd   1 30.6.2011   22:04:46

KDYBY ZNALI
OFFICE DEPOT, 

NEMUSELI BY ŘEŠIT OTÁZKU 

“BÝT, ČI NEBÝT”.

www.ProcOfficeDepot.czS NÁMI JE VAŠE KANCELÁŘ BEZ STAROSTÍ! 

Bosch Rexroth, spol. s r. o.
Těžební 2, 627 00 Brno
tel. 548 126 111 | info@boschrexroth.cz | www.boschrexroth.cz

Již více než tři desetiletí navrhuje a instaluje Bosch 
Rexroth jevištní technologii dle přání zákazníka. 
Žádný jiný poskytovatel nemá více zkušeností, pokud 
jde o kombinaci hydraulických, elektromechanických 
a kombinovaných pohonů. Kvalitu a komfort ovládání 
dodáváme nejen velkým divadelním domům. Jsme 
partnerem i malých a středních divadel. 

To vše celosvětově – Národní divadlo Praha, Nové 
divadlo v Plzni, Národní divadlo Bratislava, Opera 
House Oslo, Bolšoi Theatre Moskva, Cirkus Minsk,…

Jevištní technologie 
Bosch Rexroth To je ono!
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OBCHODNÍ INFORMACE

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
Národní divadlo nabízí SENIORŮM ve věku 65+  
možnost zakoupit vstupenky s 50% slevou na vyhraze
ná místa*. Kromě této slevy mohou senioři v červnu  
využít rovněž naší speciální nabídky na vybraná 
představení: 

ČINOHRA 
Jedenácté přikázání 
7. 6. v 19.00, Stavovské divadlo (přízemí, 200 Kč)
Strýček Váňa
13. 6. v 19.00, Stavovské divadlo (přízemí, 200 Kč)
Pán z Prasečkova
24. 6. v 19.00, Stavovské divadlo (přízemí, 200 Kč)
OPERA 
Trubadúr 
9. 6. v 19.00, Státní opera (II. balkon střed, 250 Kč)
Z mrtvého domu
4. 6. v 19.00, Národní divadlo (II. balkon, 350 Kč)
BALET 
Brel–Vysockij–Kryl / Sólo pro tři 
16. 6. a 17. 6. v 19.00, Národní divadlo (II. balkon, 250 Kč)
Romeo a Julie
28. 6. a 29. 6. v 19.00, Státní opera (II. balkon střed, 250 Kč)
LATERNA MAGIKA
Kouzelný cirkus 
13. 6. ve 20.00, Nová scéna (střed, 300 Kč)
Cocktail 012 – The Best of 
6. 6. ve 20.00, Nová scéna (střed, 300 Kč)

Do 28. června je v prodeji předplatné na sezonu 
2015/2016. Kvůli značnému cenovému zvýhodnění jsou 
seniorské skupiny předplatného přístupné jen pro seniory 
ve věku 60+. 

K naší nemalé radosti zaznamenáváme stále větší zá
jem MLADÝCH LIDÍ o dramatické umění. Proto nabízíme 
mladým milovníkům divadla do 26 let nejen 50% slevu 
na vyhrazená místa*, ale také možnost zakoupit v červ
nu vstupenky se slevou na vybraná představení:

ČINOHRA 
Othello, benátský mouřenín
1. 6. v 19.00, Stavovské divadlo (přízemí, 200 Kč) 
Ze života hmyzu
5. 6. v 19.00, Národní divadlo (I. balkon, 200 Kč) 
Dokonalé štěstí aneb 1789 
21. 6. v 19.00, Národní divadlo (přízemí a I. balkon, 200 Kč) 
OPERA 
Mefistofeles
2. 6. v 19.00, Státní opera (II. balkon střed, 250 Kč)
Rudá Marie
9. 6. a 17. 6. ve 20.00, Nová scéna (střed, 200 Kč)
Salome
17. 6. ve 20.00, Státní opera (II. balkon střed, 250 Kč)
BALET 
Brel–Vysockij–Kryl / Sólo pro tři 
16. 6. a 17. 6. v 19.00, Národní divadlo (II. balkon, 250 Kč)
Romeo a Julie
28. 6. a 29. 6. v 19.00, Státní opera (II. balkon střed, 250 Kč)
LATERNA MAGIKA
Kouzelný cirkus 
12. 6. ve 20.00, Nová scéna (střed, 300 Kč)

Do 28. června je v prodeji předplatné na sezonu 
2015/2016. U dvou studentských skupin mohou studenti 
SŠ/VŠ zakoupit jednu abonentní vstupenku se slevou 
25 %, a to i při online nákupu. 

Dárky a suvenýry 
z Národního divadla
Snažíme se, abyste si z divadla 
odnesli nejen hezký zážitek, ale 
abyste si mohli inscenaci připo-
menout i jinak. Proto jsme pro vás 
připravili řadu zajímavých publikací 
nebo upomínkových předmětů, ať 
už je to například pexeso pro děti, 
pohlednice, trička k inscenacím 
nebo suvenýrové placky. Zaujal 
vás Čechovův Racek, který se 
přiblížil ke své derniéře? Můžete 
si ještě koupit tričko. Líbily se vám 
Podivuhodné cesty Julese Verna nebo 
Jeníček a Mařenka? Pak se podívejte 
v pokladně Národního divadla třeba 
na magnetku či látkový potištěný 
baťůžek, kterým svým dětem určitě 
uděláte radost.

Změny  
v předplatném
O1, O2: Začátek inscenací Salome 
se posouvá z 19.00 na 20.00.
VŘ, R, ROD2, D: Změna názvu 
titulu, původní název inscenace 
Perníková chaloupka se mění 
na Jeníček a Mařenka.
ROD2: Změna termínu a začátku 
opery Jeníček a Mařenka (původní 
název Perníková chaloupka), 
původně plánované na 21. 6. 2015, 
proběhne v novém termínu 
7. 6. 2015 v 11.00.
SE4: Změna představení, termínu 
i scény: místo původně pláno-
vané České baletní symfonie II 
20. 6. 2015 v 19.00 v Národním 
divadle se odehraje balet Romeo 
a Julie dne 28. 6. 2015 od 20.00 
ve Státní opeře. Vstup na abo-
nentní vstupenky.
Č1: Náhradní termín předsta-
vení Othello, benátský mouřenín 
původně plánovaného na 16. 2. je 
1. 6. 2015 v 19.00.

Zlevněné vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách Národního divadla po předložení dokladu prokazujícího věk. Senioři mohou slevu uplatnit 
až na 2 vstupenky (1 seniorská + doprovod) na každé představení v nabídce, mladí diváci do 26 let mohou slevu uplatnit na 1 vstupenku na každé 
představení v nabídce. 

Informace a rezervace individuálních vstupenek:
 www.narodni-divadlo.cz, info@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 448 (po–ne 10–18 hodin), informace o pokladnách s. 50.
Slevu 50 % lze využít kdykoli, speciální nabídky na daný měsíc jsou vyhlašovány obvykle k 25. dni předcházejícího měsíce.
Slevy lze uplatnit pouze při nákupu vstupenek v pokladnách Národního divadla, nikoliv při online nákupu. 
Informace a rezervace předplatného:
www.predplatnend.cz, predplatne@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 487, pokladna předplatného Národní 4, Praha 1 (po–pá 10–18 hodin).

* Vyhrazená místa: Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II. galerie, Státní opera – II. balkon – postranní místa, Nová scéna - místa na pravém a levém 
kraji hlediště, respektive do celého hlediště pro představení hraná na redukovaném hledišti (činohra). Sleva se nevztahuje na představení Sluha dvou 
pánů a na hostující soubory. 

 >

OTHELLO, 
BENÁTSKÝ 
MOUŘENÍN
Magdalena Borová 
a Karel Dobrý
Foto: M. Kámen
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PROGRAM > ČERVEN–ČERVENEC / JUNE–JULY 2015

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

Červen / June

 1. Po/Mon Dokonalé štěstí aneb 1789 / Perfect Happiness or 1789 19.00

 2. Út/Tue Taneční střípky (Baletní přípravka ND) 19.00

 3. St/Wed Taneční střípky (Baletní přípravka ND) 19.00

 4. Čt/Thu Z mrtvého domu / From the House of the Dead 19.00

 5. Pá/Fri Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 19.00

 6. So/Sat Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 15.00

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

 8. Po/Mon nehraje se / no performance

 9. Út/Tue nehraje se / no performance

10. St/Wed Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

11. Čt/Thu La traviata 20.00

12. Pá/Fri Z mrtvého domu / From the House of the Dead 19.00

13. So/Sat Jakobín / The Jacobin 19.00

14. Ne/Sun
Čert a Káča / The Devil and Kate 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

15. Po/Mon Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00

16. Út/Tue Brel–Vysockij–Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three) 19.00

17. St/Wed Brel–Vysockij–Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three) 19.00

18. Čt/Thu nehraje se / no performance

19. Pá/Fri Dvě vdovy / The Two Widows XII 19.00

20. So/Sat Česká baletní symfonie II / The Czech Ballet Symphony II SE3 14.00

21. Ne/Sun
Dokonalé štěstí aneb 1789 / Perfect Happiness or 1789 
(derniéra / last time)

ČS1 19.00

22. Po/Mon Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

23. Út/Tue La traviata 19.00

24. St/Wed Jakobín / The Jacobin 19.00

25. Čt/Thu
V rytmu swingu buší srdce mé / My Heart Beats to the Rhythm of Swing 
(předpremiéra / preview)

19.00

26. Pá/Fri
V rytmu swingu buší srdce mé / My Heart Beats to the Rhythm of Swing 
(předpremiéra / preview)

19.00

27. So/Sat nehraje se / no performance

28. Ne/Sun nehraje se / no performance

29. Po/Mon nehraje se / no performance

30. Út/Tue nehraje se / no performance

Červenec / July
nehraje se / no performance

Červen / June

 1. Po/Mon nehraje se / no performance

 2. Út/Tue Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel R 19.00

 3. St/Wed Mefistofeles 19.00

 4. Čt/Thu nehraje se / no performance

 5. Pá/Fri Rigoletto 19.00

 6. So/Sat Nabucco 19.00

 7. Ne/Sun Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
ROD2 11.00

17.00

 8. Po/Mon nehraje se / no performance

 9. Út/Tue Il trovatore (Tubadúr) 19.00

10. St/Wed nehraje se / no performance

11. Čt/Thu Macbeth (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

12. Pá/Fri La Bayadère EX 19.00

13. So/Sat Macbeth (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

14. Ne/Sun La Bayadère
ROD4 14.00

B1 19.00

15. Po/Mon Cena Ď 17.00

16. Út/Tue Turandot S  11.00

17. St/Wed Salome O1 20.00

18. Čt/Thu La traviata 19.00

19. Pá/Fri nehraje se / no performance

20. So/Sat
První krůčky 2015 / The First Steps 2015 
(Baletní škola Olgy Kyndlové / Ballet School of O. Kyndlová)

17.00

21. Ne/Sun Dance Gala 2015 19.00

22. Po/Mon nehraje se / no performance

23. Út/Tue Macbeth VŘ 19.00

24. St/Wed Rusalka 19.00

25. Čt/Thu Tosca 19.00

26. Pá/Fri Macbeth 19.00

27. So/Sat Carmen 19.00

28. Ne/Sun Romeo a Julie / Romeo and Juliet SE4 20.00

29. Po/Mon Romeo a Julie / Romeo and Juliet 20.00

30. Út/Tue Romeo a Julie / Romeo and Juliet V 19.00

Červenec / July
nehraje se / no performance
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Červen–červenec / June–July 2015

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Červen / June

 1. Po/Mon nehraje se / no performance

 2. Út/Tue Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London DV1 19.00

 3. St/Wed Strasti života / The Labour of Life 19.00

 4. Čt/Thu Ohad Naharin: decadance (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

 5. Pá/Fri Ohad Naharin: decadance (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

 6. So/Sat Cocktail 012 – The Best of
ROD1 17.00

20.00

 7. Ne/Sun Ohad Naharin: decadance 
15.00

20.00

 8. Po/Mon Po sametu / After the Velvet 19.00

 9. Út/Tue Rudá Marie / Red Mary 20.00

10. St/Wed Z prachu hvězd / From Stardust XV 19.00

11. Čt/Thu Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

12. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

13. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

15. Po/Mon Vidím nevidím / As Far as I See 10.00

16. Út/Tue Blackbird XVI 19.00

17. St/Wed Rudá Marie / Red Mary 20.00

18. Čt/Thu nehraje se / no performance

19. Pá/Fri Sweet / Sweet / Sweet + Peklo – Dantovské variace 21.00

20. So/Sat Sweet / Sweet / Sweet + Kabaret Shakespeare 21.00

21. Ne/Sun Sweet / Sweet / Sweet + Pomocník Walser 21.00

22. Po/Mon Sweet / Sweet / Sweet 21.00

23. Út/Tue Ohad Naharin: decadance XI 19.00

24. St/Wed Ohad Naharin: decadance B2 19.00

25. Čt/Thu Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

26. Pá/Fri Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

27. So/Sat Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

28. Ne/Sun Rudá Marie / Red Mary 20.00

29. Po/Mon Barování / Rapping 20.00

30. Út/Tue nehraje se / no performance

Červenec / July

 2. Čt/Thu Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 3. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 4. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 6. Po/Mon New Prague Dance Festival 16.00

 7. Út/Tue New Prague Dance Festival 17.00

 8. St/Wed New Prague Dance Festival 17.00

 9. Čt/Thu New Prague Dance Festival 16.00

10. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

11. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

Červen / June

 1. Po/Mon Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor Č1 19.00

 2. Út/Tue Audience u královny / The Audience 19.00

 3. St/Wed Kámen / The Stone 19.00

 4. Čt/Thu Zahradní slavnost / The Garden Party 19.00

 5. Pá/Fri Così fan tutte 19.00

 6. So/Sat Le nozze di Figaro (Figarova svatba)
ROD5 14.00

19.00

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

19.00

 8. Po/Mon Premiéra 2015 (Bohemia Balet) 19.00

 9. Út/Tue Don Giovanni 19.00

10. St/Wed Valmont DV2 19.00

11. Čt/Thu Mikve / Mikveh 19.00

12. Pá/Fri Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

13. So/Sat Strýček Váňa / Uncle Vanya 19.00

14. Ne/Sun
Absolventské představení 2015 / Gala Performance 2015 
(Taneční centrum Praha / Dance Center Prague)

19.00

15. Po/Mon First International Ballet School 18.00

16. Út/Tue Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 19.00

17. St/Wed Racek / The Seagull (derniéra / last time) 19.00

18. Čt/Thu Kámen / The Stone ČS2 19.00

19. Pá/Fri Audience u královny / The Audience 19.00

20. So/Sat Strýček Váňa / Uncle Vanya (derniéra / last time) X 14.00

21. Ne/Sun
Absolventský koncert / Absolvent Concert
(Taneční centrum Praha / Dance Center Prague)

19.00

22. Po/Mon
Absolventský koncert / Absolvent Concert
(Taneční centrum Praha / Dance Center Prague)

19.00

23. Út/Tue Les / The Forrest VI 19.00

24. St/Wed Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac 19.00

25. Čt/Thu Così fan tutte IV 19.00

26. Pá/Fri Valmont III 19.00

27. So/Sat Don Giovanni
14.00

19.00

28. Ne/Sun Taneční mládí / Dance Youth 20.00

29. Po/Mon nehraje se / no performance

30. Út/Tue pronájem / reserved

Červenec / July
nehraje se / no performance

Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 
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NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

Srpen / August

31. Po/Mon Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

Září / September

 1. Út/Tue Jakobín / The Jacobin 19.00

 2. St/Wed Čarodějův učeň / Krabat B1 19.00

 3. Čt/Thu Carmen 19.00

 4. Pá/Fri Čarodějův učeň / Krabat 19.00

 5. So/Sat Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 15.00

 6. Ne/Sun Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 19.00

 7. Po/Mon nehraje se / no performance

 8. Út/Tue Koncert k zahájení sezony / Opening Concert 19.00

 9. St/Wed Prodaná nevěsta / The Bartered Bride OH 19.00

10. Čt/Thu
V rytmu swingu buší srdce mé / My Heart Beats to the Rhythm of Swing 
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

11. Pá/Fri
V rytmu swingu buší srdce mé / My Heart Beats to the Rhythm of Swing 
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

12. So/Sat
Opera nás baví – Miniopery / Opera Is Fun! – Minioperas 11.00

La traviata 19.00

13. Ne/Sun
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

Č1 19.00

14. Po/Mon Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

15. Út/Tue Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00

16. St/Wed Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice DV2 19.00

17. Čt/Thu La traviata 19.00

18. Pá/Fri pronájem / reserved 18.00

19. So/Sat Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 17.00

20. Ne/Sun
Čert a Káča / The Devil and Kate ROD1 11.00

Carmen 19.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance

22. Út/Tue Rusalka 19.00

23. St/Wed
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

Č2 19.00

24. Čt/Thu Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

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

26. So/Sat Brel–Vysockij–Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three)
ROD5 14.00

B2 19.00

27. Ne/Sun Carmen 19.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

29. Út/Tue Brel–Vysockij–Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three) NDS2 19.00

30. St/Wed Rusalka 19.00

Srpen / August

21. Pá/Fri Carmen 19.00

22. So/Sat Aida 19.00

23. Ne/Sun Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel 15.00

28. Pá/Fri Rusalka 19.00

29. So/Sat Nabucco 19.00

30. Ne/Sun La bohème (Bohéma) 19.00

Září / September

 1. Út/Tue nehraje se / no performance

 2. St/Wed nehraje se / no performance

 3. Čt/Thu Macbeth ON 19.00

 4. Pá/Fri Carmen 19.00

 5. So/Sat Tosca 19.00

 6. Ne/Sun Aida 19.00

 7. Po/Mon nehraje se / no performance

 8. Út/Tue nehraje se / no performance

 9. St/Wed Il trovatore (Trubadúr) 19.00

10. Čt/Thu La Bayadère SE4 19.00

11. Pá/Fri Nabucco 19.00

12. So/Sat La Bayadère
ROD6 14.00

19.00

13. Ne/Sun Tosca 19.00

14. Po/Mon nehraje se / no performance

15. Út/Tue nehraje se / no performance

16. St/Wed nehraje se / no performance

17. Čt/Thu nehraje se / no performance

18. Pá/Fri Il trovatore (Trubadúr) 19.00

19. So/Sat Labutí jezero / Swan Lake 19.00

20. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! 11.00

Labutí jezero / Swan Lake 19.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance

22. Út/Tue nehraje se / no performance

23. St/Wed nehraje se / no performance

24. Čt/Thu Macbeth 19.00

25. Pá/Fri La bohème (Bohéma) 19.00

26. So/Sat Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
11.00

17.00

27. Ne/Sun Labutí jezero / Swan Lake 19.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

29. Út/Tue nehraje se / no performance

30. St/Wed nehraje se / no performance
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Srpen–září / August–September 2015

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Srpen / August
nehraje se / no performance

Září / September

 1. Út/Tue nehraje se / no performance

 2. St/Wed nehraje se / no performance

 3. Čt/Thu nehraje se / no performance

 4. Pá/Fri Don Giovanni R 19.00

 5. So/Sat Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

 6. Ne/Sun Valmont DV1 19.00

 7. Po/Mon nehraje se / no performance

 8. Út/Tue nehraje se / no performance

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

10. Čt/Thu Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 19.00

11. Pá/Fri Kámen / The Stone 19.00

12. So/Sat Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

13. Ne/Sun Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) SE5 17.00

14. Po/Mon Zahradní slavnost / The Garden Party 19.00

15. Út/Tue Don Giovanni 19.00

16. St/Wed Le nozze di Figaro (Figarova svatba) 19.00

17. Čt/Thu nehraje se / no performance

18. Pá/Fri 1914 19.00

19. So/Sat 1914 19.00

20. Ne/Sun host Baletu / NT Ballet guest 19.00

21. Po/Mon Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor ČS2 19.00

22. Út/Tue Audience u královny / The Audience 19.00

23. St/Wed Le nozze di Figaro (Figarova svatba) 19.00

24. Čt/Thu Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

25. Pá/Fri Mikve / Mikveh 19.00

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

27. Ne/Sun Les / The Forrest 19.00

28. Po/Mon Don Giovanni 19.00

29. Út/Tue Kámen / The Stone 19.00

30. St/Wed Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac 19.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

29. Út/Tue nehraje se / no performance

30. St/Wed nehraje se / no performance

Srpen / August

20. Čt/Thu Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

21. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

22. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

26. St/Wed Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

27. Čt/Thu Ohad Naharin: decadance 20.00

28. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

29. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

Září / September

 1. Út/Tue Rudá Marie / Red Mary 20.00

 2. St/Wed Human Locomotion 20.00

 3. Čt/Thu nehraje se / no performance

 4. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

 5. So/Sat Human Locomotion 20.00

 6. Ne/Sun nehraje se / no performance

 7. Po/Mon Divadlo / Theatre (Farma v jeskyni / Farm in the Cave) 20.00

 8. Út/Tue Po sametu / After the Velvet 19.00

 9. St/Wed Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 19.00

10. Čt/Thu Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

11. Pá/Fri Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

12. So/Sat Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

13. Ne/Sun nehraje se / no performance

14. Po/Mon Blackbird 19.00

15. Út/Tue Ohad Naharin: decadance 19.00

16. St/Wed Strasti života / The Labour of Life MNS2 19.00

17. Čt/Thu Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

18. Pá/Fri pronájem / reserved 18.00

19. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

21. Po/Mon Po sametu / After the Velvet MNS1 19.00

22. Út/Tue Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 19.00

23. St/Wed Strasti života / The Labour of Life 19.00

24. Čt/Thu Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

25. Pá/Fri Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

26. So/Sat Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

27. Ne/Sun
Miniopery / Minioperas 
(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)

14.00

17.00

28. Po/Mon Máj / May (420PEOPLE a Činohra ND) 20.00

29. Út/Tue Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

30. St/Wed MTF Zlatá Praha 20.00

29. Út/Tue nehraje se / no performance

30. St/Wed nehraje se / no performance
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PŘÍSTUP DO BUDOV ND 
I DO PARKINGU 
JE UPRAVEN PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIERFREE 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 

Online nákup /rezervaci začněte výběrem  
v programu.
www.narodni-divadlo.cz

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 (Po–Ne 10–18)
Předprodej vstupenek na představení je 5 měsíců dopředu. 
 

POKLADNY  

Hlavní pokladna ND, 
Národní 4, Praha 1 (Po–Pá 9–18, So–Ne 10–18)
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (Po–Ne 10–18)
Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1 (Po–Ne 10–18)

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

PARKING 

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

SLEVY 
Sleva pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P ve formě odečtení 
3 hodin z celkového času parkování. Sleva pro předplatitele 
ND po předložení platné abonentní vstupenky na představení, 
které se koná ve dni parkování, a to ve formě odečtení 3 hodin 
z celkového času parkování.

BLIŽŠÍ INFORMACE
+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 při nákupu některých lóží jako celek
• 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 

For online purchase or reservation, select a performance  
in the programme.
www.narodni-divadlo.cz, www.national-theatre.cz 

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
Ticket advance sale 5 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)
The State Opera, Wilsonova 4, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)

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 Thea-
tre historical building, the Estates Theatre and the State Opera 

PARKING 

PARKING FEES AT THE NATIONAL THEATRE COVERED 
CAR PARK OSTROVNÍ 1, PRAGUE 1 (MON–SUN):
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 
Discounts for persons with cards attesting to special health 
impairments will be granted in the form of a rebate amount-
ing to 3 hours from the total parking time, upon the submis-
sion of cards attesting to special health impairments.
Discounts for National theatre subscribers will be granted 
in the form of a rebate amounting to 3 hours from the total 
parking time, upon presenting a subscriber valid card for the 
performance taking place on the day of parking.

FURTHER INFORMATION
+420 224 901 320, +420 224 901 443



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA PATRON OPERY ND 

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNER INSCENACÍ 
BALETU A OPERY ND

PARTNER INSCENACÍ ND 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIGENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER



V roce 1992 měla premiéru Choreografie  
z Nizozemí (Three pieces, Návrat do neznámé 
země a Polní mše). Spolu si tehdy zatanco-
vali také bývalí manželé – Vladimír Nečas 
(1955–2014) a Taťána Juřicová (1965–2002). 
Vladimír Nečas by se 30. června dožil 60 let, 
bohužel loni předčasně zemřel. Taťána Juřico-
vá by bývala v lednu oslavila své padesátiny, 
bohužel ani ona se jich nedožila. 
Na oba vzpomínáme. 

FOTO: O. PERNICA




