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Premieres
FOR THE 2015–2016 SEASON

Premiéry
SEZONY 2015–2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Martin Vačkář, Ondřej Havelka
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm 
of Swing
Režie: Ondřej Havelka
10. & 11. 9. 2015

Vítězslav Nezval
Manon Lescaut 
Režie: Daniel Špinar
11. & 12. 2. 2016

William Shakespeare
Sen čarovné noci /  
A Midsummer Night‘s Dream
Režie: Daniel Špinar
16. & 17. 6. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Maurice Maeterlinck
Modrý pták / The Blue Bird 
Režie: Štěpán Pácl
19. & 20. 11. 2015

Lenka Lagronová
Jako břitva (Němcová) / 
Like a Razor (Němcová)
Režie: Štěpán Pácl
31. 3. & 1. 4. 2016

Anton Pavlovič Čechov
Tři sestry / The Three Sisters
Předpremiéry: 23. a 24. 6. 2016
Režie: Štěpán Pácl

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Anja Hillingová
Spolu/Sami / Protection 
Režie: Daniel Špinar
12. 11. 2015

Caryl Churchillová
Láska a informace /  
Love and Information
Režie: Petra Tejnorová
5. 2. 2016

Jiří Havelka, Martina Sľúková,  
Marta Ljubková
Experiment myší ráj /  
The Mouse Paradise Experiment
Režie: Jiří Havelka
26. 5. 2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Louskáček a Myšák Plyšák / The 
Nutcracker and The Cuddly Mouse
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie, režie a libreto:  
Petr Zuska
Dirigent: Václav Zahradník /  
Sergej Poluektov
3. & 4. 12. 2015

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA 

Sněhová královna / The Snow Queen
Hudba: Sergej Prokofjev
Choreografie a režie: Michael Corder
Dirigent: Václav Zahradník /  
Sergej Poluektov
3. & 4. 3. 2016

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Vertigo
Rain
Hudba: Johann Sebastian Bach,
Jacques Brel, lidové písně
Choreografie: Radu Poklitaru
Vertigo
Hudba: Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič
Choreografie: Mauro Bigonzetti
Cacti
Hudba: Joseph Haydn, Ludwig van 
Beethoven, Franz Schubert, Andy 
Stein, Gustav Mahler
Choreografie: Alexander Ekman
9. & 10. 6. 2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE
MALÝ PRINC / THE LITTLE PRINCE
Scénář: Petr Oslzlý, Vladimír Morávek
Režie: Vladimír Morávek
Hudba: Zbyněk Matějů
Choreografie: Libor Vaculík
1. 4. 2016

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Igor Stravinskij, Petr Iljič Čajkovskij
Slavík, Jolanta /  
The Nightingale, Iolanta
Dirigent: Jan Latham-Koenig
Režie: Dominik Beneš
22. & 23. 10. 2015

Bohuslav Martinů
Juliette (Snář / The Key to Dreams)
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Zuzana Gilhuus
24. & 25. 3. 2016

Umberto Giordano
Andrea Chénier
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Michal Dočekal
5. & 6. 5. 2016

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA 

Vincenzo Bellini
Norma
Dirigent: Enrico Dovico
Režie: Tomo Sugao
2. & 4. 10. 2015

Giacomo Puccini
Madama Butterfly
Dirigent: Martin Leginus
Režie: Jiří Heřman
4. & 9. 2. 2016

Charles Gounod
Romeo a Julie / Roméo et Juliette
Dirigent: Marco Guidarini
Režie: Sláva Daubnerová
21. & 23. 4. 2016

Richard Strauss
Elektra
Dirigent: Roland Böer
Režie: Keith Warner
10. & 14. 6. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Gioachino Rossini
Popelka / La Cenerentola
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Enikő Eszenyi
21. & 22. 1. 2016

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Michael Gordon, David Lang, Julia Wolfe
Lost Objects
Dirigent: Petr Kofroň
Video: Michael Bielicky,  
Kamila B. Richter
17. 12. 2015

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Koncert k zahájení sezony 
2015/2016 
Co Národní divadlo dlouho 
neslyšelo a asi už nikdy neuslyší
Dirigent: Petr Kofroň
8. 9. 2015 

Slavnostní koncert k jubilejnímu  
50. ročníku Mezinárodní pěvecké 
soutěže Antonína Dvořáka  
v Karlových Varech 
Dirigent: Libor Pešek
8. 11. 2015

Adventní koncerty 
Dirigent: David Švec
29. 11., 6., 13. & 20. 12. 2015

Písňový večer sólistů  
Opery Národního divadla 
Sólisté: Dana Burešová, Michaela 
Kapustová, Josef Moravec,  
Roman Hoza, Oleg Korotkov
Dirigent: Petr Kofroň
20. 2. 2016

Matiné k 192. výročí narození  
Bedřicha Smetany 
5. 3. 2016

Česká vokálně-symfonická tvorba
Vítězslav Novák: Lady Godiva
Leoš Janáček: Amarus
Bohuslav Martinů: Česká rapsodie
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
5. 6. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Hommage à Jan Dismas Zelenka
Dirigent: Zdeněk Klauda
22. 11. 2015

Mozartovy narozeniny 2016 
Simona Houda-Šaturová
Dirigent: Rolf Beck
27. 1. 2016

Opera BaletČinohra
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ÚVODNÍK

Vážení a milí diváci, kolegové, přátelé!
Dovolte mi, aby vás přivítal v posledním  
měsíci sezony 2015/2016.

Krom jiného je to období loučení se s jeviš-
těm Státní opery, která během následujících 
dvou let projde tak potřebnou kompletní 
rekonstrukcí.
Tato skutečnost se pochopitelně odrazí 
do struktury našeho repertoáru nejbližší 
budoucnosti. S baletními tituly, které se do-
posavad ve Státní opeře hrály, bude od příští 
sezony naloženo následovně: Sněhová krá-
lovna a La Bayadère budou přeneseny do his-
torické budovy Národního divadla. Romeo 
a Julie se bude od konce prosince uvádět 
v Hudebním divadle Karlín. Labutí jezero 
a Ballettissimo skončí. Labutí jezero pochopi-
telně z repertoáru nezmizí, po několikaleté 
pauze se na jeviště Národního divadla vrátí 
originální verze Kennetha Greveho z roku 
2009. Vzhledem k budoucí celkové předimen-
zovanosti jeviště ND se rovněž rozloučíme se 
skvělým večerem Česká baletní symfonie II. 
Věřte, že je nám líto těch několika ukončení 
i přesunů, ale situace to vyžaduje. Snažili 
jsme se k těmto zásadním změnám přistou-
pit co nejcitlivěji. Další objektivní pravdou 

je, že s neustále přibývajícími premiérami 
zkrátka nemůžeme hrát stále všechno. 
Ano, a jsem u toho. U další premiéry, která 
do našeho repertoáru ještě tento měsíc při-
bude. Tato premiéra ostře kontrastuje nejen 
se „zimními“ tématy našich předchozích po-
hádkových baletů Louskáček a Myšák Plyšák 
či Sněhová královna, ale přinese kontrasty, 
tak říkajíc, i v rámci sebe sama. Kontrasty 
stylu a poetiky tří současných evropských 
tvůrců, jejichž práce si velice vážím. 
Moldavan Radu Poklitaru, Ital Mauro Bi-
gonzetti a Švéd Alexander Ekman se podělí 
o večer s názvem Vertigo a představí Vám 
esenci své tvorby. Nezapomeňte tedy ještě 
před koncem sezony zavítat na Novou scénu 
a vychutnat si tento kvalitní pel-mel lyriky, 
humoru, nostalgie, magična a absurdity 
ve skvělé interpretaci tanečníků Baletu Ná-
rodního divadla.

Přeji vám všem hezký zbytek jara  
a krásné léto.

Petr Zuska
Umělecký šéf Baletu ND
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Národní divadlo  
vydražilo budovu 
Themos
Ředitel Národního divadla prof. Jan Burian ve čtvrtek 
12. května 2016 uspěl v konkurzní dražbě a získal zpět 
do majetku státu budovu Themos.

„Děkujeme osobně panu premiérovi Bohuslavu Sobot-
kovi, ministru financí Andreji Babišovi, ministru kultury 
Danielu Hermanovi a celé vládě, že umožnili, aby Národní 
divadlo získalo zpět budovu, která byla od svého vzniku 
součástí areálu divadla,“ řekl po dražbě ředitel Burian. 
„Pomohli vyřešit jeden z dlouhodobých a vážných problé-
mů provozního zázemí a prostorů pro diváky,“ dodal.

Budovu může divadlo užívat od okamžiku zaplacení 
výsledné ceny. Úhrada bude provedena z vládní rezer-
vy a částka nesouvisí s rozpočtem Národního divadla. 
V souvislosti s rekonstrukcí budovy Státní opery se 
do prázdného objektu přednostně nastěhují nejprve 
zaměstnanci Státní opery. 
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Liebscherovy lunety
Zrestaurování nepotřebovaly jen slavné Alešovy 
lunety Vlast v hlavním foyer, ale také lunety 
Adolfa Liebschera v předsálí hlavního foyer 
na 1. balkoně. Finanční dar ve výši 400 000 Kč 
na jejich opravu věnoval Národnímu divadlu 
ing. Václav Rybařík, povoláním geolog, nový 
člen Mecenášského klubu ND. Mimo jiné 
donátor bronzové sochy Albrechta z Valdštejna 
městu Jičín.  
Pan Rybařík je mecenášem, který daruje ne-
zištně a z vnitřního přesvědčení. K Národnímu 
divadlu chová upřímný vztah s ohledem na jeho 
umělecký význam, dlouholetou tradici a kulturní 
dědictví. Celoživotní úspory pana Rybaříka se 
tak promění v trvalé hodnoty prostřednictvím 
šikovných rukou restaurátorů. Výběr umělec-
kého díla A. Liebschera reflektuje jeho profesní 
vášeň, jíž se staly kameny. V prostorách, kde 
se lunety nacházejí, je totiž umístěn závěrečný 
kámen historické budovy Národního divadla. 
Předpokládá se, že lunety budou po restaurová-
ní opravené na dalších 40 let. 

Navštivte  
terasu s trigami 
Národní divadlo znovu zpřístupnilo terasu 
na hlavním průčelí směrem k Národní třídě. 
Terasa byla dlouhodobě uzavřena kvůli tech-
nickému stavu této části budovy. Nyní, po re-
konstrukci, je znovu k dispozici našim divákům. 
Užijte si kromě představení i krásný výhled 
během přestávky.

Nová sezona začne na piazzetě
Na začátek sezony 2016/17 chystáme v pátek 2. září odpoledně-večerní program pro všechny 
věrné fanoušky Národního divadla, milovníky umění vůbec – ale i náhodné kolemjdoucí. Piaz-
zetu se pokusíme „rozehrát“ na několika stanovištích. Zahájíme pohádkou našeho pravidelné-
ho hosta – Studia Damúza, čeká nás poslední prázdninové grilování, mluvící domeček, který 
představí dramaturgický plán Činohry, možnost potisknout si vlastní „ND“ tričko, jam-session 
u klavíru, baletní i operní program… Od 16 hodin budete na piazzetě potkávat členy Činohry, 
Opery i Baletu – a v 19 hodin se rozloučíme divadelní módní přehlídkou. 
A možná budou i další překvapení… 

 >
Ředitel ND prof. Jan Burian  

a Ing. Václav Rybařík při podpisu smlouvy
Foto: H. Smejkalová

 >

Na ilustračních snímcích ze zahájení 132. sezony  
Kateřina Jalovcová, David Prachař, Magdaléna Borová, 
Rebecca King a Mathias Deneux 
Foto: H. Smejkalová



Předplatné 2016/17 do Národního divadla je právě v prodeji.
Do 9. 7. volný prodej pro všechny zájemce. Více na straně 9–13. www.predplatnend.cz

ale sedadlo 3 v lóži č. 4 je jen moje!
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Benefiční večer k 70. narozeninám  
Vlastimila Harapese
Hosty večera budou: Balet Národního divadla, Hana Zagorová, Leona 
Machálková, Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Marta Vančurová, Klára Poller-
tová, Zdena Studénková, Martin France, Jana Šulcová, Lubomír Brabec, 
Hana Buštíková, Jana Preissová, Václav Kopta, Uršula Kluková, Marcela 
Březinová, Lucie Černíková, Jaromír Hanzlík, Petr Weigl, Juraj Herz, 
Marie Poledňáková, Michal Štípa, Ondřej Vinklát, Martin Dejdar, Dagmar 
Pecková, Jan Kačer a další.
Vstupenky jsou v předprodeji online a v pokladnách Národního divadla.
12. 7. 2016 od 19.00, Státní opera

Timothy Richards  
jako Pollione ve Státní opeře
Jediné představení Belliniho Normy ve Státní opeře do konce aktuální 
sezony ozdobí velšský tenorista Timothy Richards coby Pollione. Jeho 
Normou bude, stejně jako na premiéře, členka souboru Opery Národního 
divadla Marie Fajtová. Timothy Richards je častým hostem prestižních 
evropských operních scén. V poslední době se představil jako Hoffmann 
v Offenbachově opeře v berlínské Komické opeře, kde se na podzim před-
staví i jako Princ v Dvořákově Rusalce. 
V příští sezoně hrajeme Normu pouze v rámci turné po Japonsku.
17. 6. 2016 od 19.00, Státní opera

Kuchařky bez domova na piazzetě
Nemají domov, ale rády vaří 
a o své umění se chtějí podělit 
s ostatními. Myšlenka „kuchařek“ 
bez domova se zrodila s uvědo-
měním, že mnohé klientky azy-
lových domů by se chtěly nějak 
přínosně zapojit do společnosti, 
ale bohužel je to (kvůli hluboké-
mu znevýhodnění) často obtížné. 
Jako doma proto nabízí ženám 
bez domova možnost, aby veřejně 
prezentovaly své umění, a samy 

tím napomohly změně společen-
ského vnímání bezdomovectví.
Stánky s jídlem bývají umístěny 
na různých farmářských trzích 
napříč Prahou a stávají se místem 
setkávání veřejnosti a lidí bez 
domova. Cílem této aktivity je 
prolomení bariér mezi veřejností 
a lidmi bez domova. Víme totiž, že 
veřejnost a lidé bez domova jsou 
na míle vzdáleni. Obestřeni nepo-
rozuměním, stigmatem a studem, 

často jim nezbývá, než se uzavřít 
do samoty a odloučení. Není divu. 
Většinovou společností jsou vnímá-
ni převážně negativně. 
Jaké jsou však jejich příběhy?  
Co umí a jaké vlastně jsou? Přijďte 
se podívat a ochutnat – v úterý 
21. června 2016 na piazzetě ND 
před představením Spolu/Sami! 
Od 17.00 zde budou kuchařky bez 
domova připravovat své pokrmy 
a v 18.30 hodin začne netradiční 

open-air dramaturgický úvod k in-
scenaci Spolu/Sami, jehož součástí 
bude i představení projektu Jako 
doma. Benefičního podvečera se 
zúčastní i Sestry v sukni se svým 
benefičním bazarem oblečení. 
Přijďte podpořit dobrou věc.

A TANČÍM 
DÁL

www.jakodoma.org
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Agentura Martin Production a Via 
Gabreta pořádají pod záštitou ministra 
kultury D. Hermana, hejtmana 
Středočeského kraje M. Petery, 
starosty městské části Praha 1  
O. Lomeckého, radního pro kulturu  
J. Wolfa a poslankyně Parlamentu ČR 
R. Maxové
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TÉMA

Co bylo hlavní inspirací pro vznik vaší choreografie 
Rain v roce 2007?
Původně jsem zamýšlel vymyslet pro tanečníky 
svého souboru (Kyjevský moderní balet) jednotli-
vé choreografie pro nějaké galapředstavení. Pak 
jsem si ale uvědomil, že by bylo mnohem zajíma-
vější vytvořit celou inscenaci, v níž bych vše spojil 
dohromady. Tak vznikl balet Rain, v němž se lidová 
hudba mísí v jednu formu s Bachem jako originální 
dramaturgické „pojítko“ kompozice. 

Proč jste si vybral právě hudbu Johanna Sebastiana 
Bacha v kontrastu s Jacquesem Brelem a lidovou 
hudbou? 
Jako choreograf miluji klasickou hudbu. Mám však 
velice rád i folklor a bardské písně. Naopak, pop 
a rock mě vůbec neoslovují. Takže, vybral jsem si 
jednoduše to, co mám rád.

Jste světově uznávaný choreograf. Jak vznikají 
vaše choreografie? Odkud přichází inspirace?
Naštěstí mohu říct, že nemám řádný recept, podle 
kterého bych tvořil balet. Pokaždé jde o nový im-
puls. Může to být hudba, nějaký příběh nebo umělec, 
který chce udělat něco nového. 

Jak se cítíte v roli tvůrce?
Na tuto otázku nedokážu přesně odpovědět. Jak se 
cítím jako choreograf? Tvorba baletů je to jediné, co 
umím. Nemám tedy ve svém životě na výběr. Něko-
mu jinému to může připadat jako omezení. Pro mne 
to znamená štěstí. 

Balet, moderní tanec, fyzické divadlo. Co je pro vás 
typické?
Snažím se vyhýbat analýze aspektů své vlast-
ní kreativity. V této souvislosti mne napadá toto 
podobenství o stonožce: „Jednou se někdo zeptal 
stonožky, jak dokáže ovládat všechny své nohy bez 
toho, aby si je pletla. ´Ale to nic není, ´odpověděla sto-
nožka, ´nejdřív pohnu 14. nohou, pak 33., následuje …´ 
Od té doby se stonožka nedokázala pohnout z místa 
a všechny nohy se jí pletly jedna přes druhou. Už 
nikdy nebyla schopna chodit.“ Takže, abych zabránil 
vzniku takové situace, snažím se o svém osobním 
přístupu k tvorbě choreografie neteoretizovat. 

Rain. Co mají diváci očekávat?
Nikdy nevnucuji divákům nějaká očekávání. Budu 
šťastný, když vzbudím zaujetí obecenstva a uvidím 
v hledišti lidi s otevřeným srdcem!

O připravované premiéře hovoří jeho choreografové  
RADU POKLITARU (Rain), MAURO BIGONZETTI 
(Vertigo) a ALEXANDER EKMAN (Cacti).

RADU  
POKLITARU 
/ Rain

Vertigo
Rain / Vertigo / Cacti
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Jednou se někdo zeptal 
stonožky, jak dokáže ovládat 
všechny své nohy bez toho, 
aby si je pletla …



7

Co bylo hlavní inspirací pro vznik vaší choreografie 
Vertigo v roce 2006?
V tomto roce jsem zastával post uměleckého šéfa 
souboru Aterballetto. Hlavním zdrojem mé inspi-
race byli tanečníci, jejich charakteristické stránky 
a dovednosti, pokud jde o techniku a expresivitu. 
Věděl jsem, že mohou dosáhnout svého vrcholu 
v pohybu a vyváženosti. A také uměli dobře ztvárnit 
hloubku a sílu hudby. Mohu tedy s jistotou říct, že 
hlavním impulsem byli právě tanečníci. 

Proč jste si vybral právě hudbu Dmitrije Šostako-
viče?
Jednoduše proto, že Šostakovičovu hudbu hluboce 
miluji.

Jste světově uznávaný choreograf. Jak vznikají 
vaše choreografie? Odkud přichází inspirace?
Od samého počátku mé kariéry byla vždy hlavním 
podnětem pro mou tvorbu hudba a také osobnosti 
a charakteristické vlastnosti tanečníků. 

Gratuluji vám. Od března jste se stal uměleckým 
šéfem Baletu v prestižním divadelním domě,  
La Scale. Jak se cítíte v nové roli?
Cítím obrovskou radost a považuji to za úspěšné 
završení svého dlouhotrvajícího zanícení pro tuto 
práci. Je to vzrušující a zároveň náročné, avšak 
tato šance přišla ve správné fázi mého života 
i kariéry. 

Balet, moderní tanec, fyzické divadlo.  
Co je pro vás typické?
Na jevišti, oproštěn od stylistické charakterizace 
a všech kategorií. 

Jste tělem i duší umělec. Dokážete si představit,  
že byste dělal něco jiného?
V této chvíli si sotva dovedu představit, že bych měl 
dělat něco jiného. Pokud bych si mohl vybrat, rád 
bych byl skladatelem a hudebníkem. 

Vertigo. Co mají diváci očekávat?
Jako autor tohoto díla nedokáži říct, co mohou di-
váci očekávat. Mohu pouze sdělit své pocity během 
tvůrčího procesu a to, co cítím, když Vertigo sleduji. 
Cítím a domnívám se, že vyjadřuje hluboké emoce, 
a to díky hudbě a choreografické kompozici.  
Nevím, zda by diváci měli očekávat právě to, avšak 
doufám, že to na ně takto zapůsobí. Znamenalo by 
to, že se mi povedlo přetlumočit jim své duševní 
rozpoložení.

MAURO 
BIGONZETTI 
/ Vertigo
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procesu a to, co cítím …
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Co bylo hlavní inspirací pro vznik vaší choreografie 
Cacti v roce 2010?
Cacti jsem vytvořil před pěti lety pro soubor Ne-
derlands Dans Theater v Haagu. Je to choreografie 
o tom, jak nazíráme na umění a jak často cítíme 
potřebu analyzovat a „porozumět“ umění. Domnívám 
se, že neexistuje žádný správný způsob. Každý může 
interpretovat a prožívat umění po svém. Snad je to 
jen pocit, který nedokážeme vysvětlit, snad je posel-
ství jasné a zjevné. 

Proč jste reagoval právě na toto téma?
Balet vznikl v období mého života, kdy jsem cítil 
velké rozpaky a rozčílení pokaždé, když někdo něco 
napsal o mé tvorbě. Připadalo mi nefér, že by někdo 
měl rozhodovat o tom, co si mají všichni myslet 
o nějakém mém díle. Recenze už nečtu, ale pořád 
považuji tento vžitý systém za pochybný. 

V představení se objeví i živí hudebníci. Jak jste 
pracoval s hudební stránkou?
Během práce na Cacti jsem měl poprvé příležitost 
vytvořit dílo s hudebníky ve studiu, což byl pro mne 
úplně nový styl práce. Společně se smyčcovým kvar-
tetem jsme zkoncipovali rytmickou hru mezi tanečníky 
a hudebníky, která se stala partiturou pro celé dílo. 

Co je na vaší choreografii nejobtížnější?
Vyžaduje velké soustředění jak od tanečníků, tak 
hudebníků, což z představení dělá velice vzrušující 
podívanou. Vždy mne fascinovala lidská schopnost 
podat výkon při nejvyšší koncentraci i náš způsob 
hraní ve stavu nouze. 

Co pro vás Cacti znamená?
Dosud jsem vytvořil kolem 40 choreografií a Cacti je 
bezesporu jedním z děl, k nimž budu pořád cítit jistou 
náklonnost Je nesmírně těžké vytvořit choreografii, 
která se zdá úplná a hotová od začátku do konce. 
Myslím, že v případě Cacti se nám nějak povedlo 
srovnat kousky skládačky tak, že vypadá jako kom-
pletní. 

Co byste vzkázal českým divákům?
Doufám, že se vám Cacti bude líbit a že to bude pro 
vás požitek. Také doufám, že své poselství bude dále 
šířit po celém světě. 

Helena Bartlová

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

Operní premiéry – OP
Prožijte sedm neopakovatelných operních večerů a zažijte 
premiérovou atmosféru na třech scénách Národního divadla. 
Poznejte hudební divadlo 20. století od autora slavné kantáty 
Carmina Burana Carla Orffa, přes tříaktovou video-operu 
průkopníka minimalismu Steva Reicha až k tvorbě mladého 
českého autora Jiřího Kadeřábka. 100. výročí narození 
dirigenta a skladatele Václava Kašlíka připomeneme 
uvedením jeho opery na námět Čapkova Krakatitu. Čím je 
Goldoni ve světě komedie, tím je Donizetti ve světě italské 
opery. U jeho Poprasku v opeře, který si bere na paškál 
divadelní zvyklosti a postavy, se pobavíte a zároveň poznáte, 
jak příprava premiéry může probíhat. Na své si přijdou také 
milovníci opery 19. století, a to jak italské, tak německé. 
Leden bude patřit nové inscenaci Pucciniho Tosky, příběhu 
o dvou lidech, kteří chtějí žít jen láskou a uměním a na svůj 
idealismus krutě doplatí. Nová inscenace Lohengrina nabídne 
návštěvníkům Národního divadla silný a komplexní umělecký 
zážitek v duchu wagnerovského pojetí monumentálního 
a úplného uměleckého díla, Gesamtkunstwerk.

1 Chytračka/Měsíc čt 20.10.2016 19.00 ND
2 Tři příběhy so 03.12.2016 20.00 NS
3 Tosca so 28.01.2017 19.00 ND
4 Poprask v opeře čt 09.02.2017 19.00 STD
5 Žádný člověk pá 31.03.2017 20.00 NS
6 Krakatit čt 20.04.2017 19.00 ND
7 Lohengrin čt 08.06.2017 19.00 ND

Cena – A: 9 990 Kč

Baletní premiéry – BP
Vstupte do světa jedinečné baletní estetiky a staňte se sou-
částí premiérových galavečerů! Ve skupině baletních premiér 
vás postupně přivítáme na třech našich scénách. Ve Stavov-
ském divadle na Malé mořské víle úspěšného inscenačního 
týmu, choreografa Jana Kodeta a režijního tandemu SKUTR, 
se společně podíváme pod mořskou hladinu. Tam vedle ryb 
a delfínů žijí i zvláštní tvorové, mořské víly, jejichž princezna 
touží poznat svět a lidskou lásku. Na scéně zlaté kapličky se 
seznámíme s tvorbou světoznámého choreografa španělské-
ho původu Nacha Duata v jeho večeru nazvaném Multiplicity. 
Forms of Silence and Emptiness. Za tímto poněkud filozofic-
kým názvem se skrývá pocta Johannu Sebastianu Bachovi. 
Divadelní sezonu uzavřeme taneční novinkou Petra Zusky, 
která navazuje na úspěšnou inscenaci Sólo pro tři a přináší 
na jeviště Nové scény hudbu dvou zpívajících básníků, 
Jaromíra Nohavici a Beaty Bocek. Přijďte s námi strávit tři 
nezapomenutelné večery ve společnosti baletu.  
Netančíme pro sebe, tančíme pro vás!

1 Malá mořská víla čt 10.11.2016 19.00 STD
2 Nacho Duato čt 02.03.2017 19.00 ND
3 Sólo pro nás dva čt 15.06.2017 20.00 NS

Cena – A: 4 990 Kč

Činoherní premiéry – ČP
Sedm premiérových večerů s našimi hereckými hvězdami 
vás čeká v této skupině, která přinese vyváženou směsici kla-
siky i moderního divadla. Hra Dotkni se vesmíru a pokračuj 
vznikla přímo pro Novou scénu a v tiché úctě k podivuhodné 
životní cestě Iljy Ripse. Jedinou premiérou v historické budo-
vě Národního divadla bude Pýcha a předsudek, dramatizace 
slavného románu nejen o rodinných vztazích. Novelu Spalo-
vač mrtvol Ladislava Fukse známe především z jejího filmo-
vého zpracování. Příběh o vojákovi z první světové války, dnes 
zaměstnanci krematoria, má však více rovin a jeho sdělení 
je v mnohých ohledech aktuální i dnes. Je láska pouze do-
ménou mládí, a nebo jsme každý z nás tak trochu opouštějící 
Nevěstou či zrazeným Ženichem? Nejen tyto otázky si klade 
Lorcova Krvavá svatba, hra o vášni a milostné touze. Druhá 

premiéra na Nové scéně bude inspirována věčným tématem, 
totiž ženou. Žena může být vnímána mnoha způsoby. Některé 
z nich předvedou členové činoherního souboru s tanečníky 
skupiny 420PEOPLE. Poslední premiéra nové sezony připo-
mene odkaz jednoho z nejvýraznějších českých dramatiků, 
Václava Klimenta Klicpery. 

1
Dotkni se vesmíru 
a pokračuj

čt 03.11.2016 20.00 NS

2 Pýcha a předsudek čt 24.11.2016 19.00 ND
3 Spalovač mrtvol čt 15.12.2016 19.00 STD
4 Krvavá svatba čt 16.03.2017 19.00 STD

5
Křehkosti, tvé jméno  
je žena

čt 11.05.2017 20.00 NS

6 Mlynářova opička čt 25.05.2017 19.00 Std

Cena – A: 3 990 Kč

EXKLUZIVNÍ SKUPINY

Exclusive I – EX1
Tato skupina přináší čtyři setkání s nejoblíbenějšími před-
staveními všech žánrů. Audience u královny, kterou uvádíme 
ve Stavovském divadle, se stala téměř přes noc bestselle-
rem. Diváci se mohou těšit nejen na atraktivní děj inspirovaný 
pravidelnými setkáními královny Alžběty II. s jejími premiéry, 
ale také na brilantní herecké výkony. Děj opery Juliette čes-
kého skladatele Bohuslava Martinů se odehrává v poetické 
a fantastické atmosféře snu knihkupce Michela hledajícího 
dívku, kterou zná zatím jen po hlase. Pýcha a předsudek bude 
jedinou premiérou, kterou činoherní soubor nastuduje přímo 
v Národním divadle. Na jeho prkna se původní dramatizace 
tohoto slavného díla dostane vůbec poprvé. Skupinu uzavře 
baletní zpracování nesmrtelného příběhu veronských 
milenců Romea a Julie, ve kterém vás osloví hudba Sergeje 
Prokofjeva a osobitá choreografie Petra Zusky.

1 Audience u královny čt 15.09.2016 19.00 STD
2 Juliette (Snář) pá 04.11.2016 19.00 ND
3 Pýcha a předsudek pá 13.01.2017 19.00 ND
4 Romeo a Julie – balet út 21.03.2017 19.00 HDK

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

Exclusive II – EX2
Sezonu zahájí baletní představení Čarodějův učeň, příběh 
na motivy lužické legendy o chlapci, který se přiblížil černé 
magii a nyní poznává nebezpečí vyplývající ze střetů s těmito 
záhadnými silami. Operní žánr je zastoupen dvěma díly, která 
zaznějí v rámci jednoho večera. Náměty obou oper jsou si 
na první pohled vzdálené, avšak mnohé je spojuje – nejen 
pohádkový žánr, ale i jejich téma a poselství. Jak asi probíhají 
pravidelné audience, na které si královna Alžběta II. zve své 
ministerské předsedy? Možnou odpověď naleznete na jevišti 
Stavovského divadla v jedné z nejoblíbenějších inscenací, 
v níž se můžete těšit na špičkové výkony herců. Novelu 
Spalovač mrtvol Ladislava Fukse známe především z jejího 
filmového zpracování. Příběh o vojákovi z první světové války, 
dnes zaměstnanci krematoria, má však více rovin a jeho 
sdělení je v mnohých ohledech aktuální i dnes. 

1 Čarodějův učeň so 08.10.2016 19.00 ND
2 Slavík/Jolanta út 21.02.2017 19.00 ND
3 Audience u královny čt 13.04.2017 19.00 STD
4 Spalovač mrtvol st 07.06.2017 19.00 STD

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

Světové operní hvězdy – OHV  NOVINKA

Ve skupině čtyř operních představení vám s velkou radostí 
přinášíme setkání nejen s oblíbenými díly světové operní 
literatury, ale především s výjimečnými interprety, kteří se 
na jevišti Národního divadla představí. Titulní roli básníka 
Andrey Chéniera popraveného během francouzské revoluce 
ztvární ve stejnojmenné Giordanově opeře ázerbajdžánský 
tenorista Yusif Eyvazov. Ve Dvořákově pohádkové Rusalce 
nacházíme do obrazů zašifrované hluboké poselství o základ-
wním uspořádání sil, živlů, energií a vášní v přirozeném, tedy 
i lidském světě. V roli Prince se vám představí světoznámý 

polský tenorista Piotr Beczała. Poslední Čajkovského a první 
Stravinského opera pocházejí ze zcela odlišných hudebních 
světů – Jolanta se nese v duchu romantické noblesy, zatímco 
o dvacet let mladší Slavík v sobě spojuje kouzlo impresionis-
mu s expresionistickým výrazem. V roli hraběte Vaudémonta 
zde vystoupí ukrajinský tenorista Dmytro Popov. Verdiho 
La traviata nechybí na repertoáru snad žádného operního 
divadla. V Národním divadle v ústřední roli pařížské kurtizány 
Violetty uvidíte vycházející hvězdu sopránového oboru Juliu 
Novikovu.

1 Andrea Chénier po 30.01.2017 19.00 ND
2 Rusalka so 18.02.2017 19.00 ND
3 Slavík/Jolanta pá 10.03.2017 19.00 ND
4 La traviata st 05.04.2017 19.00 ND

Cena – A: 7 480 Kč, B: 4 980 Kč, C: 2 360 Kč

Ladíme spolu – ČFND 
V první části Zahajovacího večera si vyslechnete nezamě-
nitelný ruský houslový koncert Petra Iljiče Čajkovského 
v podání amerického houslového virtuosa a držitele Grammy 
Joshuy Bella. Ve druhé polovině koncertu pak zazní nejosob-
nější dílo Gustava Mahlera, někdy nazývané symfonií, jindy 
písňovým cyklem pro dva zpěváky a orchestr. Marek Eben se 
vám představí jako posluchačův průvodce po hudebních ga-
laxiích. Co do hudby vkládá skladatel, co hráči a co dirigent? 
Je partitura dogma, nebo si lze skladby nějak přizpůsobit? 
A jak se dá přivést orchestr k tomu, aby hrál, co dirigentovi 
na očích vidí? Do moderované první části jsou zapojováni 
dirigent i členové orchestru. Dvě návštěvy Národního divadla 
nabídnou setkání s atraktivními tituly italské a německé 
opery 19. století. Příběh o dvou lidech, kteří chtějí žít jen 
láskou a uměním a na svůj idealismus krutě doplatí, ožije 
v nové inscenační podobě Tosky v režii Arnauda Bernarda. 
Wagnerův Lohengrin, bájný příběh o „rytíři s labutí“ opatřený 
podmanivou romantickou hudbou, patří k interpretačně 
velmi náročným a zároveň divácky oblíbeným operním 
dílům. V duchu wagnerovského Gesamtkunstwerku nabídne 
nová inscenace velkolepý divadelní zážitek pro posluchačo-
vo ucho i oko. 

1
Zahajovací koncert  
121. sezony

pá 30.09.2016 19.30 DSR

2 Zkouška orchestru út 31.01.2017 19.30 DSR
3 Tosca st 19.04.2017 19.00 ND
4 Lohengrin st 14.06.2017 19.00 ND

Cena – A: 4 980 Kč, B: 3 780 Kč, C: 2 090 Kč

RODINNÉ SKUPINY

Rodinné divadlo odpolední I – ROD1 PRO NEJMENŠÍ

Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 8 let. Pokud 
chcete své nejmenší vzít poprvé do divadla, je tato skupina 
nejlepší volba. Sezonu zahájíte pohádkovým baletem Sněho-
vá královna britského choreografa Michaela Cordera. Vydejte 
se spolu s Kajem do mrazivého paláce, kde krutou kletbu 
může zlomit pouze síla pravé lásky! Další příběh vašeho 
předplatného bude o hledání. Malý princ Vladimíra Morávka 
naplno rozvine principy fascinující Laterny magiky a potěší 
všechny, kdo v divadle hledají poetiku i námět k zamyšlení. 
Třetí titul v řadě je Janáčkova opera Příhody lišky Bystroušky 
v režii Ondřeje Havelky. V hledišti Národního divadla prožijete 
společně s chytrou Bystrouškou celý liščí život, zasmějete 
se i dojmete. Vánoční náladu vám na půdě Národního divadla 
připomene pohádkový příběh v režii uměleckého šéfa Baletu 
Národního divadla Petra Zusky. Ve světě andělů a čertů se na-
jde místo i pro kouzelnou betlémskou hvězdu, vánoční strom, 
louskáček, ale hlavně pro humor a láskyplné kouzlo Vánoc.

1 Sněhová královna so 03.09.2016 14.00 ND
2 Malý princ so 15.10.2016 14.00 NS
3 Příhody lišky Bystroušky so 05.11.2016 14.00 ND
4 Louskáček a Myšák Plyšák so 14.01.2017 14.00 ND

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

Předplatné 2016/2017

 www.predplatnend.cz Opera  Činohra  Balet  Laterna magika  Koncert 
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Rodinné divadlo odpolední II – ROD2 PRO NEJMENŠÍ

Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 8 let. Tato 
skupina je vhodná zvláště pro rodiny s malými školáky. První 
představení se koná v adventním období, které v Národním 
divadle každoročně ovládá Čajkovského pohádkový balet 
Louskáček. Můžete se těšit na inscenaci, jejímž tvůrcem je 
umělecký šéf Baletu Národního divadla Petr Zuska. Na jevišti 
Stavovského divadla vás čeká oblíbená opera Kouzelná flétna 
W. A. Mozarta, ve které se snoubí pohádkové i komické prvky 
s tajuplnou symbolikou. Barvitou režii zajistil Vladimír Morá-
vek. Na jaře zhlédnete romantickou operu skladatele Engel-
berta Humperdincka Jeníček a Mařenka napsanou na motivy 
pohádky bratří Grimmů. Dětským publikem oceňovanou 
pohádkovou inscenaci režíroval Matěj Forman a uplatnil 
v ní své zkušenosti s kočovným divadlem. Sezonu zakončíte 
ve Stavovském divadle na baletu z mořského světa, který 
stejně jako lidský svět na souši ovládá láska a touha. Můžete 
se těšit na osvědčený inscenační tým – režijní tandem SKU-
TR, choreografa Jana Kodeta, hudebního skladatele Zbyňka 
Matějů a jejich Malou mořskou vílu.

1
Louskáček  
a Myšák Plyšák

so 10.12.2016 14.00 ND

2 Kouzelná flétna ne 08.01.2017 17.00 STD
3 Jeníček a Mařenka ne 02.04.2017 17.00 HDK
4 Malá mořská víla so 24.06.2017 14.00 STD

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

Rodinné divadlo odpolední III – ROD3
Skupinu doporučujeme divákům od 15 let. Skupinu, která je 
vhodná pro dospívající a dospělé, zahájí aktuálně nejžádanější 
komedie Národního divadla, Audience u královny. Iva Janžuro-
vá jako královna Alžběta II. přivítá postupně všechny své pre-
miéry na pravidelně konané konzultaci a ukáže nám britskou 
politiku z jiného úhlu. Pohádková opera Jeníček a Mařenka 
je dílem skladatele Engelberta Humperdincka podle příběhu 
bratří Grimmů. Režie se ujal Matěj Forman, dobře známý 
našemu publiku jako spoluautor magických scénografií něko-
lika inscenací Národního divadla. Činoherní titul Modrý pták 
pochází z pera vlámského symbolisty Maurice Maeterlincka. 
Jen na cestě může ústřední dvojice pochopit, že mezilidské 
vztahy a vzájemný soucit jsou tím, co nám přinese vytoužené 
štěstí. Žánr Laterny magiky je v této skupině zastoupen 
nestárnoucím hitem multimediálního divadla, Kouzelným cir-
kusem. Na závěr sezony uvidíte taneční novinku v choreografii 
Petra Zusky, která navazuje na úspěšnou inscenaci Sólo pro tři 
a přináší na jeviště Nové scény hudbu dvou zpívajících básníků, 
Jaromíra Nohavici a Beaty Bocek. 

1 Audience u královny ne 11.12.2016 14.00 STD
2 Jeníček a Mařenka ne 05.02.2017 17.00 HDK
3 Modrý pták ne 12.03.2017 14.00 STD
4 Kouzelný cirkus so 27.05.2017 17.00 NS
5 Sólo pro nás dva so 18.06.2017 16.00 NS

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

Rodinné divadlo odpolední IV – ROD4
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 12 let. Rodinnou 
skupinu vhodnou pro školáky zahájí symbolistická pohádka 
o touze po neuchopitelném štěstí, modrém ptáku. Druhý 
titul, Čarodějův učeň, vás přenese do lužickosrbské legendy 
17. století. Společně s chlapcem Krabatem poznáte kouzlo 
čarovného mlýna a jeho Mistra a zjistíte, zda je láska silnější 
než černá magie. Na jaře se společně se souborem Činohry 
a režijním tandemem SKUTR vydáte na svatbu, kde mezi 
nevěstu a ženicha vstoupí třetí osoba a zvrátí osudy i zažité 
představy všech zúčastněných. Druhý taneční titul pochází 
z dílny choreografa Petra Zusky a přinese do hlediště Ná-
rodního divadla hudbu Jacquese Brela, Vladimira Vysockého 
a Karla Kryla. Divadelní sezonu uzavřete s pohádkovou 
operou Jeníček a Mařenka v režii Matěje Formana. Na jevišti 
krásného Hudebního divadla Karlín uvidíte loutkáře, pejska, 
tajuplné obyvatele lesa i zlou ježibabu. 

1 Modrý pták ne 25.09.2016 14.00 STD
2 Čarodějův učeň ne 20.11.2016 14.00 ND
3 Krvavá svatba ne 30.04.2017 14.00 STD

4
Brel – Vysockij –  
Kryl/Sólo pro tři

so 20.05.2017 14.00 ND

5 Jeníček a Mařenka ne 18.06.2017 11.00 HDK

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

Rodinné divadlo odpolední V – ROD5
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 12 let. Tuto skupi-
nu ocení milovníci divadla, kteří chtějí ochutnávku z každého 
žánru. První představení je velkolepý romantický balet La 
Bayadère, který vypráví příběh o odvážné chrámové tanečnici 
z orientálního indického prostředí. Činohra je zastoupena 
symbolistní pohádkou Maurice Maeterlincka o hledání zá-
zračného modrého ptáka po cestách i necestách. Na putování 
se vydáte i s dalším titulem, Mozartovou Kouzelnou flétnou, 
kde se společně s princem Taminem a veselým ptáčníkem 
Papagenem pokusíte osvobodit krásnou princeznu Paminu. 
V adventním čase vás v hledišti Národního divadla okouzlí 
krásná Čajkovského hudba a příběh plný kouzel zimy v cho-
reografii Petra Zusky. Kdo pomůže rozlousknout kouzelné 
oříšky? Operní inscenace Popelka Gioachina Rossiniho před-
staví známou pohádkovou postavu v novém světle. Přijďte se 
pobavit! Na závěr sezony vás čeká Malý princ v režii Vladimí-
ra Morávka s jedinečnými principy Laterny magiky. 

1 La Bayadère so 17.09.2016 14.00 ND
2 Modrý pták ne 16.10.2016 14.00 STD
3 Kouzelná flétna so 19.11.2016 14.00 STD

4
Louskáček  
a Myšák Plyšák

so 10.12.2016 18.00 ND

5 Popelka ne 05.02.2017 17.00 STD
6 Malý princ ne 05.03.2017 17.00 NS

Cena – A: 2 290 Kč, B: 1 690 Kč, C: 950 Kč

Rodinné divadlo odpolední VI – ROD6
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 12 let. Skupinu 
vhodnou pro školáky zahájí hra Maurice Maeterlincka 
o hledání zázračného modrého ptáka. Společně s hlavními 
postavami Mytyl a Tyltylem se vydáte na výpravu, na jejímž 
konci čeká překvapivé zjištění. Těšit se můžete také na balet 
Malá mořská víla v choreografii Jana Kodeta a režii úspěš-
ného tandemu SKUTR. Ve Stavovském divadle prožijete 
odpoledne s prazvláštními obyvateli moře – mořskými vílami, 
z nichž ta nejlíbeznější je ochotna obětovat kvůli opravdové 
lásce, lidskému princi, i svůj život. Operní žánr v této skupině 
zastupuje nejznámější kouzelná pohádková a filozofická 
opera W. A. Mozarta. Nechejte se ovládnout Královnou noci 
a zasmějte se s ptáčníkem Papagenem! Soubor Baletu 
vás zavede do mrazivé říše kruté Sněhové královny, která 
očarovala malého Kaje. Je Gerdina láska natolik silná, aby 
ho vysvobodila? Na jevišti Nové scény vás čeká Malý princ 
režiséra Vladimíra Morávka v krásném zpracování multime-
diálního divadla – Laterny magiky. Chybět nebude ani liška, 
letec a neobyčejní obyvatelé sedmi planet. Na závěr sezony 
pro vás herci Národního divadla zahrají Mlynářovu opičku, 
na míru šitou hru Milana Šotka podle předlohy V. K. Klicpery 
v režii Štěpána Pácla. Ani tady nebude chybět to, co každý 
divák očekává: typické klicperovské kuklení, situační vtipy 
a jedinečný jazykový humor.

1 Modrý pták ne 20.11.2016 14.00 STD
2 Malá mořská víla so 28.01.2017 14.00 STD
3 Kouzelná flétna ne 26.02.2017 14.00 STD
4 Sněhová královna so 18.03.2017 14.00 ND
5 Malý princ so 06.05.2017 17.00 NS
6 Mlynářova opička so 17.06.2017 14.00 STD

Cena – A: 2 190 Kč, B: 1 490 Kč, C: 890 Kč

Rodinné divadlo odpolední VII – ROD7 PRO NEJMENŠÍ

Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 8 let. Skupina 
je vhodná pro naše nejmenší diváky i menší školáky. Zahájí 
ji soubor Laterny magiky s Exupéryho pohádkou pro děti 
i dospělé, Malým princem. Příběh prince, který přistane 
uprostřed pouště a odhaluje zde postupně svoje dobrodruž-
ství, režíroval Vladimír Morávek. S dalším titulem skupiny 
se dostanete do čarovného mlýna, kde se mladí chlapci učí 
černé magii. Propadne jí i hlavní hrdina Krabat, nebo dá před 
mocí a sílou přednost lásce? Čarodějova učně režírovalo 
úspěšné duo SKUTR, autorem choreografie je Jan Kodet. 
Stejný tvůrčí tým pro vás připravil i inscenaci z podmořského 
světa plného delfínů a zvláštních stvoření – mořských víl. 
V hledišti Stavovského divadla zažijete touhu po poznání 
i bolest z nešťastné lásky. Skupinu uzavře pohádková opera 
Engelberta Humperdincka v režii Matěje Formana. Můžete se 
těšit na oblíbený příběh dětí zatoulaných v lese, potměšilou 
ježibabu a lesní zvířata, ale i hodnou vílu, roztomilého pejska 
a skupinu akrobatů.

1 Malý princ ne 18.09.2016 17.00 NS
2 Čarodějův učeň ne 23.10.2016 14.00 ND
3 Malá mořská víla ne 13.11.2016 14.00 STD
4 Jeníček a Mařenka ne 05.02.2017 11.00 HDK

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

Rodinné divadlo odpolední VIII – ROD8 PRO NEJMENŠÍ

Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 8 let. V tanečním 
představení Čarodějův učeň choreograf Jan Kodet  
a režiséři Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka (SKUTR) oživují 
příběh chlapce, který se v čarovném mlýně utká se záhad-
nými silami černé magie. Jakkoli se zdá být příběh tajemný, 
zažijete dojetí z vítězství lásky nad touhou po neomezené 
moci. Druhé představení přinese operní pohádku Jeníček 
a Mařenka, kterou napsal skladatel Engelbert Humperdinck 
na motivy příběhu bratří Grimmů. V režii Matěje Formana 
tu uvidíte vše, co do správné pohádky patří – zatoulané děti, 
pohádkový les, zlou ježibabu i loutkáře.

1 Čarodějův učeň so 08.10.2016 15.00 ND
2 Jeníček a Mařenka ne 02.04.2017 11.00 HDK

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

Rodinné divadlo večerní – ROV 
Skupinu doporučujeme divákům od 15 let. Večerní rodinná 
skupina začne nejznámější českou operou Bedřicha Smetany 
Prodaná nevěsta. Oblíbená klasika vás přivítá na scéně Ná-
rodního divadla v inscenaci režírované Magdalenou Švecovou 
s nadsázkou, inteligentním vtipem a něhou. Další titul je 
Mozartova komedie Figarova svatba. V této opeře o žárlivosti 
a lásce je Mozartem mistrovsky zpracována celá galerie 
postav a postaviček v čele s panským sluhou a vtipálkem 
Figarem. Romeo a Julie, Shakespearovi nesmrtelní milenci 
z Verony, se stali inspirací pro nekonečnou řadu umělců. 
Jedním z jejich nejkrásnějších hudebních portrétů je opera 
Charlese Gounoda. Velkolepý balet choreografa Javiera Tor-
rese La Bayadère vypráví příběh chrámové tanečnice Nikie, 
která se nešťastně zamiluje do prince Solora. Okolnosti jejich 
vztahu nepřejí a dovedou prince až k porušení přísahy věčné 
lásky. Skupinu uzavře Dvořákova opera Jakobín. Podstatnou 
roli v příběhu hraje láskyplný vztah Čechů k hudbě, která 
svou vřelostí a něhou dokáže obměkčit i nejzatvrzelejší srdce 
a otevřít tak cestu ztracenému synovi ke svému otci.

1 Prodaná nevěsta út 11.10.2016 19.00 ND
2 Le nozze di Figaro út 31.01.2017 19.00 STD
3 Romeo a Julie – opera út 07.03.2017 19.00 HDK
4 La Bayadère pá 07.04.2017 19.00 ND
5 Jakobín pá 26.05.2017 19.00 ND

Cena – A: 2 590 Kč, B: 1 890 Kč, C: 1 290 Kč

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

Národní divadlo studentům – NDS
Tato skupina nabízí divákům jak klasické náměty a tituly, tak 
díla, která se na divadelních jevištích objevují spíše zřídka. 
Návštěva Národního divadla nabídne unikátní setkání s čes-
kou hudbou v opeře Juliette Bohuslava Martinů o básníku 
Michelovi, který hledá dívku, již zatím zná pouze po hlase. 
Dílo jedné z nejzásadnější postav hudby 2. poloviny 20. stole-
tí, skladatele Steva Reicha, se do Národního divadla dostává 
poprvé. Opera Tři příběhy je inspirována fenomény lidského 
pokroku, které se mohou obrátit proti přírodě i lidstvu samot-
nému. Předlohu pro svou poslední operu našel Leoš Janáček 
v Dostojevského románu, ve kterém autor čerpá z vlastních 
zkušeností politického vězně v sibiřském lágru. Milostným 
příběhem z pera Williama Shakespeara se nechal inspirovat 
Sergej Prokofjev. Romeo a Julie patří mezi stálice baletního 
repertoáru všech významných divadel. Vy se můžete těšit 
na prvotřídní výkony tanečníků v choreografickém zpracování 
Petra Zusky. Manon Lescaut Vítězslava Nezvala je jedním 
z příběhů nevěrné a přitom oddané lásky, plný napínavých 
zvratů a okouzlujícího rytířského světa. 
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1 Juliette (Snář) st 26.10.2016 19.00 ND
2 Tři příběhy po 12.12.2016 20.00 NS
3 Z mrtvého domu st 18.01.2017 19.00 ND
4 Romeo a Julie – balet po 10.04.2017 19.00 HDK
5 Manon Lescaut so 03.06.2017 19.00 ND

Cena běžná – A: 1 880 Kč, B: 1 280 Kč, C: 880 Kč 
Cena studentská – A: 940 Kč, B: 640 Kč, C: 440 Kč

SENIORSKÉ SKUPINY
Tyto skupiny jsou určeny výhradně seniorům od 60 let věku. 
Nabízejí mimořádné cenové zvýhodnění. Prokázání věku 
může hledištní personál vyžadovat při vstupu do hlediště.

Seniorský cyklus I – SEN1 
Doporučujeme abonentům původních skupin Národní divadlo 
seniorům I a II – SE1 a SE2, kterým skupinu přednostně 
prodáváme od 29. 2. do 13. 3. 2016. Večer patřící hudbě 
slavných ruských skladatelů kombinuje dvě opery se zdán-
livě odlišnými náměty. Čajkovského Jolanta a Stravinského 
Slavík však v sobě nesou pohádkové motivy a poselství, které 
k pohádkám neodmyslitelně patří. Námět k La traviatě nalezl 
Giuseppe Verdi v Dumasově románu Dáma s kaméliemi. Při 
poslechu operního zpracování milostného příběhu pařížské 
kurtizány Violetty a Alfreda Germonta vás osloví mnohé 
známé melodie. Hold tanci – tak by se také dala nazvat 
inscenace Nacha Duata, osobnosti světové choreografie. 
Dílo je složeno ze dvou kontrastních částí, rychlé a duchovní 
až mystické, které choreograficky zpracovávají nejznámější 
skladby Johanna Sebastiana Bacha. Operní jednoaktovky Mě-
síc a Chytračka autora světoznámé kantáty Carmina Burana 
Carla Orffa vypráví formou zábavného lidového divadla dvě 
pohádky bratří Grimmů.

1 Slavík/Jolanta pá 09.09.2016 17.00 ND
2 La traviata po 09.01.2017 17.00 HDK
3 Nacho Duato ne 05.03.2017 15.00 ND
4 Chytračka/Měsíc ne 23.04.2017 17.00 ND

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

Seniorský cyklus II – SEN2
Doporučujeme abonentům původních skupin Národní divadlo 
seniorům I a II – SE1 a SE2, kterým skupinu přednostně 
prodáváme od 29. 2. do 13. 3. 2016. Skupinu zahájí Verdiho 
operní zpracování Macbetha, oblíbeného Shakespearova ná-
mětu o touze po moci, bezuzdné ctižádosti a záhadné věštbě. 
Příběh o dvou lidech, kteří chtějí žít jen láskou a uměním 
a na svůj idealismus krutě doplatí, ožije v nové inscenač-
ní podobě Pucciniho opery Tosca. Shakespearovo drama 
o veronských milencích Romeovi a Julii inspirovalo mimo jiné 
také francouzského básníka Gerarda de Nervala. Na motivy 
jeho básnického zpracování slavného námětu pak Charles 
Gounod zkomponoval operu, která vás osloví svými působivý-
mi melodiemi. Inscenace Nacha Duata je oslavou mistrovství 
hudby, ale i virtuozity baletního umění. Dílo je složeno ze 
dvou částí, v té první, rychlé, dominuje bohatství choreogra-
fických variant, které vycházejí z různých hudebních úryvků 
Bachovy hudby včetně slavných Goldbergovských variací, 
části Braniborské koncertu, jeho sonát a varhanního koncer-
tu. Druhá část je založena pouze na Bachově Umění fugy. Tato 
pasáž odráží náladu smrti, která ostře kontrastuje s rychle se 
rozvíjející první částí.

1 Macbeth st 04.01.2017 17.00 ND
2 Tosca so 04.03.2017 14.00 ND
3 Romeo a Julie – opera út 25.04.2017 17.00 HDK
4 Nacho Duato so 13.05.2017 14.00 ND

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

Seniorský cyklus III – SEN3
Původně skupina Národní divadlo seniorům III – SE3. 
Světoznámá operní verze Beaumarchaisovy „zakázané“ 
hry Figarova svatba je neodmyslitelně spjata s Prahou, kde 
zažila obrovský úspěch. V této opeře o žárlivosti a lásce je 
Mozartem mistrovsky zpracována celá galerie postav v čele 
s panským sluhou a vtipálkem Figarem. Vánoční čas vám 
na půdě Národního divadla zpříjemní pohádkový příběh 
v choreografii uměleckého šéfa Baletu Národního divadla 
Petra Zusky, ve kterém se ve světě andělů a čertů najde mís-
to i pro kouzelnou betlémskou hvězdu, vánoční strom, lous-
káček, ale hlavně pro humor a láskyplné kouzlo Vánoc. Znáte 

ikoničtější příběh nešťastné lásky než ten o Romeovi a Julii? 
Do operní podoby jej převedl francouzský skladatel Charles 
Gounod. Nejznámější text vlámského symbolisty Maurice 
Maeterlincka je jednou z nejpůsobivějších alegorií světové 
literatury, a proto promlouvá jak k dospělému, tak dětskému 
divákovi. Jiskřivý, zábavný a působivý román Jane Austenové 
dává v jevištní verzi zazářit dámské i pánské části souboru 
Činohry ND a inteligentní humor, jímž autorka strhuje čtenáře 
už dvě stě let, do divadla přiláká ženy… i muže.

1 Le nozze di Figaro so 17.09.2016 14.00 STD

2
Louskáček  
a Myšák Plyšák

so 07.01.2017 14.00 ND

3 Romeo a Julie – opera ne 19.02.2017 16.00 HDK
4 Modrý pták ne 23.04.2017 14.00 STD
5 Pýcha a předsudek ne 14.05.2017 14.00 ND

Cena – A: 1 790 Kč, B: 1 390 Kč, C: 690 Kč

Seniorský cyklus IV – SEN4
Původně skupina Národní divadlo seniorům IV – SE4. Jímavá 
Verdiho opera La traviata romanticky idealizuje nešťastnou 
lásku Violetty k Alfrédovi a oslovuje především hlubokou 
a emotivní lyrikou. V tanečním představení Čarodějův učeň 
tvůrci oživují téma staré legendy o nebezpečí střetů se zá-
hadnými silami, které dokážou poblouznit i fascinovat. Ideální 
směs vídeňského šarmu, humoru a nepřekonatelné radosti 
ze života, to jsou přednosti Straussovy operety Netopýr, která 
se zabydlela na jevištích takřka celého světa. Vizuálně pohy-
bová inscenace Human Locomotion za pomoci principů La-
terny magiky nechává diváky nahlédnout Muybridgeův životní 
příběh. Nesmrtelný příběh o lásce prince Siegfrieda a něžné 
princezny Odetty, kterou zlý Rudovous proměnil v labuť, se 
pro veřejnost stal synonymem klasického tance. Othello je 
jednou z nejproslulejších tragédií Williama Shakespeara. 
Sugestivní příběh o lásce, žárlivosti a intrikách ztvárnil 
na prknech Stavovského divadla režisér Daniel Špinar. 

1 La traviata po 26.09.2016 19.00 HDK
2 Čarodějův učeň ne 23.10.2016 19.00 ND
3 Netopýr út 06.12.2016 19.00 HDK
4 Human Locomotion so 07.01.2017 20.00 NS
5 Labutí jezero st 26.04.2017 19.00 ND

6
Othello, benátský  
mouřenín

čt 15.06.2017 19.00 STD

Cena – 2 790 Kč, B: 1 990 Kč, C: 1 090 Kč

Seniorský cyklus V – SEN5
Původně skupina Národní divadlo seniorům V – SE5. Příběh 
výjimečné ženy a oblíbené spisovatelky oslovil jednu z nej-
uváděnějších českých dramatiček Lenku Lagronovou. Ta se 
na Boženu Němcovou snaží nahlížet optikou dneška, jako 
na umělkyni mimořádnou, ale v mnoha ohledech složitou. 
Do Národního divadla se můžete těšit na Strakonického du-
dáka, půvabnou pohádku, ve které se prolínají reálné, typicky 
české postavy s tajemnou říší přírody, se světem nadpřiro-
zených sil. Je to také národní mýtus, součást naší společné 
paměti – vypráví o našich kořenech. Shakespearovský námět 
přinese taneční zpracování příběhu milenců Romea a Julie 
s hudbou Sergeje Prokofjeva. Osobitý pohled na tento ar-
chetypální příběh nabízí choreografie Petra Zusky. Milostnou 
tragédii vystřídá pohádková opera Jeníček a Mařenka, která 
je společným dílem Engelberta Humperdincka a jeho sestry 
Adelheid Wetteové. V inscenaci, kterou přenášíme do Hu-
debního divadla Karlín, se kloubí vznešená hudba s kousky 
akrobatů, loutkářů a herců, které potěší dospělé i dětské 
diváky, operní znalce i ty, kdo přijdou do opery poprvé.

1 Jako břitva (Němcová) so 01.10.2016 14.00 STD
2 Strakonický dudák ne 06.11.2016 14.00 ND
3 Romeo a Julie – balet ne 12.02.2017 14.00 HDK
4 Jeníček a Mařenka ne 05.03.2017 11.00 HDK

Cena – A: 1390 Kč, B: 990 Kč, C: 590 Kč 

OPERNÍ SKUPINY

Pro milovníky opery I – O1
Původně skupina To nejnovější z opery – ON. Cyklus šesti 
operních večerů zahájí Madama Butterfly, jedna z nejzná-
mějších Pucciniho oper o nešťastné lásce japonské gejši 
k americkému námořnímu důstojníkovi. Autor se v tomto 
případě vzdal složitého děje a hlučných dramatických udá-
lostí a v ryze komorním příběhu vsadil na psychologii postav. 
Operní jednoaktovky Carla Orffa vypráví formou zábavného 
lidového divadla dvě pohádky bratří Grimmů. Klasik italské 
komické opery Gaetano Donizetti si ve svém Poprasku 
v opeře dělá legraci z opery a jejích představitelů – předvádí 
operní soubor plný typických postaviček, jak zkouší jakousi 
vážnou operu. Romeo a Julie, Shakespearovi nesmrtelní mi-
lenci z Verony, se stali inspirací pro nekonečnou řadu umělců. 
Jedním z jejich nejkrásnějších hudebních portrétů je opera 
Charlese Gounoda. Kašlíkův Krakatit se vyznačuje dynamic-
kým scénářem spojujícím skutečný svět a svět přeludů, ost-
rým střihem a kontrastem a hudbou kombinující experimenty 
soudobé vážné hudby s jazzem či pop music. Sezonu završí 
nové nastudování Tosky, opery o slavné zpěvačce, jejím 
milenci a zákeřném policejním šéfovi, baronu Scarpiovi.

1 Madama Butterfly ne 18.09.2016 19.00 ND
2 Chytračka/Měsíc čt 03.11.2016 19.00 ND
3 Poprask v opeře pá 17.02.2017 19.00 STD
4 Romeo a Julie út 04.04.2017 19.00 HDK
5 Krakatit st 10.05.2017 19.00 ND
6 Tosca st 01.06.2017 19.00 ND

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

Pro milovníky opery II – O2
Původně skupina Večery v opeře – OV. Inspiraci pro svou 
poslední operu našel Leoš Janáček v Dostojevského Zápis-
cích z mrtvého domu. Do něj autor přetavil vlastní zkušenost 
politického vězně se sibiřským trestaneckým lágrem i se 
širokou škálou lidí odsouzených za nejrůznější zločiny. Nej-
slavnějším mileneckým příběhem o Romeovi a Julii se nechal 
kromě jiných inspirovat také francouzský skladatel Charles 
Gounod ve své stejnojmenné lyrické opeře. Operní pohádku 
Jeníček a Mařenka napsal skladatel Engelbert Humperdinck 
na motivy bratří Grimmů. Těšit se můžete na režii Matěje 
Formana, která svou výpravností zaujme i zkušené operní 
diváky. Donizettiho Poprask v opeře si dělá legraci z opery 
a zpěváků samotných – předvádí operní soubor plný typic-
kých postaviček (namyšlená primadona, zneuznaná zpěvačka 
vedlejších rolí, neschopný tenor, nervózní autor …), jak zkouší 
vážnou operu. 100. výročí narození významného dirigenta 
a skladatele Václava Kašlíka oslaví Národní divadlo uvedením 
opery Krakatit na motivy románu Karla Čapka. Sezonu završí 
Nabucco, jedna z nejslavnějších oper italského skladatele 
Giuseppa Verdiho.

1 Z mrtvého domu út 06.12.2016 19.00 ND
2 Romeo a Julie út 07.02.2017 19.00 HDK
3 Jeníček a Mařenka ne 05.03.2017 17.00 HDK
4 Poprask v opeře pá 07.04.2017 19.00 STD
5 Krakatit čt 18.05.2017 19.00 ND
6 Nabucco pá 17.06.2017 19.00 HDK

Cena – A: 4 490 Kč, B: 3 290 Kč, C: 1 960 Kč

Pro milovníky opery III – O3
Původně skupina Světové operní hity – OH. Cyklus pěti 
operních představení zahájí Mozartův singspiel o princi 
Taminovi, který za pomoci kouzelné flétny a komického 
společníka Papagena hledá cestu k princezně Pamině, dceři 
Královny noci. Puccini se v opeře Madama Butterfly vzdal 
složitého děje a hlučných dramatických událostí a v tomto 
ryze komorním díle vsadil na psychologii postav, kterou jeho 
hudba rozkrývá do nejmenších detailů. Tragický milostný 
příběh gejši Cio-Cio-San a plukovníka Pinkertona vás zavede 
do exotického prostředí Japonska. Kontrast k intimnímu rázu 
Madama Butterfly nabídne opera o slavné zpěvačce Tosce, 
jejím milenci, malíři Cavaradossim, a zákeřném policejním 
šéfovi, baronu Scarpiovi. Janáčkovu slavnou „filosofickou 
revue“ o zvířatech a lidech, o touze, zklamání ze života 
i moudrém smíření s věčnou přírodou na jeviště Národního 
divadla přenesl režisér Ondřej Havelka s citem pro předlohu 
i její operní zpracování. Sezonu uzavře Wagnerův příběh 
bájného rytíře Lohengrina, který přichází do světa lidí, aby 
zachránil čest Elsy z Brabantu.

 www.predplatnend.cz
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1 Kouzelná flétna čt 22.09.2016 19.00 StD
2 Madama Butterfly ne 27.11.2016 19.00 ND
3 Příhody lišky Bystroušky st 11.01.2017 19.00 ND
4 Tosca pá 17.03.2017 19.00 ND
5 Lohengrin so 17.06.2017 19.00 ND

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

Operní odpoledne – OO
Námět roztomilé pohádkové opery Čert a Káča vychází ze 
stejnojmenné pohádky Boženy Němcové o drzé a nebojácné 
Káče, vychytralém ovčáku Jirkovi a oklamaném čertu Marbu-
elovi. Dvořákovo mistrné hudební zpracování spojující lidové 
a humorné prvky s lyrickými a fantastickými trefně doplňuje 
scéna a kostýmy Adolfa Borna. V nejznámějším Mozartově 
singspielu o princi Taminovi, který za pomoci kouzelné flétny 
a komického společníka Papagena hledá cestu k princezně 
Pamině, vystupují vedle postav ze světa lidí také různé 
pohádkové bytosti a zvířata a své uplatnění nacházejí i efekty 
jevištních mašinérií. Opera na námět oblíbené pohádky 
bratří Grimmů je dílem sourozenců, skladatele Engelberta 
Humperdincka a jeho sestry Adelheid Wetteové. Inscenační 
tým režiséra Matěje Formana vytvořil kouzelnou pohádkovou 
inscenaci, ve které se kloubí vznešená hudba s kousky akro-
batů, loutkářů a herců a které potěší dětské i dospělé diváky.

1 Čert a Káča so 10.09.2016 11.00 ND
2 Kouzelná flétna ne 18.12.2016 17.00 STD
3 Jeníček a Mařenka ne 14.05.2017 17.00 HDK

Cena – A: 1 490 Kč, B: 1 090 Kč, C: 890 Kč

Nová opera – NO NOVINKA

Série čtyř představení seznámí diváky se soudobou 
komorní operou a přivádí je do prostoru Nové scény, která 
k podobným unikátním projektům přímo vybízí. Současný 
mladý český skladatel a dirigent Jan Kučera patří k oddaným 
obdivovatelům kultovního rozhlasového seriálu Rodinka aneb 
Byli jsme a budem (později Tlučhořovi). Rudá Marie, černá, či 
spíše rudá operní groteska byla v roce 2015 uvedena ve svě-
tové premiéře. Tvorbu slavného průkopníka minimalistické 
hudby Steva Reicha přiblíží tříaktová video-opera Tři příběhy 
o fenoménech lidského pokroku, které se mohou obrátit proti 
přírodě i lidstvu samotnému. Dvě extravagantní skladby 
Dmitrije Šostakoviče dávají jednu z možných odpovědí 
na otázku, o čem má být opera poté, co definitivně skončila 
epocha romantismu. Z ambiciózní avantgardní opery Orango 
o polidštění opice zůstal jen výmluvný fragment. Antiforma-
listický jarmark je pak Šostakovičovým hořce groteskním 
protestem proti vládě hlupáků nejen v sovětské kultuře. 
Na objednávku přichází do Národního divadla český skladatel 
a bývalý držitel Fulbrightova stipendia na Kolumbijské uni-
verzitě Jiří Kadeřábek s operou Žádný člověk.

1 Rudá Marie ne 06.11.2016 20.00 NS
2 Tři příběhy ne 18.12.2016 20.00 NS

3
Orango/Antiformalistický 
jarmark

čt 02.02.2017 20.00 NS

4 Žádný člověk po 03.04.2017 20.00 NS

Cena – A: 990 Kč, B: 890 Kč, C: 790 Kč

BALETNÍ SKUPINY

Pro milovníky baletu I – B1
Skupina pro milovníky tanečního umění přináší nejnovější 
choreografie Baletu Národního divadla. Jako první uvidíte 
triptych Vertigo tří věhlasných choreografů – Radu Poklitaru, 
Maura Bigonzettiho a Alexandra Ekmana. Prostor Nové scény 
rozezvučí např. tóny Bacha, Šostakoviče nebo Schuberta, 
zažijete večer oslavující umění tance a možnost přiblížit se 
fyzické dokonalosti. Malá mořská víla úspěšného inscenační-
ho týmu – hudebního skladatele Zbyňka Matějů, choreografa 
Jana Kodeta a režisérů SKUTR – touží v království svého otce 
poznat lidský svět a zažít lidskou lásku. Obojí se jí povede, ale 
za jakou cenu? Nacho Duato je jméno světoznámého choreo-
grafa španělského původu, jehož stěžejní kus s názvem Mul-
tiplicity. Forms of Silence and Emptiness na Bachovu hudbu 
vám přinášíme na scéně Národního divadla. Sezonu uzavře 
nová choreografie Petra Zusky Sólo pro nás dva. Právě deset 
let po uvedení veleúspěšné inscenace Sólo pro tři přichází 
čas pro nové souvislosti a roviny. Naši tanečníci vám budou 
tančit na hudbu Jaromíra Nohavici a Beaty Bocek.

1. Vertigo so 10.09.2016 20.00 NS
2. Malá mořská víla út 20.12.2016 19.00 STD
3. Nacho Duato ne 05.03.2017 19.00 ND
4. Sólo pro nás dva ne 18.06.2017 20.00 NS

Cena – A: 1 990 Kč, B: 1 490 Kč, C: 990 Kč

Pro milovníky baletu II – B2
Druhá skupina pro milovníky baletu začíná velkolepým 
výpravným baletem La Bayadère mexického choreografa 
Javiera Torrese. Příběh odvážné chrámové tanečnice z ori-
entálního indického prostředí na hudbu Ludwiga Minkuse je 
plný barev a dramatických zvratů. Shakespearovu romantic-
kou tragédii zpracoval ve svém díle umělecký šéf Baletu Petr 
Zuska. Sugestivní Prokofjevova hudba dotváří dramatický 
příběh veronských milenců. NACHO DUATO: Multiplicity. 
Forms of Silence and Emptiness. Tak zní název stěžejního 
kusu z tvorby španělského choreografa Nacha Duata, jenž je 
oslavou tanečního umění. Titul je složen ze dvou částí, první, 
rychlá, vychází z úryvků Bachovy hudby, druhá, mystického 
charakteru, je založena na Bachově Umění fugy. Sezonu 
zakončíme novinkou Petra Zusky, která navazuje na úspěšný 
titul Sólo pro tři. Neměli by si ho nechat ujít ti diváci, pro které 
byl tento kultovní kus nepostradatelným divadelním zážitkem 
uplynulých deseti let. Tentokrát se bude tančit a hrát na Nové 
scéně na hudbu Jaromíra Nohavici a Beaty Bocek.

1. La Bayadère čt 15.09.2016 19.00 ND
2. Romeo a Julie po 16.01.2017 19.00 HDK
3. Nacho Duato čt 23.03.2017 19.00 ND
4. Sólo pro nás dva út 20.06.2017 20.00 NS

Cena – A: 2 490 Kč, B: 1 890 Kč, C: 1 190 Kč 

ČINOHERNÍ SKUPINY

Pro milovníky činohry I–IV – Č1–4
Kombinaci klasiky a současného divadla nabízí čtyři skupiny 
pro milovníky činohry. Tvorba jedné z nejuváděnějších 
českých dramatiček Lenky Lagronové je našim divákům již 
dobře známá. Hra Jako břitva není jen popisnou biografií 
nejoblíbenější české spisovatelky. Autorka se snaží nahlížet 
na Boženu Němcovou optikou dneška, jako na umělkyni mi-
mořádnou, ale v mnoha ohledech složitou. Jedinou činoherní 
premiérou nové sezony na jevišti Národního divadla bude 
Pýcha a předsudek. Působivý román dá v jevištní verzi zazá-
řit dámské i pánské části souboru a inteligentní humor, jímž 
Austenová strhuje čtenáře už dvě stě let, do divadla přiláká 
ženy i muže. Příběh o někdejším vojákovi z první světové 
války, teď zaměstnanci krematoria a vzorném manželovi 
a otci Karlu Kopfrkinglovi je nejen hororem ze spalovny lidí, 
ale také groteskním obrazem rozkladu lidské osobnosti. Sen 
čarovné noci je klasický titul, který se na jeviště vrací s kaž-
dou generací. S fantastickou přehlídkou motivů, zápletek, 
záhad a tajemství se alespoň jednou za život musí potkat 
všichni skuteční divadelní nadšenci. Je láska pouze doménou 
mládí, a nebo je každý z nás tak trochu opouštějící Nevěstou 
či zrazeným Ženichem? Nejen tyto otázky si klade Lorcova 
Krvavá svatba, hra o vášni a milostné touze. 

Pro milovníky činohry I – Č1

1. Jako břitva (Němcová) út 01.11.2016 19.00 STD
2. Pýcha a předsudek ne 04.12.2016 19.00 ND
3. Spalovač mrtvol st 11.01.2017 19.00 STD
4. Sen čarovné noci st 15.03.2017 19.00 ND
5. Krvavá svatba čt 08.06.2017 19.00 STD

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

Pro milovníky činohry II – Č2

1. Jako břitva (Němcová) út 15.11.2016 19.00 STD
2. Spalovač mrtvol po 30.01.2017 19.00 STD
3. Krvavá svatba čt 23.03.2017 19.00 STD
4. Pýcha a předsudek ne 14.05.2017 19.00 ND
5. Sen čarovné noci po 19.06.2017 19.00 ND

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

Pro milovníky činohry III – Č3

1. Jako břitva (Němcová) út 13.12.2016 19.00 STD
2. Pýcha a předsudek po 23.01.2017 19.00 ND
3. Sen čarovné noci čt 09.02.2017 19.00 ND
4. Spalovač mrtvol po 27.03.2017 19.00 STD
5. Krvavá svatba po 22.05.2017 19.00 STD

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

Pro milovníky činohry IV – Č4

1. Pýcha a předsudek po 19.12.2016 19.00 ND
2. Jako břitva (Němcová) čt 26.01.2017 19.00 STD
3. Sen čarovné noci út 28.03.2017 19.00 ND
4. Spalovač mrtvol ne 14.05.2017 19.00 STD
5. Krvavá svatba út 27.06.2017 19.00 STD

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

Setkání s činohrou I – ČS1
Shakespearův poněkud chaotický příběh o událostech jedné 
noci, kdy každé usnutí a probuzení může přinést nový sen, 
patří mezi divadelní klasiku. Jenže kde takové sny končí 
– a co si z nich vlastně pamatujeme? Když se svět kolem 
nás roztočí, těžko říct, jaké jsou jeho hranice. Tři životní 
situace podané se syrovostí, intenzitou a naléhavostí, která 
bere dech, nabídne představení Spolu/Sami. Dramatizace 
slavného románu Pýcha a předsudek Jane Austenové se 
na prknech Národního divadla objeví vůbec poprvé v historii. 
Příběh z venkova ironicky líčí rodinné vztahy a stejně úsměv-
ně pojednává i ústřední problém – jak co nejrychleji a nej-
elegantněji provdat všechny dcery. Postavy ve hře Na moři, 
zírám nahoru svůj příběh zároveň vyprávějí i žijí, jejich životy 
se splétají a rozplétají a jejich vyprávění se nečekaně prolí-
nají. V Lorcově Krvavé svatbě se folklór mísí s avantgardou, 
tradiční svět svateb a nedotknutelných obřadů s vášnivostí 
okamžiku a nezachytitelnou láskou. Z díla českého klasika 
Klicpery sestavil Milan Šotek „fungl novou“ komedii, maje 
přitom na zřeteli konkrétní herce Národního divadla. Inscena-
ci uvedeme v místech, kde Klicpera sám s českou divadelní 
společností působil před dvěma sty lety. 

1. Sen čarovné noci čt 08.09.2016 19.00 ND
2. Spolu/Sami st 09.11.2016 20.00 NS
3. Pýcha a předsudek so 25.02.2017 19.00 ND
4. Na moři, zírám nahoru pá 17.03.2017 20.00 NS
5. Krvavá svatba ne 30.04.2017 19.00 STD
6. Mlynářova opička út 06.06.2017 19.00 STD

Cena – A: 1 890 Kč, B: 1 490 Kč, C: 990 Kč 

Setkání s činohrou II – ČS2
Nezvalovo veršované drama o krásné a nespoutané Manon 
Lescaut a rytíři des Grieux se objevuje na scéně Národ-
ního divadla vůbec poprvé, a to v režii Daniela Špinara. 
Mikve – prostor rituální lázně, v níž se věřící židovské ženy 
pravidelně očišťují – se ve hře současné izraelské dramatičky 
Hadar Galron stává místem střetu různých přístupů k víře 
i k životu. Jedna z nejuváděnějších českých dramatiček 
Lenka Lagronová se na Boženu Němcovou snaží nahlížet 
optikou dneška, jako na umělkyni mimořádnou, ale v mnoha 
ohledech složitou. V textu Lorcovy Krvavé svatby se folklór 
mísí s avantgardou, tradiční svět svateb a nedotknutelných 
obřadů s vášnivostí okamžiku a nezachytitelnou láskou. 
Nevěsta ví, koho si má vzít, a Ženich se na svatbu připravuje 
se vší vážností. Setkání se soudobým divadlem nabídnou dvě 
představení na Nové scéně. Hra o světě vědy, spolku Sisyfos, 
o cestě z vrcholu až na samé dno a pak zas dál vzniká přímo 
pro prostor Nové scény a v tiché úctě k podivuhodné životní 
cestě Iljy Ripse. Jaké by to bylo, kdyby se člověk stal objek-
tem pokusných testů? Takovou otázku si klade inscenace 
Experiment myší ráj režiséra Jiřího Havelky.

 Opera  Činohra  Balet  Laterna magika  Koncert 
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1. Manon Lescaut út 20.09.2016 19.00 ND
2. Mikve st 09.11.2016 19.00 STD
3. Jako břitva (Němcová) po 20.02.2017 19.00 STD
4. Krvavá svatba st 29.03.2017 19.00 STD

5. 
Dotkni se vesmíru 
a pokračuj

út 02.05.2017 20.00 NS

6. Experiment myší ráj po 19.06.2017 20.00 NS

Cena – A: 1 890 Kč, B: 1 490 Kč, C: 990 Kč

Činohra na Nové scéně I – ČNS1 KOMORNÍ DRAMA

Komorní představení činoherního souboru vynikají preciz-
ním herectvím a neotřelými tématy. Tato skupina přinese 
v prvním představení pitoreskní pohled do současného 
světa, v němž vládnou mezilidským vztahům všudypřítomné 
informace. Další současná hra Dotkni se vesmíru a pokračuj 
nás přenese do světa chemie, vědy, ve které je těžké najít tu 
správnou cestu evoluce. Analýzy poukazují na znepokojivé 
souvislosti antické moudrosti, bible a genetiky. Zbývá jen 
rozhodnout, kdo je vyvolen vykročit novou cestou. Protknutí 
spletitých životních cest lidí v různých koutech světa před-
staví česká premiéra hry Na moři, zírám nahoru mladého 
australského dramatika Finegana Kruckemeyera. V žánru 
magického realismu je možné, že se postavy setkají, aby si 
vzájemně pomohly jít dál. Poslední představení je inspirová-
no věčným tématem, totiž ženou. Ta může být vnímána mno-
ha způsoby. Některé z nich předvedou členové činoherního 
souboru s tanečníky skupiny 420PEOPLE. Výjimečná česká 
herečka ve světě pohybu a zároveň ve světě mužů – i to je 
způsob, jak na Nové scéně vyzkoušet žánrové přesahy a naše 
herce vystavit zcela novým výzvám.

1. Láska a informace út 20.09.2016 20.00 NS

2. 
Dotkni se vesmíru  
a pokračuj

út 29.11.2016 20.00 NS

3. Na moři, zírám nahoru st 19.04.2017 20.00 NS

4. 
Křehkosti, tvé jméno  
je žena

út 06.06.2017 20.00 NS

Jednotná cena – 790 Kč

Činohra na Nové scéně II – ČNS2 KOMORNÍ DRAMA

Skupina představí divákům současné hry českých i světových 
autorů, které v nejednom případě vznikají přímo pro prostor 
jeviště pražské Nové scény. Drama Spolu/Sami současné 
německé autorky Anji Hillingové představuje příběh šesti lidí, 
kteří se jedné noci náhodně setkají v anonymitě velkoměsta, 
a jejich osudy se protnou. Ústřední postava hry Dotkni se 
vesmíru a pokračuj, biochemik AV ČR, dosáhl na metu nej-
vyšší – podařilo se mu objevit mechanismus vzniku nového 
druhu a tedy podstatu evoluce. Analýzy tohoto výzkumu 
však přinášejí znepokojivé výsledky. Kdo je vyvolen, aby 
vyzval lidstvo na novou cestu? Několik fragmentů ze života 
současného člověka, který je očarován virtuální realitou, 
směs banality a zásadních témat nahlížených s humorem 
až ironií přinese hra Láska a informace. Skupinu uzavře 
jevištní experiment s hercem a myší, pokus s jevištní realitou, 
laboratorní podmínky před vašima očima. Nevšední divadelní 
zážitek připraví divákům režisér Jiří Havelka. 

1. Spolu/Sami st 14.09.2016 20.00 NS

2. 
Dotkni se vesmíru  
a pokračuj

st 16.11.2016 20.00 NS

3. Láska a informace čt 12.01.2017 20.00 NS
4. Experiment myší ráj út 14.03.2017 20.00 NS

Jednotná cena – 790 Kč

VEČERNÍ VÍCEŽÁNROVÉ SKUPINY

Vítejte v Karlíně – VK
Setkání s impozantními novobarokními prostory Hudebního 
divadla Karlín a především s působivými inscenacemi Národ-
ního divadla potěší jak ty, kteří se chystají s divadlem teprve 
začít, tak stálé a zkušené diváky. Sérii představení zahájí 
Rigoletto, jedno z nejznámějších děl italského skladatele 
Giuseppa Verdiho. Operní zpracování příběhu dvorního šaška 
a jeho krásné dcery Gildy uchvacuje posluchače především 
líbivými melodiemi, které poskytují prostor pro výjimečné 
pěvecké výkony. Rusalka bývá považována za „pouhou“ po-
hádku, avšak přes svou pohádkovost toto vrcholné Dvořákovo 
dílo v sobě nese zašifrované hluboké poselství o základním 
uspořádání sil, živlů, energií a vášní v přirozeném, tedy i lid-
ském světě. Slavné téma milostného příběhu Romea a Julie 

zpracoval v duchu neoklasické baletní estetiky umělecký šéf 
Baletu ND Petr Zuska. Závěr sezony vám zpříjemní Netopýr, 
slavná Straussova opereta, která nabízí ideální směs vídeň-
ského šarmu, humoru a nepřekonatelné radosti ze života.

1. Rigoletto po 24.10.2016 19.00 HDK
2. Rusalka út 03.01.2017 19.00 HDK
3. Romeo a Julie út 11.04.2017 19.00 HDK
4. Netopýr st 21.06.2017 19.00 HDK

Cena – A: 2 690 Kč, B: 1 790 Kč, C: 1 290 Kč

Velká řada – VŘ NEJVĚTŠÍ SKUPINA

Největší abonentní skupina nabízí pestrou škálu operních 
titulů, které doplní baletní představení Čarodějův učeň 
vyprávějící příběh setkání dospívajícího chlapce s černou 
magií. Začátek žalmu 137 zaujal Giuseppa Verdiho v libretu 
k Nabuccovi a inspiroval jej ke kompozici sboru „Va, pensiero, 
sull’ali dorate“, který v této opeře zaznívá. Ruskou operní 
tvorbu reprezentuje večer, v němž zazní Čajkovského Jolanta, 
romantická pohádka o prohlédnutí slepé princezny, a Stravin-
ského Slavík čerpající z námětu pohádky H. Ch. Andersena. 
Pucciniho operu o slavné zpěvačce Tosce uvedeme ve zcela 
novém nastudování režiséra Arnauda Bernarda. Pohádkové 
náměty Orffových originálních jednoaktovek budí dojem, že 
jsou určeny dětskému publiku, lidový, někdy až drsný jazyk 
však z Orffových „pohádek“ dělají divadlo vhodné spíše pro 
starší děti a dospělé. Z českého repertoáru zazní dvě pozo-
ruhodná díla 20. století. Lyrická opera Juliette Bohuslava 
Martinů líčí příběh básníka Michela a jeho lásce k dívce, jejíž 
hlas jednou zaslechl. Za předlohu své druhé opery si dirigent 
a skladatel Václav Kašlík zvolil román Karla Čapka Krakatit, 
filozofické sci-fi z roku 1922, které formou podobenství 
předpovědělo vývoj moderní vědy i cestu lidské civilizace až 
na samý práh sebezničení. Opera Andrea Chénier italského 
skladatele Umberta Giordana je inspirována životem a tvor-
bou básníka popraveného během francouzské revoluce.

1. Nabucco út 13.09.2016 19.00 HDK
2. Čarodějův učeň st 23.11.2016 19.00 ND
3. Slavík/Jolanta st 21.12.2016 19.00 ND
4. Tosca pá 03.02.2017 19.00 ND
5. Chytračka/Měsíc po 06.03.2017 19.00 ND
6. Juliette (Snář) st 12.04.2017 19.00 ND
7. Andrea Chénier po 15.05.2017 19.00 ND
8. Krakatit čt 15.06.2017 19.00 ND

Cena – A: 4 890 Kč, B: 3 490 Kč, C: 2 590 Kč

Divadelní večery I – DV1
Sérii setkání s inscenacemi všech žánrů na všech scénách 
Národního divadla zahájí Nezvalova dramatizace slavného 
románu abbého Prévosta Manon Lescaut. Příběh nevěrné 
a zároveň oddané lásky, plný napínavých zvratů a okouzlují-
cího rytířského světa se na jeviště Národního divadla dostává 
vůbec poprvé, o to působivější setkání vás čeká. Inspiraci pro 
svou poslední operu našel Leoš Janáček v Dostojevského 
románu Zápisky z mrtvého domu. Novelu Spalovač mrtvol 
Ladislava Fukse známe především z jejího filmového zpraco-
vání. Příběh o vojákovi první světové války, dnes zaměstnanci 
krematoria, má však více rovin a jeho sdělení je v mnohých 
ohledech aktuální i dnes. Prostor Nové scény pohltil charis-
matický izraelský choreograf Ohad Naharin. Těšit se můžete 
na vynikající taneční výkony, smršť energie, pohybového 
humoru a kultovní choreografické pasáže vytvořené Ohadem 
Naharinem v průběhu posledních deseti let. Cyklus završí 
Gounodovo operní zpracování Shakespearova slavného 
dramatu Romeo a Julie.

1. Manon Lescaut st 19.10.2016 19.00 ND
2. Z mrtvého domu pá 09.12.2016 19.00 ND
3. Spalovač mrtvol st 15.02.2017 19.00 STD
4. Ohad Naharin: decadance čt 20.04.2017 20.00 NS
5. Romeo a Julie čt 15.06.2017 19.00 HDK

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

Divadelní večery II – DV2
Poslední Čajkovského a první Stravinského opera pocházejí 
ze zcela odlišných hudebních světů – Jolanta se nese v du-
chu romantické noblesy, zatímco o dvacet let mladší Slavík 
v sobě spojuje kouzlo impresionismu s expresionistickým 
výrazem. Balet Vertigo reprezentuje esenci díla trojice vý-
znamných současných evropských tvůrců tanečního divadla. 
Tři navzájem ostře kontrastující poetiky jednotlivých umělců 
a jejich děl vytvářejí magickou kombinaci lyriky, nostalgie, 

humoru i bláznivé absurdity spolu s virtuózními tanečními 
výkony. Tři činoherní večery nabídnou klasiku anglosaské 
literatury. Kromě ikonických děl Williama Shakespeara se 
můžete těšit také na původní dramatizaci slavného románu 
Jane Austenové, který se na jevišti Národního divadla objeví 
vůbec poprvé. Milovníci klasického baletu si přijdou na své 
u tradičního Labutího jezera v choreografii podle původní 
verze Maria Petipy a Lva Ivanova. Závěr sezony bude patřit 
Rossiniho komické opeře Popelka.

1. Slavík/Jolanta čt 06.10.2016 19.00 ND
2. Vertigo st 14.12.2016 20.00 NS

3. 
Othello, benátský  
mouřenín

čt 12.01.2017 19.00 STD

4. Pýcha a předsudek út 07.02.2017 19.00 ND
5. Sen čarovné noci po 10.04.2017 19.00 ND
6. Labutí jezero čt 04.05.2017 19.00 ND
7. Popelka pá 16.06.2017 19.00 STD

Cena – A: 3 990 Kč, B: 2 890 Kč, C: 1 490 Kč

Divadelní večery III – DV3 
Ve čtyřech operních a jednom baletním představení ochutnají 
diváci pestrou směsici odlišných hudebních stylů. Komickou 
operu s působivými belcantovými melodiemi reprezentuje 
slavná Rossiniho Popelka. Dvořákův Jakobín patří mezi skla-
datelovy nejhranější opery a zaslouží si pozornost nejen pro 
krásu své hudby, ale také pro děj, který kloubí jak komické, 
tak lyrické scény. Milostný příběh Romea a Julie není třeba 
dlouze představovat. Vy se můžete těšit na hudbu Sergeje 
Prokofjeva a cituplnou choreografii Petra Zusky. Českou 
tvorbu zastupuje také lyrická opera Bohuslava Martinů 
Juliette aneb Snář o básníku Michelovi a hledání dívky, jejíž 
hlas jednou zaslechl. Život básníka Chéniera popraveného 
během francouzské revoluce posloužil jako volný námět pro 
Umberta Giordana, jehož romantická opera Andrea Chénier 
uzavře vaši skupinu.

1. Popelka st 05.10.2016 19.00 StD
2. Jakobín út 22.11.2016 19.00 ND
3. Romeo a Julie út 17.01.2017 19.00 HDK
4. Juliette (Snář) po 03.04.2017 19.00 ND
5. Andrea Chénier čt 25.05.2017 19.00 ND

Cena – A: 3 390 Kč, B: 2 490 Kč, C: 1 490 Kč
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Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA
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Hudba: Petr Iljič Čajkovskij 
Libreto: Pavel Ďumbala (úprava podle  
V. Begičeva a V. Gelcera) 
Choreografie: Lev Ivanov, Marius Petipa,  
Pavel Ďumbala, Hana Vláčilová
Scéna: Martin Černý
Kostýmy: Ludmila Várossová
Dirigent: Václav Zahradník

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor  
Baletu ND

Uvádíme:
19. 6. 2016 ve Státní opeře
7. 7. 2016 v rámci Mezinárodního  
festivalu hudby a tance v Granadě

Přední sólisté Baletu Národního diva-
dla Miho Ogimoto a Giovanni Rotolo. 
Dva charizmatické tanečníky s bravur-
ní technikou, představitele hlavních 
rolí v slavném baletu P. I. Čajkovského 
Labutí jezero, můžete vidět nejen v Pra-
ze, ale i v zahraničí. V červnu na scé-
ně Státní opery a v červenci v rámci 
Mezinárodního festivalu hudby a tance 
v Granadě. Soubor Baletu ND byl totiž 
pozván na tento prestižní festival, aby 
předvedl své umění pod širým nebem, 
v otevřené aréně, v magické Alhambře.

Labutí jezero
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BALET > PREMIÉRA

Vertigo 
RAIN

Choreografie: Radu Poklitaru
Hudba: Johan Sebastian Bach,  

Jacques Brel, lidové písně 

VERTIGO 
Choreografie: Mauro Bigonzetti

Hudba: Dmitrij Šostakovič

CACTI 
Choreografie: Alexander Ekman

Hudba: Joseph Haydn,  
Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, 

Andy Stein, Gustav Mahler

1. premiéra:  
9. 6. 2016  

na Nové scéně

2. premiéra:  
10. 6. 2016  

na Nové scéně

Dále uvádíme:  
12., 15., 22. 6. a 27. 8.

Balet Národního divadla uvede v červnu na jevišti Nové scény svou posled-
ní premiéru této sezony nazvanou Vertigo. Jedná se o komponovaný večer 
složený z děl tří evropských tvůrců, které spojuje spřízněnost jejich choreo-
grafického rukopisu s žánrovým proudem současného tanečního divadla. 
Navzdory této spojitosti však jejich poetiky spolu ostře kontrastují. Závratné 
spojení lyrické obraznosti Moldavana Radu Poklitaru, nostalgicky potemně-
lé elegance Itala Maura Bigonzettiho a svěže originální směsice humorné 
nadsázky s minimalistickou uměřeností Švéda Alexandra Ekmana nabízí 
možnost porovnat tři zcela odlišné podoby současného evropského tance 
v jediném večeru.

1  Rain – Alexandra Pera, Guido Sarno
2  Rain – Nela Čelišová, Alice Petit,  

Matěj Šust, Zuzana Šimáková
3  Vertigo – Alina Nanu, Francesco  

Scarpato
4  Vertigo – Giovanni Rotolo,  

Aya Watanabe
5  Cacti – Radka Slatinská, Alice Petit, 

Fernando Troya, Cornelia Seibold, 
Marek Svobodník

6  Cacti – Tudor Moldoveanu,  
Ondřej Vinklát  
Foto: H. Smejkalová

Dílo Radu Poklitaru, moldavského choreografa 
žijícího na Ukrajině, bude v rámci večera zastoupeno 
jeho kompozicí s názvem Rain (Déšť), kterou v roce 
2007 vytvořil pro svůj soubor Kyjevský moderní 
balet. Tato scénická suita se odvíjí na pozadí hudební 
koláže fragmentů J. S. Bacha, J. Brela a moldavské, 
gruzínské, židovské a ruské lidové hudby.

Tvorbu Maura Bigonzettiho, italského choreografa 
světového renomé, jehož tvůrčí dráze dominuje 
spojení s italským souborem Aterballetto a který byl 
v březnu tohoto roku jmenován uměleckým šéfem 
baletu Teatro La Scala, bude reprezentovat dílo 
nazvané Vertigo, od něhož je odvozen název celého 
večera. Bigonzetti vytvořil tuto choreografii na hudbu 
D. Šostakoviče pro Aterballetto v roce 2006. Magická 
uhrančivost tohoto opusu vyvěrá z elektrizující tenze, 
která se rozprostírá mezi zádumčivou naléhavostí 
Šostakovičovy hudby a extrémním fyzickým vypětím 
tanečníků v emotivním duetu, jenž je metaforou 
závratného spojení v lásce.

Kompozici uzavře choreografie Alexandera Ekma-
na, která nese název Cacti. Dosud krátká, avšak 
výjimečně úspěšná dráha tohoto mladého švédského 
tvůrce je zatím spojena především s jeho působením 
v souborech Nederlands Dans Theater II a Cullberg 
Ballet. Světovou kritikou vysoce ceněné dílo nazvané 
Cacti vytvořil Ekman v roce 2010 pro Nederlands 
Dans Theater II. S nadsázkou a střízlivou ironií se 
v něm dotýká stereotypů současné západoevropské 
civilizace a zejména současného konceptuálního 
umění, jehož charakteristické strategie se prostřed-
nictvím tohoto díla nezdráhá parodovat.

Tvorba Poklitaru, Bigonzettiho a Ekmana vyrůstá 
z kořenů odlišných evropských prostředí. Krom toho 
jsou tito tři muži představiteli tří různých generací. 
Jejich díla reprezentují tři rozdílné světy, které se 
v rámci Vertiga setkávají v čase i prostoru.
 

Julie Kočí

Hovory s …
RADU POKLITARU
ALEXANDER EKMAN

Dva světoznámí choreografové současného 
tanečního divadla, tvůrci nové premiéry VERTIGO 
– Moldavan Radu Poklitaru a Švéd Alexander 
Ekman. Přijďte na Novou scénu poznat tyto  
osobnosti, které budou odpovídat na otázky  
Petra Zusky (uměleckého šéfa Baletu ND)  
o životě, tanci, divadle a tvorbě. 

8. 6. 2016 v 13.15 na Nové scéně 
Vstup zdarma

www.narodni-divadlo.cz | www.novascena.cz
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 >
 Morgane Lanoue, Matěj Šust

Foto: M. Divíšek

 >

Jan Kotěšovský, Andrea Kramešová, 
Olina Čechová, Alexandre Katsapov, 

Marta Drastíková, Tereza Podařilová
Foto: H. Smejkalová

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:
1. a 2. 7., 27. 9. 2016  

ve Stavovském divadle

Dokonalá souhra klasicistního stylu 
Jevištní dílo, ať již jde o jakýkoliv žánr, bývá většinou 
souhrnem uměleckých snah a přístupů více lidí. Dnes 
již najdete málo inscenací, pod kterými by jako autor 
byl podepsán jen jeden tvůrce. Čím výpravnější a vět-
ší představení vznikne, tím často nabývá i seznam 
jmen inscenačního týmu. Spolu s vývojem divadla 
přicházejí na řadu i nové profese: světelní designéři, 
animátoři, filmaři … Kdo ví, kam až lidská mysl zajde 
a kudy se vývoj divadla bude posouvat.
Nicméně zpátky k těm, v dobrém smyslu slova, 
„starým”, tradičním profesím. Mezi ně patří i kos-
týmní výtvarník. Zajímavou osobností mezi návrháři 
kostýmů pro balet je v Česku Roman Šolc. Jeho jméno 
naleznete pod inscenacemi napříč všemi divadelními 
i muzikálovými domy a samozřejmě i na repertoáru 
Baletu ND. Aktuálně je podepsán pod kostýmy dvou 
inscenací. Vytvořil výpravu pro Zuskova Romea a Julii 
a také pro Vaculíkova Valmonta.
Roman Šolc při tvorbě kostýmů využívá výhodu své 
životní praxe, totiž zkušenost z taneční kariéry – byl 
členem Baletu ND. Ví tedy, jaký kostým je pro tanec 
vhodný, vyzkoušel sám na sobě. Je mistrem velkých 
výprav, ctí historická období, dokáže varýrovat, hraje 
si – jak s kostýmy pro sólisty, tak sbor. 
Pokud se půjdete podívat do Stavovského divadla 
na Valmonta, dostane se vám hned trojího umocně-
ného zážitku. Vzácné shody genia loci a jevištního 
dění. Jde o velice zajímavé propojení. Stavovské 

divadlo bylo totiž postaveno v roce 1783, Choderlos 
de Laclos napsal svůj román v dopisech Nebezpečné 
známosti (podle kterého Valmont vznikl) jen o rok 
dříve, v roce 1782. Divadlo i příběh je klasicistní, což 
Roman Šolc podtrhl klasicistně laděnými kostýmy, 
a stejně tak i scénograf Martin Černý svou důmysl-
nou výpravou.

Užijte si této dokonalé souhry – propojení architek-
tury divadla s atmosférou, kterou Vaculíkův balet 
nabízí.
 

Kat.

Valmont
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Choreografie: Petr Zuska
Režie: Petr Zuska
Scéna: Jan Dušek

Kostýmy: Roman Šolc
Světla: Pavel Dautovský, Petr Zuska

Dirigent: Václav Zahradník /  
Sergej Poluektov

Asistenti choreografie: Tereza Podařilová, 
Alexej Afanassiev, Michaela Černá, 

Radek Vrátil

Uvádíme:
29. a 30. 6. 2016

ve Státní opeře
 

Skloňujeme lásku, nejen v baletu 
Často bývá zmiňováno, že v divadelní hře Romeo 
a Julie je slovo láska použito stopadesátkrát. Zda je 
to pravda, či ne, si může každý ověřit sám, v baletu 
se slov neužívá, jsou vyjadřována pohybem. Tančí se 
jak slovo láska, tak slovo polibek i vrah, má to své 
výhody i nevýhody. Těch 150 láskyplných momentů 
v Shakespearově dramatu může choreograf ztvárnit 
150 způsoby, stejně jako lidé dokáží milovat tisíci 
způsoby s nekonečnými individuálními nuancemi. 
Jenomže zkuste si zatančit slovo láska. Postavte se 
před zrcadlo, zavrhněte klišé typu ruka na srdce nebo 
našpulená ústa v polibku. A zatančete lásku: tak, aby 
se všem okolo rozbušilo srdce, tak, aby vám rozuměli 
všichni – nehledě na vyznání, barvu pleti či jazykovou 
bariéru. Musíte se dostat až k podstatě citu samé-
ho, k univerzální lásce, k šabloně, na kterou reagují 
všichni již po staletí, k archetypu, kterého ze zamčené 
skříňky vystrčil na světlo právě Shakespeare.
Není to jednoduché? Pomozte si hudbou, Prokofjev 
se svým vyjádřením lásky v partituře Romea a Julie 
dotkl té podstaty v nás také, dokázal slovo láska 
vyslovit hudbou. 

Před skutečné i pomyslné zrcadlo sám sebe postavil 
i Petr Zuska, když tvořil choreografii k inscenaci. 
Skloňoval lásku v sobě, lásku v tanci, snažil se, spolu 
s Jungem, myslet i tančit srdcem. 

Až se půjdete podívat na balet Romeo a Julie (ať již 
v červnu naposledy do Státní opery nebo v příští 
sezoně do Hudebního divadla Karlín) schválně si 
všímejte, jak se tančí láska… 

NA TOTÉŽ JSME SE ZEPTALI  
I AUTORA INSCENACE, PETRA ZUSKY.  

Petře, když jsi tvořil balkonovou scénu, asi nejzná-
mější vyjádření lásky, šlo ti to dobře?
„V mé verzi vystupují v balkonové scéně kromě Julie 
a Romea ještě Lorenzo a Královna Mab. Celá scéna má 
tedy poněkud více rovin. Všeobecně ale platí, že komor-
ní sólové kusy se staví vždy snáz než velké sborové 
scény. Nejinak tomu bylo i při tvorbě balkonovky. Šlo to 
bezvadně a všichni jsme si to užívali. I s tím, že na sále 
bylo tehdy asi 30 stupňů.“
 

Kat.
 >

Francesco Scarpato, Andrea Kramešová
Foto: M. Divíšek 

Romeo a Julie



V rámci Cyklu HOST 
BALETU přivítáme  

v Praze naše kolegy 
a milé hosty z baletního 

souboru v Brně. Ne-
nechte si ujít příležitost 
vidět představení, která 

sklízí úspěch nejen 
ve svých regionech.

Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie: Mário Radačovský

Scéna: Marek Hollý
Kostýmy: Patricia Barker

Black and White
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O naději… 
Inscenace, se kterou přijíždí do Prahy soubor Ná-
rodního divadla v Brně, nese název Black and White, 
což odkazuje k Čajkovského Labutímu jezeru, o jehož 
netradiční adaptaci se také jedná.
Přitom nejde jen o jiné vidění černé a bílé labutě. 
Hlavní hrdinou je sice Princ, nicméně příběh je 
inspirován životní zkušeností autora choreografie 
a režie, šéfa brněnského baletu, Mária Radačovské-
ho, jeho vlastním bojem se smrtelnou chorobou. Jak 
sám říká v předmluvě: „Smrtelná choroba každým, 
i mým hrdinou, od prvního okamžiku otřese, zboří jeho 
jistoty, převrátí hodnoty, perspektivu, vnímání prostoru 
i času, zrelativizuje váhu slov. … Nevím, jestli Smrt 
byla ještě daleko, nebo naopak příliš blízko. Tak jsme 
na tom ostatně všichni. Jedno vím ale jistě. Od té doby 
jsem někým jiným, tato zkušenost změnila můj život 
navždy … ! 
Co se stane, když Princ tančí s ženou v černém?  
Kdo mu tuhle životní zkoušku připravil a proč?  
Je to realita nebo sen? 

Představení je věnováno onkologickým pacientům 
s vírou v uzdravení ve spolupráci s Klinikou hemato-
logie a onkologie FN Motol.

27. 6. 2016 v Národním divadle
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Baletní Masterclasses  
Darii Klimentové
Léto a divadelní prázdniny v Anenském areálu již neodmyslitelně patří 
baletu, slavným primabalerínám a předním sólistům z celého světa. 
V době od 1. do 13. srpna 2016 proběhne 14. ročník mistrovských kurzů 
INTERNATIONAL BALLET MASTERCLASSES, které organizuje svě-
toznámá primabalerína Daria Klimentová společně se svým manželem 
Ianem Comerem. Anenský areál znovu ožije mladými tanečníky z celého 
světa, kteří se pod vedením významných sólistů a pedagogů budou 
snažit prohloubit své taneční dovednosti. 
V letošním roce do Prahy zavítají Nadja Saidakova (primabalerína  
Staatsballett Berlin), Anna Osadcenko (primabalerína Stuttgarter 
Ballett), Vadim Muntagirov (první sólista Royal Ballet v Londýně), Loipa 
Araujo (spolupracovnice uměleckého šéfa Anglického národního bale-
tu), Tamas Solymosi (umělecký šéf Hungarian National Ballet), Jan-Erik 
Wikström (první sólista Royal Swedish Ballet), Christopher Hampson 
(umělecký šéf Scottish Ballet), Václav Janeček (vedoucí Taneční katedry 
HAMU), Jan Kodet (choreograf a pedagog), Václav Kuneš (choreograf 
a přední sólistta NDT II).
Více na www.balletmasterclass.com

International Contemporary Dance  
Workshop opět v Praze
11.–16. července 2016 se 
uskuteční v prostorách Baletu 
Národního divadla na Anenském 
náměstí již VIII. mezinárodní 
workshop INTERNATIONAL CON-
TEMPORARY DANCE WORKSHOP 
PRAGUE, jehož organizátorem je 
známý český pedagog a choreo-
graf Jan Kodet a produkční Baletu 
Národního divadla Jana Maliso-
vá. V těchto šesti dnech dojde 
k setkání tanečníků a významných 
pedagogů z celého světa. Cílem 
těchto vzdělávacích kurzů je před-
stavit různorodé jevištní a taneční 
techniky, které v současné době 
představují stěžejní proudy na poli 
současného tanečního divadla. 
V letošním roce přislíbili účast 
Gili Navot (gaga dance), Mami Kawabata, Jan Kodet, Šimon Kubáň 
(contemporary dance), Václav Janeček (klasický balet), Jana Ryšlavá 
a Jindřich Panský (acrobatic partnering), Tomáš Protivínský (street 
jazz), Věra Ondrašíková (kreativní workshop pro teenagery).
Více na www.icdw-prague.com

Absolventské představení  
Taneční konzervatoře hl. m. Prahy
Na absolventském koncertě Taneční konzervatoře hl. města Prahy se 
studenti představí například v díle Léo Delibese, ve fragmentu z ba-
letu Coppélia, v původní choreografii Arthura Saint-Léona. Druhá část 
programu nabídne například novou choreografii Tóny těla autorky Aleny 
Drapalíkové, která je inspirována třemi barokními skladateli – G. Grazioli, 
F. Carulli, B. Marcello – v provedení viola-kytara. Ve třetí části se mladí 
studenti představí v choreografii Taťány Krištůfkové Věčný příběh, která 
je variací na Carmen.
19. a 20. 6. 2016 ve Stavovském divadle

Taneční mládí
Taneční mládí představí práci studentů Taneční konzervatoře hlavního 
města Prahy. Studenti vystoupí v ukázkách klasického, moderního i li-
dového tance. Představení je poděkováním rodičům a příznivcům školy 
a je již tradičním rozloučením s právě končícím školním rokem.
29. 6. 2016 ve Stavovském divadle

Balet 
nás baví
I v příští sezoně bude pokra-
čovat projekt Balet nás baví, 
kterým se snažíme oboha-
covat a doprovázet hlavní 
umělecké aktivity Baletu ND. 
Těšit se můžete na pravi-
delné baletní dílny, pro vás, 
kteří se chystáte na Sněho-
vou královnu, budeme ještě 
reprízovat dílnu k tomuto 
titulu. Samozřejmě připraví-
me i dílnu novou, k chystané premiéře baletu Malá mořská víla. 
Vzhledem ke kladnému ohlasu se můžete také těšit na další projekty: 
lektorské úvody před představeními, předpremiérové Hovory s …, Café 
v NONĚ, akce u příležitosti Noci divadel, Světového dne baletu, Meziná-
rodního dne tance či Dne dětí.
Sledujte nás na fcb či instagramu nebo se přihlaste k odběru baletního 
newslettru (balet@narodni-divadlo.cz), čímž získáte informace nejen 
o dění v Baletu ND, ale také přehled právě o projektu Balet nás baví 
(dozvíte se o slevách, nasazených představeních, baletních dílnách, 
seminářích atd). 
Doprovodné akce Národního divadla jsou označeny symbolem ND+! 
Jakmile uvidíte tuto značku v hracím plánu, znamená to, že k danému 
představení se nějaký typ akce připravuje.
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PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA PARTNEŘI INSCENACÍ ND PATRON OPERY ND  MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA
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Účinkují: žáci Baletní přípravky 

Národního divadla 

a sólisté Baletu Národního divadla

ALINA NANU a VEACESLAV BURLAC

Hosté: zpěvačka RADKA FIŠAROVÁ 

a sólistka Baletu Divadla J. K. Tyla v Plzni

ZUZANA HRADILOVÁ a MICHAL KOVÁČ

23. a 24. června 2016 vždy v 19.00 ve Státní opeře
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INZERCE 

Od Mozarta k šansonu. Tak bude lákat na naše 
představení hravý plakát ze společné „dílny“  
dua Mário Bakuš – Michaela Wenzelová, kteří byť 
profesí tanečníci, jsou nadáni i výtvarně  
a již poněkolikáté nám s velkým entuziasmem 
pomáhají s designem inscenačního plakátu. 
Představení se uskuteční 23. a 24. 6. ve Státní 
opeře a je složeno z mnoha zajímavých čísel 
od klasiky až po modernu. Jako již tradičně 
i letos s námi spolupracují členové Baletu ND, 
a to jak v rolích choreografů, tak i tanečníků. 
Z uplynulých představení bychom již mohli 
sestavit docela reprezentativní galerii osobností, 
které s námi spolupracovaly. V letošním roce 
jsme oslovili mladé nadějné umělce ze souboru 
Baletu ND – Matěje Šusta a Marka Svobodníka. 
První z nich vytvořil choreografii pro ročník 
Pokročilých, druhý pak moderní choreografii 
pro 6. ročník, které uvidíte hned v první části. 
I v letošním představení velkou část choreografií 
vytvořily se svou invencí pedagožky přípravky, 
Monika Kysilová a Pavla Zusková.
Druhá část představení je spojena s geniálním 
hudebním skladatelem W. A. Mozartem, od jehož 
narození letos uplynulo 260 let. I my chceme 
oslavit tohoto velikána, a to ze dvou důvodů. 
Prvním je jeho působení ve Stavovském divadle, 
druhým pak skutečnost, že v pětileté historii 
našich výročních představení jsme Mozarto-

vu hudbu dosud nevyužili. Melodie Tureckého 
pochodu a Malé noční hudby se staly základem 
ucelené mozartovské části představení, ve které 
se představí nejmladší žáci 1., 2. a 3. ročníku.  
Je neuvěřitelné, jak hudba tohoto mistra doká-
zala naše malé žáky roztančit a nechat se unést 
krásnými hudebními motivy.
Poslední část našeho letošního vystoupení byla 
inspirována úspěšným tanečním muzikálem 
Edith – vrabčák z předměstí. Přední český choreo- 
graf Libor Vaculík přijal naše pozvání podílet se 
na představení naší školy a tvůrčím způsobem 
upravil svoji choreografii ve spolupráci s hu-
debním skladatelem Petrem Maláskem. To vše 
s přihlédnutím na možnosti žáků a omezený 
časový prostor. Po loňské inspirativní choreo-
grafii uměleckého šéfa Baletu ND Petra Zusky je 
to další účast významného choreografa na naší 
práci. Představení vznikla spojením tance, zpěvu 
a slova a ihned si získala mnoho příznivců a to 
hned po své premiéře v Divadle J. K. Tyla v Plzni, 
kde v roce 2000 získal také Cenu diváků za nej-
lepší představení sezony. Inscenace mapuje 
v několika epizodách život slavné francouzské 
šansoniérky a snaží se přiblížit divákovi fenomén 
jménem Edith Piaf. Velkou zásluhu na úspě-
chu tohoto představení měl i vynikající výkon 
zpěvačky Radky Fišarové, která všechny písně 
zpívá ve francouzském originále. Účasti Libora 

Vaculíka i Radky Fišarové na našem představení 
si nesmírně vážíme. 
Věříme, že letošní představení, které je opět plné 
novinek, se setká jako v letech minulých s pozi-
tivním ohlasem a oceněním. 

Jana Jodasová, vedoucí Baletní přípravky ND

Od Mozarta k šansonu 
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Umělecký ředitel: 
DANIEL ŠPINAR

Ředitel Činohry:
MICHAL DOČEKAL

 ×
Alois Švehlík, Bronislav Poloczek,  

Saša Rašilov, Petr Pelzer a Jiří Štěpnička
Foto: P. Nesvadba 

Naši furianti 
Úspěšná a publikem i herci oblíbená inscenace  
Stroupežnického Našich furiantů v režii J. A. Pitínského 
dosáhne 3. června 2016 své derniéry – bude jí 219. repríza. 
V premiérovém obsazení 17. 6. 2004 hráli ještě naši  
kolegové, kteří už bohužel nejsou mezi námi – Josef 
Vinklář a Bronislav Poloczek … Jako vzpomínku uvádíme 
fotografii z tohoto prvního obsazení.
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Překlad: Jiří Josek
Režie: Daniel Špinar

Dramaturgie: Milan Šotek
Scéna: Henrich Boráros
Kostýmy: Linda Boráros

Hudba: Ondřej Gášek
Choreografie: Radim Vizváry

Hrají: 
Patrik Děrgel, Jiří Suchý z Tábora,  
Pavla Beretová, Lucie Polišenská,  

Michal Kern j. h., Pavel Batěk, 
Pavlína Štorková, Ondřej Pavelka, 

Alena Štréblová j. h., Milan Stehlík, 
Martina Preissová, Eva Vrbková j. h., 

Jana Boušková, Juwana Jenkins j. h., 
Petr Šmíd j. h.

Premiéra:  
16. a 17. června 2016  

v Národním divadle 

Sledujte fotografie ze 
zkoušek na našem facebooku

www.facebook.com/cinohraND

Sen čarovné noci
William Shakespeare

Snový kvartet milenců 
V nejednom komentáři k Shakespearovu Snu se 
dočteme, že ústřední čtyři milenci jsou „vzájemně 
zaměnitelní“. Badatelé mají nejspíš na mysli onu 
proměnlivou konstelaci mileneckých párů.  
Těžko si ale představit herce, který by chtěl být „vzá-
jemně zaměnitelný“ se svým kolegou. Jakým tónem 
o sobě dáte znát v kvartetu athénských milenců? 
 
Lucie Polišenská: Helena se děsně touží vdát, je to 
její hnací motor. Ovšem když se jí má tento život-
ní sen konečně splnit – v jednu chvíli o ni usilují 
dokonce dva nápadníci –, nechce tomu věřit, má to 
za špatný vtip. Noční můru ale nakonec umí obrátit 
ve svůj prospěch.
Pavla Beretová: Hermii zničehonic opustí její láska. 
A já doufám, že na své opuštění bude reagovat pat-
řičně extrémně – v návalu citů a hormonů!
Jiří Suchý z Tábora: Demetria vnímám jako nejpřímo-
čařejšího z milenců. Dlouze se o lásce nevybavuje, jde 
se za ni rovnou bít. Do mozaiky postav vnáší racionální 
vnímání světa – tedy dokud není očarován kouzelnou 
květinou. Pak se mu celá mysl převrátí naruby.
Patrik Děrgel: Můj Lysandr bude milovat jako blázen …

Jedná se o titul, který zná snad každý divadelní 
divák, natož divadelník. Absolvent DAMU se s ním 
zpravidla setká i v rámci školních hereckých cviče-
ní. Překvapila vás Shakespearova hra vůbec ještě 
něčím? Teď, když jste do ní nahlédli „zevnitř“? 
 
Jiří Suchý z Tábora: Se Snem se opravdu setkávám 
už od dětství a překvapuje mě právě svou plastičnos-
tí – pro každého režiséra, pro každého herce může 
znamenat něco docela jiného. Je to prostor nekončící 
fantazie.
Patrik Děrgel: Získal si mě především způsob insce-
nování této klasiky, jak jej zvolil Daniel Špinar. Máme 
zaděláno na to, aby vznikla svižná, hravá a zábavná 
inscenace. Divák by se měl na chvíli opravdu cítit jako 
ve „snu“.
Pavla Beretová: Jednou za život se musí se Snem 
potkat každý herec. Naprosto mě fascinuje, jak 
Shakespeare dokázal propojit všechny ty světy – 
milence, nadpřirozené bytosti a řemeslníky.
Lucie Polišenská: Inscenace Snu jsem viděla všehov-
šudy dvě, jako herečka jsem se s ním nesetkala ani 
na škole. To může být svým způsobem výhoda …
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Pár slov o hře

Hermie si má vzít Demetria, 
ale miluje Lysandra. Naplánují 
společný útěk, ale řeknou o něm 
Heleně, která miluje Demetria, je-
hož přesvědčí, aby je pronásledo-
vali. Do všeho se zaplete Oberon, 
jemuž Puk obstará kouzelný květ 
vyvolávající v lidech lásku…  
Už tak dost chaotický příběh se 
odehrává v noci, kdy každé usnutí 
může přinést nový sen. Jenže kde 
takové sny končí – a co si z nich 
vlastně pamatujeme? Když se 
svět kolem nás roztočí, těžko říct, 
kde jsou jeho hranice.  

Klasický titul, který se na jeviště 
vrací s každou generací; fantas-
tická přehlídka motivů, zápletek, 
záhad a tajemství, s nimiž se ale-
spoň jednou za život musí potkat 
všichni skuteční divadelní diváci.

Daniel Špinar chce Sen čarovné noci „rozpohybova-
ný“ – k pohybové spolupráci přizval mima a perfor-
mera Radima Vizváryho. Jak náročné je zkoušení 
a je pro vás takový přístup k Williamu Shakespearovi 
inspirativní? 
 
Pavla Beretová: S Radimem Vizvárym se zkouší 
skvěle, baví mě jeho přístup. Vždycky se dokonale 
vyblbnu při radovánkách na trampolíně. Jenom bych 
po každé zkoušce potřebovala osobního maséra.
Lucie Polišenská: Ještě to bude dřina, ale snad 
dokážeme přirozeně propojit pohybové kreace s ver-
šem. Je to výzva!

Patriku, Sen je vaše v pořadí třetí shakesperovská 
inscenace, na které spolupracujete s režisérem Da-
nielem Špinarem (předcházel mu Hamlet a Othello). 
Popsal byste, jakým způsobem zkouší? 
 
Patrik Děrgel: Dan ví přesně, proč daný text dělat. 
Má jasnou představu, a přitom na zkouškách vytváří 
tvůrčí atmosféru, takže se na výsledné podobě 
inscenace podílí celý tým. Jeho 100% zaujetí pro 

věc a zároveň otevřenost podnětům je pro mě velmi 
inspirativní.

Jiří, pro vás je Demetrius naopak vůbec první spolu-
prací s Danielem Špinarem a k tomu vaše nástupní 
role v ND. Jaké jsou první dojmy? 
 
Jiří Suchý z Tábora: Zatím je to veliká zábava. Vyso-
ké nároky režiséra a laťka, kterou nastavili kolego-
vé, to je přesně to, co si Shakespeare v Národním 
divadle zaslouží. S Danielem Špinarem se při práci 
pomalu poznáváme a já obdivuji jeho režijní tem-
perament, díky kterému vede herce bez zbytečných 
kliček k cíli. 
 
Milan Šotek

 >

Kostýmní návrhy 
Lindy Boráros

Lucie Polišenská, Pavla Beretová, Patrik Děrgel a Jiří Suchý z Tábora – 
milenecký čtyřlístek z připravované inscenace Shakespearova  
Snu čarovné noci, poslední činoherní premiéry této sezony.
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Vlci běží životem 
vedle sebe …

Rozhovor s KARLEM DOBRÝM



Anton Pavlovič Čechov

Tři sestry 
 

Přeložil: Leoš Suchařípa
Režie: Štěpán Pácl

Dramaturgie: Ilona Smejkalová
Scéna: Andrej Ďurík

Kostýmy: Eva Jiřikovská
Hudba: Jakub Kudláč

Hrají: 
Tereza Vilišová, Jana Pidrmanová, 

Veronika Lazorčáková j. h.,  
Magdaléna Borová, Radúz Mácha,  

Filip Rajmont, Karel Dobrý,  
Matyáš Řezníček, Igor Orozovič,  

Eva Salzmannová, Václav Postránecký  
a František Němec

Předpremiéry:
 23. a 24. června 2016  

ve Stavovském divadle

Premiéry:
 8. a 9. září 2016  

ve Stavovském divadle
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KAREL DOBRÝ vytvořil 
řadu divadelních rolí, 

v posledních několika 
letech i na prknech Ná-
rodního divadla, kde je 

od roku 2014 členem  
Činohry. Jeho fyzio-

gnomie, uhrančivý 
pohled i charisma, ale 

samozřejmě i excelent-
ní herecká a hlasová 

technika, ho předurčily 
pro výrazné, nezapome-
nutelné postavy. Výrazný 

bude bezpochyby i Ale-
xandr Veršinin, jeho za-

tím poslední role, kterou 
právě teď zkouší v režii 
Štěpána Pácla v insce-

naci Tři sestry ve Stavov-
ském divadle.

Karle, vzpomínám si na legendární Léblovu insce-
naci Racka, respektive na vaši roli Trigorina. Vám 
tehdy bylo pouhých šestadvacet …
No ano, ale taky jsem tenkrát Trigorina hrál úplně 
špatně, tak nějak automaticky, a plnil hlavně režijní 
pokyny. Trigorina jsem dokázal pochopit až po ně-
kolika letech repríz. Pomohl mi hodně Leoš Sucha-
řípa. Byl tehdy s Petrem Léblem v úzkém spojení, 
intenzivně spolu pracovali, a Leoš dokázal vdechnout 
většině protagonistů to, co sám věděl nebo cítil. 
Měl pro to velký cit a dokázal ho geniálně použít 
i v okamžicích svých textových indispozic. Doslova 
v přímém přenosu byl schopen vyrobit lepší překlad 
než ten původní, který udělal předtím. 

Když jste vedle Leoše Suchařípy stál v Rackovi 
na jevišti, když jste s ním hrál a zkoušel, měl jste 
pocit, že jako překladatel, jako znalec Čechova 
a Ruska, má proti vám jistou výhodu? Třeba i ty 
zmiňované životní zkušenosti …
Leoš byl hlavně skvělý dramaturg, vždycky naprosto 
konkrétně pointoval text, neomylně, nikdy neudělal 
chybu, ta pointa byla naprosto přesná. To pro mě byla 
velká škola. Zároveň byl na jevišti neuvěřitelně svo-
bodný, v Léblově hodně sevřeném tvaru se dokázal 
jakoby „odstřelit“, dokázal úplně lidi v hledišti rozjá-
sat, i v rámci té čechovovské tryzny a velkého smutku.

Před deseti lety jsem dramaturgovala Sestry v os-
travském Divadle Petra Bezruče a sama jsem dnes 
překvapená, jak teď vnímám některé motivy jinak. 
Když jsme text na zahajovací zkoušce četli, našel 
jste i vy v roli něco podobného? A napadlo vás, jak 
je skvělé, že roli Veršinina hrajete až teď?
Nemám tu typickou hereckou touhu mít svoji vytou-
ženou roli. Tři sestry jsem nikdy nečetl, viděl jsem je 
pouze v Dejvickém divadle a bylo to skvělé představe-
ní. A od té doby jsem je zase nečetl ani neviděl jinde 
a četl jsem je až na té první čtené. Navíc znáte to, 
ten poněkud „továrně-výrobní“ způsob divadla vám 
neumožní se v předstihu detailně připravovat. Abych 
se udržel v nějaké zvědavosti lidské i profesní, snažím 
se v těch věcech nepátrat, nehledat, jak by to mohlo 
být, snažím se dělat divadlo spontánně, nechat se vést 
okolnostmi, režisérem a jít do toho potom s patřičným 
nasazením a nebýt podezíravý a předpojatý. Zkrátka 
důvěřovat režisérovi, že mě nenechá úplně na holič-
kách, protože herec bez režiséra je bezradný.

Zaujalo mne, jak jste na první čtené zkoušce řekl, 
že vám Veršinin připomíná jinou vaši roli, Tartuf-
fa. Na první pohled neškodný mluvka, při bližším 
ohledání parazit.
Ano, parazit, parazituje, kde může. Je to prostě 
plevelný člověk, ale zároveň, aby se vyrovnal se 
svojí chybou, s tou promarněnou šancí, s prohraným 
životem, tak na sebe namotává další lidi, ale zodpo-
vědnost za to už nepřijímá. A takhle asi protancovává 
každou štaci. Vlastně hrozně skličující, řekl bych až 
temný osud. Je to strašně smutné, když lidé devalvují 
to nejvzácnější a neuchopitelné, co řídí naše životy, 
mám na mysli lásku a touhu.

A v čem je tedy pro vás postava Veršinina (tedy teď, 
po prvních čtrnácti dnech zkoušení) zajímavá a vzru-
šující, či naopak nepochopitelná, neuchopitelná?
Právě v tom parazitování. Ta jeho citová devalvace, 
fluktuantství, emocionální promiskuita, když člověk 
rezignuje na věci, které by měly trvat. Mám na mysli 
manželství, děti, rodinu, a když svoje neštěstí řeší 
tím, že hledá krátkodobé štěstí. I když tady to vidíme 
v rozsahu pěti let, kdy se hra odehrává. Ale pak 
do nového vztahu zase úplně stejně vkročí bez pro-
blémů a totálně trapně z něj i odejde. Nic to neubírá 
opravdovosti, s jakou se do těch vztahů zřejmě vrhá. 

To je mi blízké, protože takhle jsem já sám prožil 
několik let. Zmítán neustále nějakými setkáními, ničil 
jsem rodiny, než jsem se vzpamatoval a začal jsem 
se chovat trošku zodpovědně. Prostě ten testosteron, 
nebo zvědavost, netrpělivost a nechuť čelit nějaké 
každodennosti, potřeba i neurvalost mládí… Vlastně až 
teď, jak se blížím k padesátce, teprve vidím, proč jsou 
lidi tak posedlí sexem a proč jsou vztahy krátkodobé. 
Když jde člověk do jakéhokoliv vztahu a setrvává 
v něm, tak to samozřejmě přináší problémy. Mladí lidé 
nejsou schopni – ne ochotni, ale schopni – čelit problé-
mům, které přijdou, a raději vymění problém za něco 
nového, co problémem není. Přináší to i doba. Vlastně 
dneska už to nevypadá, že bychom mohli spolu v klidu 
zestárnout a vychovávat vnoučata a budovat si klidný 
život. Dnes člověk žije ze dne na den, neví, co bude zít-
ra. Doba je tak divoká, že člověk žije v neustálé obavě, 
strašném studu, strachu.

Myslíte si, že snaha co nejvíce si užít, neschopnost 
navázat trvalý vztah, souvisí právě se strachem ze 
zítřka? U Olgy, Máši a Iriny je to ale přesně naopak, 
v budoucnost doufají, po minulosti se jim stýská 
a přítomnost jim uniká …
Jenže dneska je přece také mnohem snazší naplňovat 
libido, než dělat každodenní práci, to, o čem Čechov 
píše, že nemůžeme být doopravdy šťastní, že můžeme 
ve skutečnosti jenom pracovat a trpět. Štěstí je až pro 
ty další, my šťastní býti nemůžeme, protože jsme si 
životy už dávno poničili tím, že jsme byli netrpěliví, že 
jsme nedokázali pokorně přijímat a snášet, co nám 
život plnými hrstmi nabízel, byli jsme ke všemu ještě 
neurvalí. Mluvím o sobě; člověk chtěl jenom rvát, brát 
a to pak přineslo s sebou určitý kruh vyhasínání i de-
valvace. Myslím, že lidi si chtějí užívat hlavně proto, 
aby nemuseli žít doopravdy, že je to vážně taková 
šidítková náhražka.

Ani sám Čechov nevěřil na lásku, která vytrvá až 
do smrti. Najdete v jeho hrách pozitivní příklad abso-
lutní lásky? Nebo spíš skepsi a cynismus?
Cynismus je taky určitou formou sobectví. Když ho ale 
člověk překoná, i zklamání ze sebe a ze svých průšvi-
hů, a taky ze světa kolem, když to vezme jako povin-
nost, že žít a pracovat se musí, a zároveň to přijme jako 
jakýsi úděl, když vytrvá a vydrží to, i když láska už vy-
prchává, pak myslím, že se to nějak zúročí. Není samo 
sebou, že například vlci udržují vztah až do smrti. To se 
mi vždycky líbilo, souběžně běžící vlci, jeden nesnese 
druhého, ale běží tím životem vedle sebe.

Všechny tři sestry se upínají k odjezdu do Moskvy, 
jejich touha po návratu do rodného města je zářivou 
vidinou, utopií, která je drží nad hladinou nepříjemné 
frustrace současností. K čemu se ve chvílích frustra-
ce upínáte vy? Respektive – co je vaší Moskvou?
Když jsem seděl v Moskvě na letišti a měl jsem se 
vrátit do Prahy, tak se mi nechtělo, protože je to silné 
a vzrušující, ale zároveň tak kruté a tak strašně děsi-
vé město. Lidský život tam neznamená nic, tam chce 
člověk přejít ulici a vyletí deset metrů do vzduchu, 
protože ho nabere auto. Rozmázne se mrtvý na ulici 
a jenom to auto, které ho nabralo, zůstane stát. Když 
ne, tak zůstane stát ten za ním, ale ostatní pruhy 
na Něvském prospektu, kde jich je šest vedle sebe, 
jedou dál, a on tam leží rozmasakrovaný. To je pro mě 
Moskva. Mou soukromou Moskvou je příroda, mám 
dlouhodobý „vztah“ s koněm a ten si pěstuji, to je můj 
únik a práce zároveň. Kůň vám nic nedaruje, když se 
člověk chová blbě, tak to vrací hned a je to skutečná 
škola trpělivosti. Ale když mu dáte svoji férovou pří-
tomnost a práci, tak vás potom vynese úplně do nebe. 
Bez nadsázky.

Ilona Smejkalová

 >

Karel Dobrý
Foto: J. Šimandl
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Režie: Jiří Havelka
Scéna a kostýmy: Dragan Stojčevski

Dramaturgie: 
Marta Ljubková, Martina Sľúková 

Zvukový design: Martin Tvrdý
Video design: Jaromír Vondrák (Clad)

Hrají: Lucie Juřičková, Taťjana Medvecká,  
Vladislav Beneš, Jan Bidlas,  

David Prachař, Petra Kosková j. h.,  
Diana Toniková j. h., Lucie Valenová j. h., 

Ondřej Bauer j. h., Michal Bednář j. h.

Uvádíme: 
13. června 2016 

na Nové scéně

John B. Calhoun (1917–1995) byl americký etolog 
a behaviorální vědec a proslavil se zejména svými 
výzkumy zaměřenými na hustotu obyvatel a její 
vliv na chování lidí. Domníval se, že příliš husté 
zalidnění negativně ovlivňuje a zásadně pozmění 
budoucnost lidstva. V šedesátých letech vytvo-
řil svůj první „myší ráj“. Nasadil do utopického, 
ideálního prostředí čtyři páry laboratorních myší. 
Materiálu na budování hnízda, potravy i vody bylo 
vždy dostatek. V prostředí se nevyskytovali žádní 
predátoři a žádné nemoci. Omezení bylo jediné: 
prostor. Zprvu populace rostla – růst však vystřída-
la rovnováha a po ní přišel pád. Navzdory tomu, že 
kapacita ráje byla až 3000 jedinců, počet myší nikdy 

nepřesáhl 2200. Calhoun pozoroval pád sociální 
struktury a běžného sociálního chování. Po 600. 
dnu rozpad společnosti kulminoval a populace 
začala vymírat. V tomto období se samice přestaly 
rozmnožovat, samci zcela zpasivněli, přestali se 
samicím dvořit, ale i zápasit. Krmili se, pili, spali 
a starali se o srst zcela v osamění. Byli dokonalí, 
bez jizev, zdraví, ale odmítali se rozmnožovat a vů-
bec vstupovat do sociálních interakcí. Ti, co přežili, 
dostali označení „the beautiful ones“ (krasavci). 
Množení už se nikdy nenastartovalo a vzorce cho-
vání myší se natrvalo proměnily.
 

Marta Ljubková

Jevištní experiment s hercem a myší, pokus s jevištní realitou,  
laboratorní podmínky před vašima očima. Provozujeme analýzu  
blahobytu společnosti a přinášíme vědecký důkaz rozkladu společnosti,  
v níž ti, kteří vstupují do ráje, nevyhnutelně zanikají.

Jiří Havelka, Martina Sľúková, Marta Ljubková

Experiment myší ráj
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KLUB PŘÁTEL ČINOHRY

ČINOHRA ND VÁS  
ZVE NA NOVÉ TITULY  
A DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ 
V ČERVNU 2016

Vážení členové Klubu přátel 
činohry!

V červnu 2016 si vás dovolu-
jeme pozvat na první reprízy 
i předpremiéru nových titulů, 
které nastudoval činoherní 
soubor Národního divadla.

První reprízy – 30% sleva:

J. Havelka, M. Ljubková a kol.

EXPERIMENT MYŠÍ RÁJ  
Nová scéna, Po 13. 6. ve 20.00

W. Shakespeare

SEN ČAROVNÉ NOCI 
Národní divadlo, Ne 19. 6. v 19.00

Předpremiéra – 30% sleva:

A. P. Čechov 

TŘI SESTRY 
Stavovské divadlo, Čt 23. 6.  
a Pá 24. 6. v 19.00

Dopolední představení  
Jednotné vstupné za 200 Kč 
(přízemí a 1. balkon), za  
100 Kč (2. balkon a galerie):

M. Maeterlinck

MODRÝ PTÁK 
Stavovské divadlo, Po 27. 6. v 11.00

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit 
dvě vstupenky na pokladnách ND 
do termínu konce rezervace 
(Sleva 1+1 se zobrazí na vstu-
pence jako 50 % z běžné ceny 
vstupného).

Těšíme se na setkání v hledištích 
našich divadel!

OBCHODNÍ ODBOR ND 
ODDĚLENÍ OBJEDNÁVEK
Jana Tycová, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
+420 224 901 419 (po–pá 9–17 hod.)
j.tycova@narodni-divadlo.cz
www.narodni-divadlo.cz 

Hostování Činohry Slovenského národního divadla
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Blahopřejeme  
Alexeji Pyškovi
K 50. (+10) narozeninám 
blahopřejeme kolegovi, 
jehož postava je na jevišti 
nepřehlédnutelná a jeho 
hlas nepřeslechnutelný. 
I jím často dabovaný Bruce 
Willis může co do témbru 
závidět. Milý Lexo, stále 
hodně energie, zdraví a he-
reckého štěstí! Zlom vaz!

Činohra ND
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Daniel Špinar  
a PechaKucha Night
27. dubna 2016 byl 
umělecký ředitel Činohry 
Daniel Špinar hostem 48. 
vydání PechaKucha Night 
– večera, během něhož se 
na pódiu Kina Aero sejdou 
umělci různých oborů, aby 
publiku představili výběr 
ze své tvorby. Pravidla jsou 
jednoduchá: každý umělec 
promítne 20 obrázků 
a o každém z nich může 
20 vteřin hovořit. V dub-
nové PechaKucha partě 
se mimo Dana Špinara, 
který své vystoupení věnoval nejen svým režiím v ND, 
ale i představení projektu Nová krev, prezentovali např. 
Maxim Velčovský, Jan P. Muchow nebo A69 – architekti. 
www.pechakucha.cz
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Peter Pišťanek  

Rivers of Babylon 
Knižní debut Petra Pišťanka Rivers of Baby-
lon (1991) se za dvě desetiletí stal kultovním 
dílem. Absurdní, groteskní, ale i krutý příběh 
o obyčejném topenáři Ráczovi je mystifikujícím 
i ironickým svědectvím, zejména však křivým 
zrcadlem poměrů porevoluční společnosti 90. 
let. Venkovský prosťáček Rácz se zdravým 
selským rozumem a s velkou touhou po penězích 
a lásce se sérií náhod, nehod i shodou okolností 
propracuje z pozice topiče hotelu Ambassador 
na jeho ředitele. Získá vliv nad celým mikrosvě-
tem kšeftařů, pochybných obchodníků, taxikářů, 
zlodějů, prostitutek, veksláků i bývalých estébáků. 
A tak si vybuduje své teritorium, svůj monopol, 
který jednou ovládne i politické struktury. 
Adaptace a režie: Diego de Brea, hrají: M. Ondrík,  
E. Horváth, P. Vajdová, R. Roth, B. Bystrianský,  
D. Mórová, Z. Kucúriková a další.
21. září 2016 ve 20.00 na Nové scéně

Daniel Majling  

Labyrinty a ráje Jana Ámose 
Jak žít ve světě, ve kterém se žít nedá?
Má smysl žít, když přijdete o celou rodinu? Jak 
dát svému životu směr v čase, který je převrá-
cený naruby? Jak věřit ve vzdělání, když nejlepší 
mozky doby využívají své znalosti pouze na vy-
mýšlení nových způsobů zabíjení?
Jan Ámos Komenský vytvořil uprostřed pekla 
třicetileté války originální filozofické dílo plné 
osobité imaginace. Na pozadí osobních tragédií 
a ve vichru dějin před námi otevírá svět spekta-
kulárních alegorií a podobenství o hledání ráje 
srdce v labyrintu světa. 

V režii O. Spišáka hrají: M. Huba, M. Geišberg,  
M. Ondrík, O. Kovaľ, J. Oľhová, G. Dzuríková 
a další.
 
20. září 2016 v 19.00 ve Stavovském divadle
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Festival Pražské křižovatky na Nové scéně ND

To Havel With Love
4.–9. října 2016 Nová scéna ND 
Národní divadlo ve spolupráci s Unií evrop-
ských divadel si v říjnu 2016 připomene 
památku Václava Havla a jeho nedožitých  
80. narozenin nultým ročníkem nově vznikají-
cího divadelního festivalu Pražské křižovatky 
– To Havel With Love. 

HLAVNÍ PROGRAM:
Divadlo DAKH, Kyjev: Sny o ztracené cestě 
Režie: Vlad Troickij 
Belarus Free Theatre, Minsk, Londýn: Čas žen 
Režie: Nikolaj Chalezin
Teatro di Capua, Petrohrad: Život za cara
Režie: Giovanni di Capua 
Činohra ND: J. Havelka, M. Ljubková,  
M. Sľúková – Experiment myší ráj 

VÍKENDOVÝ MARATON HER VÁCLAVA HAVLA 
(NEBO O V. HAVLOVI):
Divadlo Na zábradlí:  
Miloš Orson Štědroň – Velvet Havel 
Švandovo divadlo:  
V. Havel, M. Pokorný – Protest / Rest 
Divadlo Petra Bezruče: V. Havel – Audience
Divadlo Husa na provázku:  
V. Havel – Prase (open air piazzeta ND)
Spitfire Company: Antiwords 
Divadlo J. V. Klicpery: Asanace
a další

Záštitu projektu poskytl předseda vlády ČR 
Bohuslav Sobotka, ministr kultury ČR Mgr.  
Daniel Herman, primátorka hlavního města 
Prahy Adriana Krnáčová a Dagmar Havlová.

Z vesmíru na svatbu a ještě dál 
aneb Jak se fotily nové vizuály
Po pozitivní zkušenosti z minulého roku se i v závěru této, již téměř 
uplynulé sezony, rozhodlo vedení Činohry Národního divadla pod-
niknout smělý krok – připravit (opět s velikým předstihem) vizuály 
ke všem premiérám sezony nadcházející. Rozhodnutí to bylo vskut-
ku odvážné zejména proto, že některé z připravovaných inscenací 
budou mít premiéru až po více než roce od focení vizuálů. A některé 
z chystaných her se dokonce teprve dopisují…

Autorkou nové vizuální kampaně byla vybrána 
úspěšná fotografka Bára Prášilová, jejíž díla 
jsou vřele přijímána v galeriích a výstavních sí-
ních nejen u nás, ale i v zahraničí, a sklízí za ně 
nejrůznější prestižní ocenění. V její tvorbě lze 
vidět nejen osobité propojení krásy výtvarného 
umění a účelovosti produktových fotografií, 
ale i notnou dávku humoru a nadsázky. Oproti 
minulé sezoně se tentokrát veškeré fotogra-
fování přesunulo z exteriérů opět do interiéru, 
a to přímo na Novou scénu Národního divadla. 
Mramorem obkládané foyer nejmladší scény 
ND se tak vždy během pár minut proměnilo 
v prostorný, plně vybavený fotoateliér, v němž 
se v rolích modelů a modelek střídali jednot-
liví členové hereckého souboru. Pro dosažení 
toho nejlepšího výsledku bylo pochopitelně 
zapotřebí sebemenšího detailu – od včas-
ného navezení techniky a stavby „ateliéru“ 
až po nejrůznější i nejpodivnější nezbytné 
rekvizity. Na scéně tedy nechyběly například 

levitující planety, hýbající se ouška, pramice 
z Vltavy či v ten pravý čas uvadající tulipány. 
Velmi důležitou složku celého focení pak tvořil 
především pečlivý výběr kostýmů, na je-
jichž tvorbě s fotografkou Bárou Prášilovou 
spolupracovali vybraní čeští návrháři a firmy. 
Outfit představitele „Spalovače mrtvol“ Martina 
Pechláta a svatebního páru Taťjany Medvecké 
a Davida Prachaře tak například velmi laskavě 
zapůjčila i známá česká oděvní značka Pietro 
Filipi. Na závěr snad lze jen dodat, že i přes 
nepatrná škobrtnutí, která se tu a tam vyskytla, 
ať už v podobě příliš dlouhých copů nebo 
třeba nelepících umělých nehtů, se náročný 
fotografický maraton podařilo zdárně dokončit 
– s potřebnou energií, nadšením i nevyhnutel-
nou dávkou toho zdravého stresu. Na výsledek 
si budete sice muset počkat až do nové sezony, 
ale to čekání se bezpochyby vyplatí.
Kristýna Klimešová

OPEN CALL Piazzeta 24/7
Nová scéna Národního divadla připravuje celoroční projekt využití prostoru piazzety pro kulturní a spole-
čenské účely. Projekt Piazzeta 24/7 je otevřenou platformou pro umělecké a společenské projekty zasa-
hující do veřejného prostoru. Máte nápad a nemáte ho kde zrealizovat? Piazzeta může být vaše!

Národní divadlo nabízí:
• prostor piazzety na atraktivní adrese  

v centru Prahy
• spolupráci s prestižní divadelní institucí
• základní technickou podporu projektu
• propagaci vás a vašeho projektu

Národní divadlo hledá:
• umělecké, společenské a sociální  

projekty nekomerčního charakteru
• určené do veřejného prostoru
• profesionální i amatérské projekty,  

jednotlivce i skupiny

Koncepty projektů posílejte  
do 15. června 2016  
na piazzeta@narodni-divadlo.cz
Případné dotazy zodpoví: 
Jan Búrik, + 420 224 901 406, 
j.burik@narodni-divadlo.cz
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 ×
Sebastian Vopěnka
Foto: P. Nesvadba

www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ

Malý princ
Scénář: Petr Oslzlý, Vladimír Morávek
Režie: Vladimír Morávek
Scéna: Daniel Dvořák
Kostýmy: Sylva Zimula Hanáková
Hudba: Zbyněk Matějů
Dramaturgie: Lucie Němečková
Choreografie: Libor Vaculík
Kamera: Matěj Cibulka
Projekce: Šimon Koudela
Asistent choreografie: Zuzana Hrzalová, Pavel Knolle
Asistent režie: Kristian Mejstřík

Laterna magika inspirovaná jedním z nejslavnějších 
příběhů moderní světové literatury: kniha spisovatele 
a letce Antoina de Saint-Exupéryho patří mezi 50 
nejprodávanějších na světě. Ačkoli je řazen do dětské 
literatury, Malý princ skrývá podobenství, pro které si ho 
oblíbili především dospělí. Konfrontuje svět, který je řízen 
snahou o ovládání přírody, technologiemi, materialismem 
a egoistickými činy, s čistým pohledem dětského hrdiny. Ten 
nachází smysl v jiných věcech – v přátelství a lásce. Naše 
inscenace kombinuje scénografii na principu polyekranu 
s činohrou, tancem, hudbou, zpěvem a filmovými 
projekcemi a rozvíjí naplno principy Laterny magiky.

Uvádíme:
30. června a 1. a 2. července  
od 20.00 hodin na Nové scéně

Kromě projekcí jde v inscenaci i o spojení 
tance, herectví a zpěvu. V tomto ohledu 
zůstává Morávek věrný principům La-
terny magiky, která chce vyprávět příběh 
skrze multimediální prostředky, a jejich 
interaktivnímu propojení právě s tancem 
a herectvím.
Kulturio.cz

Výtvarník scény Daniel Dvořák nabídl 
působivou fantazijní scénu – vrak letadla, 
kmen baobabu, poházené truhly, knihy 
na poušti. Horizont uzavírají důmyslně 
zakřivené projekční plochy. Tady přichází 
první vztlak – množství obrazů v televiz-
ních buňkách, pravděpodobně symbolika 
včelího úlu.
Scéna.cz
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Laterna v kostce 
Vedle „plnohodnotných“ 

premiér vznikají v Later-
ně magice i drobnější, 

nízkorozpočtové projek-
ty, které zastřešuje spo-

lečný titul LaternaLAB. 
O tom chystaném, který 
ponese lakonický název 
Cube, hovořil s jeho au-
tory PAVLEM KNOLLEM 

a DAVIDEM STRÁNSKÝM  
(třetí spoluautor  

ŠTĚPÁN PECHAR  
bohužel chyběl)  

dramaturg  
Jan Tošovský.

Cube
Režie: Pavel Knolle

Scénář: Pavel Knolle,  
Štěpán Pechar, David Stránský
Scéna a kostýmy: Pavel Knolle

Choreografie: Štěpán Pechar,  
David Stránský
Hudba: Jan Šikl

Dramaturgie: Jan Tošovský
Projekce, mapping: Jan Hladil
Kamera a střih: Marek Brožek

Asistent choreografie: Zuzana Herényiová

 

První uvedení:  
1. září 2016

Premiéra:  
23. března 2017

na Nové scéně

Děkujeme Mecenášskému klubu  
za podporu inscenace.

Co je Cube? 

PK: Cube je kostka a pro nás představuje v první řadě 
prostor. Chceme si hrát s prostorem, s iluzí prosto-
ru, protože to je to, co Laterna umožňuje – pomocí 
spojení více médií mást diváka. Prostor se může 
proměňovat, může se hýbat, může se zvětšovat nebo 
zmenšovat. Kostka je pro nás ideální tvar, protože 
pohyby prostoru jsou na ní vidět. Zkrátka prostor 
uzavřený do kostky. Sami žijeme v kostkách, jsou 
i v nás, otevíráme je a zavíráme, snažíme se z nich 
dostat ven a zase se do nich vracíme.
DS: Představujeme si to jako takové pokojíčky života, 
jako bychom vlezli třeba do reálného bytu – v kaž-
dém pokoji se odehrává jiný příběh, v každém bytě se 
může odehrávat jeden nebo více příběhů. Takže Cube 
je pro nás tenhle vhled do jednotlivých pokojů, bytů, 
událostí, životů. Zároveň se chceme vrátit k princi-
pům Laterny magiky, které jsou pro nás stále živé.

Možná jsme měli začít otázkou, jaké představení 
vzniká, proč vzniká a co je to vlastně LaternaLAB? 

PK: LAB začal před čtyřmi lety, když tehdejší ředitel 
Nové scény Štěpán Kubišta zavedl kromě běžné 
premiéry ještě jednu v takovém odlehčenějším reži-
mu, aby bylo možno otestovat si spolupráci s jinými 
institucemi, jinými tvůrci, se studenty, zároveň to 
měl být prostor pro experimentování s novými tech-
nologiemi. Nejde o hlavní repertoárová představení, 
zahrají se třeba jen několikrát, ale umožňuje to 
něco si vyzkoušet, něco na tom poznat a zase jít dál. 
Hledání a experimentování provázelo Laternu magi-
ku celou její historií, ve svých počátcích také měla 
přízvisko Experimentální scéna Národního divadla.
DS: Když má divadlo jednu premiéru za sezonu, má 
málo prostoru pro hledání a objevování nových cest. 
Pro Laternu není snadné najít nové tvůrce – je to 
zcela specifický žánr a je nutno přijít na to, jak s ním 
pracovat. Zároveň jsme měli pocit, že se tady děje 
málo toho, co by nás tanečníky naplňovalo. Všichni 
vycházíme z tance, to je naše základna – a přitom 
tančíme stále méně. Z toho vzešla chuť udělat zase 
jednou čistě taneční představení. Zcela přirozeně 
pak vyplynula i potřeba zkusit to sami – vymyslet 
námět, napsat scénář a pustit se do toho po hlavě. 
Důležitá pro nás byla i podpora uměleckého šéfa 
Laterny Zdeňka Prokeše a Mecenášského klubu ND.
PK: Spolupracovníky jsme našli vlastně taky čás-
tečně zevnitř Laterny – projekce dělá Honza Hladil, 
který pro Laternu už nějaký čas pracuje, vystudo-
val v ateliéru supermédií na VŠUP a spolupracuje 
mimo jiné se sdružením Lunchmeat. Štěpán Pechar 
přivedl skladatele Honzu Šikla, kterého znal ze spo-
lupráce s 420PEOPLE – v jejich projektech můžete 
ostatně potkat nejednoho z tanečníků Laterny magi-
ky. Honza je bubeník a klávesista, hraje v několika 
kapelách. A třetím do party je Marek Brožek, který 
vystudoval kameru na FAMU a v současnosti studu-
je scénografii na katedře alternativního a loutkové-
ho divadla na DAMU.

Proč je „první uvedení“ v září, ale oficiální premiéra 
až v březnu dalšího roku? 

PK: Hrací plán Laterny je dán dlouho dopředu, takže 
termín premiéry byl stanoven již přede dvěma lety. 
Z hlediska LABu je ale smysluplné pustit představení 
před diváky i v nehotovém stavu – je to taková „work-
-in-progress“, může se to vyvíjet, můžeme se poučit 
z repríz, znovu vstoupit do toho tvaru. Oficiální datum 
premiéry je datem, kdy má být takzvaně „hotovo“ 
– ale do té doby můžeme hledat a objevovat. Plánu-
jeme také, podobně jako u Antikódů, setkání s diváky 
po představení, abychom od nich získali zpětnou 
vazbu, co je baví, co jim naopak připadá nudné nebo 
zbytečné …

Můžete stručně říct, co bude obsahem projektu? 

DS: Nesnažíme se vytvářet dějovou linii. Pro nás je to 
spíš sled obrazů, náhledů do těch pokojíčků, do jed-
notlivých kostiček naší životní skládačky, kterou jsme 
zastřešili představou Rubikovy kostky. Máme tam 
postavu, které říkáme „kostkáč“ a která je jakýmsi 
průvodcem. Má hranatou hlavu, na kterou je možno 
promítat, a bude díky tomu umět mluvit několika 
ústy najednou. On je tím, kdo nahlíží do těch okének, 
do jednotlivých kostiček, ať už je pouhým pozorova-
telem, nebo zároveň i aktérem. Díky němu budeme 
moci vidět, jak je život lidí ovlivňován z různých 
stran, jak se může proměnit, ať už k lepšímu či horší-
mu, a někdy se i převrhnout jako Rubikova kostka. 
PK: Laterna je pro nás pořád hlavně vizuální divadlo. 
V Cube si chceme vyzkoušet další možnosti vizuali-
ty – pohrát si jak s tím, co už známe léta, tak i s tím, 
co nabízí nejnovější rozvoj audiovizuálních technik. 
„Kostka“ je v první řadě nástroj – je to jednoduchá 
věc, která nese spoustu významů a asociací – jak vý-
tvarných, prostorových, tak i řekněme filozofických. 
DS: Hlavně ale chceme dopřát našim divákům 
divadlo ve starém slova smyslu – že se budou dívat 
a budou se divit tomu, co vidí. To nás na tom zajímá 
nejvíc. Roztančit podlahu, roztančit stěny …
PK: Nejde nám o to objevovat netušené hlubiny duše. 
Diváci určitě nepůjdou z představení s tím, že je jim 
jasné, o čem je život. Spíš jsme si chtěli zrekapitu-
lovat, o čem vlastně je Laterna – umožnit divákům 
znovu zažít to okouzlení, které zažívali diváci prvního 
představení v Bruselu před bezmála šedesáti lety.

 >
Štěpán Pechar, Pavel Knolle  

a David Stránský 
Foto: M. Brožek



 ×
Hector Sandoval (Andrea Chénier)  

a Jakub Tolaš (Roucher)
Foto: P. Borecký
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Sledovat Elektru  
je jako jízda  
na horské dráze
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Jak jste zjistila, že chcete být operní zpěvačkou?  
Prý to byla trochu náhoda.
Ano, jako dítě jsem hrála na klavír a zpěvu jsem se 
věnovala spíš rekreačně. Zlom přišel až v mých šest-
nácti letech, kdy jsem chtěla jít na hudební konzerva-
toř do Manchesteru. Tam ale vyžadovali minimálně 
dvě hudební specializace, a protože jsem krom klavíru 
na nic nehrála, můj mladší bratr mi doporučil zkusit to 
přes zpěv. To zafungovalo nečekaně dobře – nakonec 
mě totiž přijali jako studentku zpěvu. 

Elektra je často chápána jako bytost v podstatě pri-
mitivní, vedena pouze svými emocemi. Nicméně jako 
někdo, kdo ji zpívá už tolik let, jste v ní musela najít 
i něco hlubšího … 
Chápu, že Elektru lze vnímat jako postavu ztělesňující 
pouze ty nejzákladnější lidské impulzy a touhy. Pro 
mě ale tak jednoduchá není. Nesmíme zapomínat, že 
se bavíme o ženě celoživotně zavrhované, odstrko-
vané, často i zneužívané. Takové zkušenosti by se 
podepsaly na každém z nás. Navíc ji nelze definovat 
pouze s ohledem na její touhu po zadostiučinění. Má 
v sobě i pasivnější emoce – osamělost, zranitelnost, 
naději. Richard Strauss na ně ve své hudbě důsled-
ně upozorňuje. Jeho partitura není jenom agresivní, 
vzteklá a mrzutá. Často přináší i tóny v jádru jemné 
a citlivé, zdůrazňující lidskost a zranitelnost. Například 
když Elektra po mnoha letech spatří svého mladšího 
bratra Oresta, na kterého spoléhá při své snaze sjed-
notit jejich rozvrácenou rodinu. Hudba v ten moment 
působí téměř mírumilovným dojmem, skoro jako 
kdyby to byla ukolébavka reflektující nevinnost útlého 
a zdánlivě bezproblémového dětství obou postav. Tyto 
kontradikce dokazují, že se v Elektře skrývá daleko víc, 
než by se mohlo na první pohled zdát.

Způsob, kterým lidé převypráví klasické příběhy, 
často vypovídá o jejich současných preferencích. 
Například popularitu Straussovy Elektry během 
první poloviny 20. století lze do určité míry přičíst 
věhlasu Freudových psychoanalytických teorií v té 
samé době. Elektra se však těší světové pozornosti 
dodnes. Proč tomu tak je?
Podle mého názoru se především jedná o úžasně 
vzrušující podívanou. Sledovat Elektru je jako jízda 
na horské dráze; člověk přitom zažívá ohromnou 
škálu emocí. Důvodem je jak Straussova hudba, která 
má schopnost diváky zcela uhranout, tak i samot-
ný příběh, se kterým se lidé mohou ztotožnit.Teď 
samozřejmě nemluvím o všem tom vraždění, mám 
na mysli emoce, které Elektru motivují – samota, 
špatné vztahy s matkou a sestrou, odloučenost 
od vlastního bratra, frustrace z nevlastního otce. 
Tohle všechno v našich životech může existovat. 
Myslím si, že je to právě tato kombinace intenzivní 
partitury a zajímavých postav, která činí dílo nadča-
sovým.

Elektra se na jevišti objevuje hned ve druhé scéně, 
a poté zůstává až do konce celého představení. To 
musí být vzhledem k intenzitě Straussovy hudby 
velmi fyzicky i psychicky náročné … 
Zpívat Elektru je maraton. Vždy, když před předsta-
vením vstoupím do divadla, mám pocit, že jsem se 
právě ocitla na prahu Mount Everestu a musím se 
za jeden večer dostat až na vrchol. Klíčová je proto 
hlavně příprava. Zkoušky nestačí odzpívat a odehrát 
jenom „napůl“. Když se ocitnete na jevišti, všechno 
už musíte mít perfektně zvládnuté, jinak byste tam 
zkolaboval. Hodně pomáhá i pauza mezi jednotlivými 
představeními — alespoň dvoudenní. Člověk tak má 
možnost trošku se posbírat a vyčistit si hlavu. Velmi 
proto oceňuji, že nám zde vedení Státní opery vyšlo 
vstříc. Třídenní oddych nám dává možnost každý 
večer hrát a zpívat naplno.

Je něco, v čem spatřujete jedinečnost pražské 
inscenace Elektry? Nebo vás na této opeře už nic 
nepřekvapí?
Je zde velmi inovativní způsob propojování historické-
ho mýtu s moderní dobou. Inscenační tým se rozhodl 
využít symboly antického Řecka k vyobrazení příběhu 
současné ženy, která se o sobě dozvídá prostřednic-
tvím útržků ze života Elektry. Tento přístup, ve kterém 
je minulost chápána jako prostředek pro poznání 
přítomnosti, je neobyčejně zajímavý a musím říct, že 
ve světě opery zatím celkem ojedinělý. To mě určitě 
překvapilo i zaujalo.

Režisér inscenace Keith Warner řekl, že bude klást 
důraz jak na psychoanalytickou dimenzi Hofmann-
sthalova libreta, tak na hororový aspekt celého 
příběhu. To zní nejenom jako originální, ale také 
poměrně náročná koncepce. Jak se vám v jejím 
rámci pracuje? 
S Keithem Warnerem se známe velmi dobře. Spolu-
pracujeme už řadu let a víme, co od sebe navzájem 
očekávat. Keith ze mě navíc umí dostat naprosté maxi-
mum, což je u režiséra nesmírně důležitá schopnost. 
Co je ale v naší pražské inscenaci poněkud jiné, je 
způsob, kterým mě nutí předávat divákům moje vlast-
ní emoce. Občas mám pocit, jako by se mé chápání 
Elektry materializovalo přímo na jevišti. To je věc, 
kterou jsem nikdy dříve nezažila a která je opravdu 
neobyčejná a moc mě baví.

Divadlo, a především opera má tendenci přehánět.  
To může vést u příběhu, který není jednoduše stravi-
telný, k velmi silným emotivním zážitkům. Měla jste 
někdy pocit, že už toho bylo příliš?
Ano, měla jsem jedno období, kdy jsem Elektru zpívala 
tak často, že jsem se s tím už nedokázala fyzicky 
vypořádat. Dala jsem si s ní proto na pár let pauzu, 
abych se z veškeré té intenzity vzpamatovala. Přesto 
si ale myslím, že je úžasné, jak to Strauss napsal, že 
z toho neudělal nějakou estrádu, ve které lidé stojí 
na jevišti a zpívají árie. Složil to téměř jako činoherní 
představení, při kterém na sebe jednotlivé scény per-
fektně navazují a tvoří koherentní dramatický celek. 
Není to ten druh opery, ve kterém se lidé každých pár 
minut zastaví, zazpívají árii o tom, koho milují, a jedou 
dál. Tohle je opravdový thriller.

Jak moc je pro vás v opeře důležité herectví?
Je pro mě vším. Možná je to od operní pěvkyně určité 
rouhání, ale asi je pro mě herectví důležitější než zpěv. 
Nikdy mě nezajímalo nošení hezkých šatů, strohé 
stání na nasvíceném jevišti a zpívání hezké árie. 
Myslím si, že jsem víc zabraná do způsobů, kterým 
lze herecký výkon promítnout do hudebního vyznění 
jednotlivých rolí. Když se v opeře zpívá árie, která po-
jednává o sebevraždě nebo vraždě, nemělo by to znít 
čistě melodicky a hezky. Zvuk by měl odpovídat textu. 
Na dramatičnosti záleží.

Posloucháte vůbec ještě někdy hudbu jen tak pro 
radost?
Ano, ale nikdy ne operu. Často poslouchám jazzové 
zpěváky. Výborně se od nich učí frázovaní.

Jsou nějaké role, kterým se vám zatím nedostalo 
a které byste si chtěla zazpívat a zahrát?
Jednu z mých vysněných rolí budu zpívat příští rok. 
Jedná se o Kostelničku v Janáčkově Její pastorkyni. 
Miluji zpěv v českém jazyce. Bohužel jsem ale zatím 
měla příležitost zpívat z českého repertoáru jenom 
Emilii Marty v Janáčkově Věci Makropulos, takže se 
na toto angažmá moc těším. Kostelnička je navíc vel-
mi komplikovaná postava, což mě vždy přitahuje.
 

Tomáš Bendl

Držitelka britského  
státního vyznamená-

ní pro přínos opeře 
SUSAN BULLOCK zís-

kala uznání především 
díky svému neopako-
vatelnému ztvárnění 
role Elektry. Slavnou 

Agamemnónovu dce-
ru zpívala na mnoha 

významných světových 
scénách, včetně new-

yorské Metropolitní ope-
ry a londýnské Covent 

Garden. Zde za ni navíc 
obdržela titul Pěvkyně 

roku. Nyní je od polovi-
ny dubna v Praze, kde 

společně s orchestrem 
Státní opery a meziná-

rodním inscenačním 
týmem připravuje svou 
nejnovější interpretaci 

této Straussovi tragické 
hrdinky.

RICHARD STRAUSS: ELEKTRA

Autor libreta: Hugo von Hofmannsthal
Hudební nastudování: Roland Böer

Režie: Keith Warner
Scéna: Boris Kudlička

Kostýmy: Kaspar Glarner
Světelný design: John Bishop

Pohybová spolupráce: Michael Barry
Dramaturgie: Barry Millington,  

Jitka Slavíková

Účinkují: 
Elektra: Susan Bullock

Klytaimnestra: Rosalind Plowright
Chrysothemis: Anna Gabler

Aigisthos: Richard Berkeley-Steele
Orestes: Károly Szemerédy

Orestův vychovatel: Miloš Horák
Důvěrnice: Lenka Pavlovič

Nosička vlečky: Tereza Růžičková
Mladý sluha: Michal Bragagnolo

Starý sluha: Tomáš Bartůněk
Dohližitelka: Jitka Svobodová

1. služebná: Štěpánka Pučálková
2. služebná: Jana Horáková Levicová

3. služebná: Sylva Čmugrová
4. služebná: Simona Procházková

5. služebná: Yukiko Šrejmová Kinjo

Sbor a Orchestr Státní opery

Premiéry:
 10. a 14. června 2016, 

Státní opera

Uvádíme:
18., 22. a 25. června 2016, 

Státní opera

 >

Susan Bullock
Foto: Ch. Raphaelle
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Klytaimnestru jste v minulosti označila jako posta-
vu, kterou zpíváte nejraději. Co vás k ní přitahuje? 
Klytaimnestra má povahu, která je velmi extrémní 
a pro mě neobyčejně zajímavá. Když jsem se ještě 
soustředila výhradně na sopránové role, většina 
mých postav byly hrdinky okázalé, krásné, ale ne 
příliš duchaplné. Jejich neustálé naříkání nad ne-
šťastnou láskou mi časem přišlo hrozně ubrečené. 
Zatoužila jsem po něčem, co je hlubší, důraznější 
a možná i sprostší. A i když se mi toto přání do jisté 
míry splnilo s Lady Macbeth, Normou i Médeou, Kly-
tamnestra mě svou definitivní silou v mezzosopráno-
vém repertoáru zaujala nejvíc. Má v sobě žár, co se 
dá uchopit, pochopit, zazpívat i zahrát.

Výlučně sopránovému repertoáru jste se přestala 
věnovat už v roce 1999. Jak k tomu došlo? 
Byla to zkrátka cesta, kterou mě můj hlas vzal. 
Největší sopránové role jsem předtím zpívala 
téměř dvacet let a můj hlas po nich začal být svým 
způsobem těžší i bohatší. Když mi pak byla v onom 
roce 1999 nabídnuta role Amneris ve Verdiho opeře 
Aida, bylo to pro mě velké štěstí. Mohla jsem si díky 
tomu uvědomit, že mezzosopránové role jsou pro 
někoho v mém věku tím pravým. Velkou zálibu jsem 
si vytvořila především v hereckém ztvárňování 
všech těch frustrovaných starších dam – v Anglii jim 
říkáme čarodějnice a fůrie. Už jsem navíc nemusela 
být stálým středem pozornosti, což mi dodalo určitý 
odstup a nadhled. 

Řekla byste, že je Straussova Elektra ve Státní 
opeře něčím odlišná? Mám teď na mysli hudební 
nastudování inscenace. 
Nemyslím si, že by v tomto ohledu inscenace příliš 
vybočovala — a to je dobře. Všichni dirigenti, se 
kterými jsem do teď na Elektře spolupracovala, měli 
hluboké chápání Straussovy partitury. Roland Böer je 
nesmírně uvědomělý, nápomocný a ohleduplný. Jako 
dirigent má výbornou schopnost vycítit, jaké tempo 

zpěvákům nejvíce sedí, a dobře jim poradit. Napří-
klad já mám neustálou tendenci všechno natahovat, 
což u Klytaimnestry není úplně dobře. Její role je 
totiž tak náročná, že bych díky tomu mohla po chvil-
ce zkolabovat. Roland mě naštěstí vždy „umravnil“. 
Jeho cit pro sílu orchestru, který v tomto případě činí 
nějakých 115 hráčů, je rovněž působivý. To je pro 
zpěváky nesmírně důležité. Lidé totiž často zapomí-
nají, že operní zpěv není jenom o síle hlasu, je také 
o způsobu, jakým jednotlivé árie přednášíte, musíte 
mít určitý umělecký cit, zabarvovat správně slova 
i hudbu. Roland těmto věcem moc dobře rozumí 
a na hudebním nastudování inscenace je to vidět.

Jak vnímáte charakter samotné Klytaimnestry? 
Vždyť skutečnou příčinou způsobující zběsilost 
Elektry je právě zlomyslnost její matky. 
Rozhodně ji nevidím jako vyloženě zlomyslnou. Podle 
mého názoru se v ní naopak skrývá určitá zranitel-
nost a zármutek. Ve Straussově opeře je dokonce 
scéna, při které žádá o pomoc samotnou Elektru, aby 
tak mohla získat klid od svých provinilých a straši-
delných nočních můr. Nelze ji proto vnímat jako ně-
jaké čisté zlo. Je to osoba mnoha tváří, která v sobě 
drží mnoho navzájem si odporujících emocí.

Co děláte, když nezpíváte? Straussova Elektra je 
přece jenom hodně psychicky i fyzicky náročná. 
Máte nějaký recept, jak si od toho všeho odpoči-
nout? 
Po zkoušce chodím většinou hned domů, kde si buď 
pustím nějaký hezký film nebo si čtu dobrou knihu. 
Nejsem ten typ člověka, co rád chodí v davech někde 
po městě. Když jsem doma v Anglii, ze všeho nejradši 
trávím čas na venkově, na horách nebo se svými již 
dospělými dětmi. Poslední dobou také trochu učím. 
A to mě také moc baví. 

Tomáš Bendl

Legendární pěvkyně ROSALIND PLOWRIGHT se po jedenácti letech vrací 
do Prahy, aby po boku Susan Bullock ztvárnila komplikovanou postavu  
Klytaimnestry ve Straussově Elektře. V jejím životopise se dočtete, že zpívala 
po boku všech „tří tenorů“, ale její nezaměnitelný esprit nejlépe dokládá spíše 
záliba v interpretaci této Straussovy heroiny. Můžete se o tom přesvědčit v pěti 
červnových večerech na jevišti Státní opery.

Už nemusím být 
středem pozornosti

 >
Rosalind Plowright

Foto ze zkoušky J. Rabara

 >

Susan Bullock a Rosalind Plowright
Foto ze zkoušky J. Rabara
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OPERA > PO PREMIÉŘE

 >
Petra Šimková-Alvarez  

(Maddalena z Coigny)  
a Hector Sandoval (Andrea Chénier)

 >
Anda-Louise Bogza  

(Maddalena z Coigny)  
a Rafael Alvarez (Andrea Chénier)

 >
Yvona Škvárová (Hraběnka z Coigny)

Foto: P. Borecký

Autor libreta: Luigi Illica
Hudební nastudování: Petr Kofroň

Dirigent: Petr Kofroň, Jan Chalupecký
Režie: Michal Dočekal

Scéna: Martin Chocholoušek
Kostýmy: Kateřina Štefková

Sbormistr: Martin Buchta
 Dramaturgie: Ondřej Hučín

Účinkují: 
Rafael Alvarez / Hector Sandoval, 

Roman Janál / Svatopluk Sem, 
Anda-Louise Bogza /  

Petra Šimková-Alvarez, 
Yvona Škvárová / Simona Procházková, 

Kateřina Jalovcová / Michaela Kapustová, 
Lenka Šmídová / Eliška Weissová, 

Luboš Skala / Jakub Tolaš, 
Luděk Vele / František Zahradníček, 

Pavel Kacjušin / Pavel Švingr, 
Václav Lemberk / Josef Moravec, 

Aleš Hendrych / Tomáš Jindra, 
Tomáš Jindra / David Vaňáč, 

Karel Drábek / Tomáš Křovina

Sbor a Orchestr Národního divadla

Uvádíme:  
7. června 2016 

v Národním divadle

Andrea Chénier
Umberto Giordano
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Kateřině Kněžíkové položila 
několik otázek mecenáška 
PETRA SETNIČKOVÁ,  
která je, dle svých slov,  
vášnivou obdivovatelkou 
operních děl. 

Volím hloubku a pravdivost
KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ je nejen operní sólistkou a stálým hostem v Národním di-
vadle, ale i čestnou tváří Mecenášského klubu. Na svůj mladý věk má za sebou již 
řadu významných rolí, mezi nimi Žínku v Rusalce (Antonín Dvořák), Violettu (Verdi: 
La traviata) nebo Zuzanku (Mozart: Figarova svatba). Její hlas zní v nové oficiální 
verzi České státní hymny z roku 2008, kterou natočila spolu s Jiřím Bělohlávkem 
a Orchestrem Národního divadla. Druhé vokální verze se zhostil basbarytonista 
Adam Plachetka, se kterým Kateřina Kněžíková vychovává dceru Adélku.

Kateřino, srdečně vám gratuluji k hlavní roli Julie 
v operní adaptaci díla Romeo a Julie a přeji vám 
hodně úspěchů. Přesto, že tento slavný příběh 
všichni známe, nadšeně jsme očekávali nové zpra-
cování, které uvedla Státní opera. Jaké pocity vás 
provázejí při zpívání a hraní Julie? Co vás překvapi-
lo na novém zpracování, jak náročná byla příprava 
na tuto roli? 
Role Julie je pro mě opětovné splnění krásného snu. 
S nadsázkou říkám, že mě jednou připraví o zdravý 
rozum. Příběh je tak silný, že mi dělá opravdu velké 
potíže držet se při zemi a nenechat se hudbou strh-
nout k forzi či přehrávání. Příprava byla náročná, ale 
velice krásná. Spolupracovali jsme s úžasným insce-
načním týmem. Jsem přešťastná za práci s dirigentem 
Marcem Guidarinim a o to víc jsem byla nadšená, že 
koncepce režisérky Slávky Daubnerové ctila jak hudbu, 
tak text. Neměla potřebu vyvyšovat své ego a předělá-
vat či politizovat příběh sám o sobě tak nosný. 

Operu považuji za nejkouzelnější a nejdojemnější 
hudební záležitost a obdivuji operní umělce, kteří 
se s námi dělí o svůj talent. Často si kladu otáz-
ku, v čem spočívá její kouzlo a krása a proč nás 
fascinují operní díla přetrvávající stovky let? Je to 
v tragickém příběhu přesahující naše vnímání, nebo 
v něčem jiném? 
Když si představíme, čím vším si Romeo a Julie 
projdou během pár dní, je až neuvěřitelné, jak silné 
osobnosti to musely být. Mladičká, dalo by se říct 
dětsky smýšlející Julie je během pár okamžiků nucena 
se rozhodnout, kterou cestou půjde. V dnešní době by 
spousta lidí zvolila tu jednodušší a méně bolestnou 
cestu a možná je toto právě TO, co nás tak na jejich 
osudu uchvacuje a fascinuje. V dnešní konzumní 
a rychlé době se zapomíná na hloubku a pravdivost. 
A i když všichni víme, jak příběh končí, tak stále v sobě 
tu naději živíme a fandíme jim od začátku do konce. 
 
Kateřino, patříte k talentovaným operním pěvky-
ním, jaký je váš recept na úspěch v operním světě? 
Co považujete za důležité vlastnosti pro operní 
pěvkyně, aby uspěly v této náročné profesi? Před-
pokládám, že za talentem a velkou touhou zpívat je 
i tvrdá práce. Jak se povzbuzujete během nároč-
ných a dlouhých příprav?
Nemám žádný recept na úspěch. Vždy jsem spoléha-
la na poctivost a pracovitost. Samozřejmě se stává, 
že je někdy člověk bez energie a bez motivace, ale 
na to prostě není čas a je malicherné se zabývat 
negativními myšlenkami. Obzvlášť, když jsou kolem 
mě nemocní nebo nešťastní lidé. Já nejsem ani jedno. 
Mám úžasnou profesi a rodinu. Vážím si toho, co 
mám a především koho mám vedle sebe. 

Můžete nám prozradit, jakou máte vysněnou životní 
operní roli? A jaká operní díla a skladatelé patří 
k vašim oblíbeným?

Těch je hodně. Namátkou bych zmínila Mimi, Jenůfu, 
Rusalku, ale k těmto rolím budu ještě nějakou dobu 
zrát. Ráda bych zpívala více belcantových rolí. Určitě 
bych chtěla ztvárnit Lucii di Lamermoor, Masseneto-
vu Manon, Traviatu nebo Micäelu. 
 
Národní divadlo je pro mne významným symbolem 
domova, kam se mohu vždy vrátit, cítit se dobře 
a být obklopená lidmi s podobnou zálibou a láskou 
k hudebnímu a divadelnímu světu. Co pro vás zna-
mená Národní divadlo? 
Národní divadlo je pro mě uměleckým domovem. 
Od první chvíle, co jsem přijela studovat do Prahy, 
jsem chodila kolem „zlaté kapličky“ a v duchu si říka-
la, že jednou bych tam chtěla zpívat. Je pro mě čímsi 
výjimečné a nepřekonatelné. Nejvíce si na divadle 
vážím umělců, kteří tam mají odzpíváno, odehráno 
a odtančeno desítky let a stále o něm mluví hezky, 
i když zažili různé veletoče. Sama vím, že to člověka 
může semlít a odradit od práce. Ale vždy si člověk 
musí říct, že je v té naší profesi ukryto víc. 

Oceňuji vaši oblibu českých skladatelů. Zamýšlím 
se, jak přiblížit operu a naše významné hudební 
skladatele mladší generaci?  
Přiblížíme je tím, že si nebudeme hrát na nedostup-
né lidi a nebudeme ze sebe dělat muzeální kousky. 
Opera se dá hrát pro celé spektrum posluchačů 
a nejednou se mi podařilo přivést lidi do divadla 
správným titulem a tvrzením, že doba zkostnatělého 
a nezáživného divadla je prostě pryč. Je to o lidech 
a myslím, že důkazem krásné, a přitom nezkostnatě-
lé inscenace, je právě Romeo a Julie. 

Kontakt:
Eva Sochorová, T 731 603 641
e.sochorova@narodni-divadlo.cz
Další zajímavosti sledujte na interne-
tových stránkách www.meknd.cz  
nebo na našem facebooku.

FO
TO

: P
. H

EJ
N

Ý 
A

 A
R

CH
IV

 M
EK

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

MECENÁŠSKÝ KLUB



40

NÁBYTEK NA KLÍČ
Vy máte prostory a vizi, my připravíme návrh kanceláře, 
který se v rekordním čase změní v realitu.

magazi ́n ND 190x85,5 mm.indd   1 7.3.2016   13:06:17

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!

■  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
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KRONIKA

1  Před 30 lety zemřela BLANKA  
WALESKÁ (19. 5. 1910–6. 7. 1986),  
členka Činohry ND 1948–1976. Spolupra-
covala také s rozhlasem a televizí.  
V roli Aurélie, Bláznivá ze Chaillot, 1966.

2  Již 30 let uplynulo od smrti 
LADISLAVA PEŠKA (4. 10. 1906–
13. 7. 1986), jehož 110. výročí narození 
vzpomeneme v říjnu. Člen Činohry 
1929–1976), vytvořil zde více jak 300 
rolí. Rovněž vynikající pedagog. Jako 
Jetter Lester, Tabáková cesta, 1974.

3  90 let by se dožila RŮŽENA 
ELINGEROVÁ (19. 6. 1926–27. 5. 1994), 
1953–1972 sólistka Baletu ND, 
poté spolupracovala s Činohrou 
ND jako pohybový poradce. V roli 
Terezy, Plameny Paříže, 1956.

4  Své 80. narozeniny oslaví  
BOŽENA EFFENBERKOVÁ (18. 7. 1936), 
členka a později sólistka Opery ND 
1955–1994. Uplatnila se i na zahra-
ničních scénách. Gratulujeme! Jako 
Fiordiligi, Così fan tutte, 1974. 

5  Před 90 lety se narodil BOHUMIL 
GREGOR (14. 7. 1926–4. 11. 2005), dirigent 
světového věhlasu. Byl spjat jak se Státní 
operou, tak se scénou Národního divadla. 
Jeho doménou bylo mj. dílo L. Janáčka.

6  Vzpomínáme 90. výročí narození 
pěvce IVO ŽÍDKA (4. 6. 1926–20. 5. 2003), 
sólisty Opery 1948–1991. Od 1989 
do 1991 ředitel ND. Obdržel Cenu 
Thálie 1997 za celoživotní mistrovství. 
Jako Tamino, Kouzelná flétna, 1957. 

2
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KALEIDOSKOP

Společenský
kaleidoskop

The Tap Tap  
v Národním divadle

Kapela tělesně postižených studentů 
a absolventů škol Jedličkova ústavu 
The Tap Tap měla premiéru své hry 
Nefňuka v dubnu na Nové scéně, kde 
je rádi uvidíme i v příští sezoně.

1  Závěrečná děkovačka s ředitelem 
ND prof. Janem Burianem a minis-
trem financí Andrejem Babišem

Romeo a Julie v Opeře 

Gounodova opera Romeo a Julie měla 
premiéru ve Státní opeře.

2  Jana Šrejma Kačírková (Julie) 
a režisérka inscenace Sláva Daub-
nerová

3  Sláva Daubnerová a Martin Šrejma 
(Romeo)

4  Hudebně operu nastudoval Marco 
Guidarini

5  Spisovatel Pavel Kohout  
a ak. arch. Daniel Dvořák

6  Filip Barankiewicz, budoucí umě-
lecký šéf Baletu ND

7  Ing. Ivana Škopíková, jednatelka 
Delor Private Tailoring s.r.o.,  
a Ing. Milan Baran regional VP CEE 
Office Depot s.r.o.

8  Setkání v salonku Angela  
Neumanna

Zdenek Seydl  
na Nové scéně

V kavárně Nona jsme zahájili výstavu 
grafik a kostýmních návrhů Zdenka 
Seydla spolu s fotografiemi, na kte-
rých jej zachytil Václav Chochola. 
Výstava bude po kratší letní odmlce 
dále přístupná od 18. srpna až 
do konce září.

9  Kurátorka výstavy fotografka  
Blanka Chocholová se synem

1
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Andrea Chénier 

V Národním divadle měla premiéru 
opera Andrea Chénier, kterou hudeb-
ně nastudoval Petr Kofroň a režie 
se ujal ředitel Činohry ND Michal 
Dočekal.

10  Petra Šimková-Alvarez (Maddalena 
z Coigny) a Hector Sandoval (titulní 
role)

11  Ředitelka Opery ND a Státní opery  
Mgr. Silvia Hroncová a ředitel  
Národního divadla prof. Jan Burian

12  Režisér Michal Dočekal
13  Dirigent Petr Kofroň, umělecký 

ředitel Opery ND a SO
14  Premiérový host Jiří Stivín
15  Pěvkyně a herečka Soňa Červená
16  Marián Chudovský, generální 

ředitel Slovenského národního di-
vadla, a Slavomír Jakubek, ředitel 
Opery SND

17  Mathilda Nostitz, Jana Pokorná 
a Vlastimil Harapes

Lhostejnost neinspiruje 

Na piazzetě se uskutečnil happe-
ning Lhostejnost neinspiruje. Náhled 
na současnou situaci ve společnosti 
vyjádřili umělci Národního divadla, 
Divadla J. K. Tyla v Plzni, Divadla Letí, 
Strašnického divadla (Divadla X10), 
Divadla Masopust a dále VOSTO5 
či Sestry Matiovy. Moderoval David 
Prachař.

18  Dekkadancers vystoupili s choreo-
grafií Jakstohoven. David Prachař 
za nimi.
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Váš průvodce světem
Hudby, Opery a Tance

www.operaplus.cz

Váš průvodce světem
Hudby, Opery a Tance

Kontakt a předplatné: nakladatelství Muzikus, Novákových 6, 180 00 Praha 8 
e-mail: infoh@muzikus.cz, tel.: 266 311 701, 266 311 703, fax: 284 820 127

www.casopisharmonie.cz

klasická hudba, jazz a world music

jsou vaše oči
do světa klasické hudby

nové zážitky – seriózní informace
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OBCHODNÍ INFORMACE

Změny v předplatném
Č3, Č2, MNS1, BP, B2, Č4: Od 1. února 2016 se začátek všech večerních 
představení na Nové scéně posunuje na 20 hod. 

Informační linka – jednotlivé vstupenky:
www.narodni-divadlo.cz, info@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 448 
(po–ne 10–18 hodin), informace o pokladnách str. 50.
Slevu 50 % lze využít kdykoli, speciální nabídky na daný měsíc jsou vyhlašovány obvykle k 25. 
dni předcházejícího měsíce. Slevy na speciální nabídky lze uplatnit pouze při nákupu vstupe-
nek v pokladnách Národního divadla, nikoliv při online nákupu. 

Informační linka – předplatné:
www.predplatnend.cz, predplatne@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 487 
(po–pá 10–18 hodin)
Pokladna předplatného: Národní 4, Praha 1 (po–pá 9–18, so–ne 10–18)

* 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 při redukovaném hledišti (činohra). Hudební divadlo Karlín  
– místa v 5. kategorii (vnější boky na I. balkonu, vnější boky na II. balkonu – řady 1–4, řady 
5–6 na II. balkonu). Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje a speciální nabídky 
budou vyhlašovány vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Sleva se nevztahuje na představení 
Sluha dvou pánů, akce typu pronájem a představení hostujících souborů. 

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
Národní divadlo nabízí STUDENTŮM 
a MLADÝM DIVÁKŮM do 26 let vstu-
penky s 50% slevou na vyhrazená 
místa na všechna představení ND.* 
Kromě této slevy mohou studenti 
a mladí diváci do 26 let využít rovněž 
naši speciální nabídku na vybraná 
představení v červnu a červenci 
2016:

ČINOHRA 
Jako břitva (Němcová)
5. 6. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Sen čarovné noci
19. 6. v 19.00, Národní divadlo 
(I. galerie 100 Kč)
Spolu/Sami 
21. 6. ve 20.00, Nová scéna 
(celé hlediště 100 Kč)

OPERA 
Jeníček a Mařenka
1. 6. v 11.00 a v 17.00, Státní opera 
(celé hlediště 150 Kč)
Příhody lišky Bystroušky 
12. 6. v 19.00, Národní divadlo 
(II. balkon 350 Kč)
Elektra 
22. 6. a 25. 6., Státní opera
(II. balkon střed 500 Kč)

BALET 
Romeo a Julie 
30. 6. v 19.00, Státní opera 
(II. balkon střed 250 Kč)
Valmont 
2. 7. v 19.00, Stavovské divadlo 
(II. balkon 250)

LATERNA MAGIKA 
Human Locomotion
23. 6. ve 20.00, Nová scéna
(střed 300 Kč)

Vstupenky se slevou na vybraná 
představení zakoupíte v poklad-
nách Národního divadla. Po předlo-
žení dokladu lze slevu uplatnit na  
1 vstupenku na každé představení 
v nabídce. 

Národní divadlo nabízí SENIORŮM 
ve věku 65+ možnost zakoupit 
vstupenky s 50% slevou na vybraná 
místa na všechna představení ND. * 
Kromě této slevy mohou senioři 
využít rovněž naší speciální  
nabídku na vybraná představení 
v červnu a červenci 2016: 

ČINOHRA 
Modrý pták
11. 6. v 18.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 200 Kč)
Tři sestry 
24. 6. v 19.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 200 Kč) – předpremiéra
Sen čarovné noci 
28. 6. v 19.00, Národní divadlo 
(I. a II. balkon 200 Kč)

OPERA 
Jeníček a Mařenka 
1. 6. v 11.00 a v 17.00, Státní opera
(celé hlediště 150 Kč)
Elektra 
22. 6. a 25. 6., Státní opera
(II. balkon střed 500 Kč)

BALET 
Romeo a Julie 
30. 6. v 19.00, Státní opera 
(II. balkon střed 250 Kč)
Valmont 
2. 7. v 19.00, Stavovské divadlo 
(II. balkon 250 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Podivuhodné cesty Julese Verna 
17. 6. ve 20.00, Nová scéna 
(střed 300 Kč)
Kouzelný cirkus 
8. 7. ve 20.00 Nová scéna 
(střed 300 Kč)

Vstupenky se slevou na vybraná 
představení zakoupíte v pokladnách 
Národního divadla. Po předložení 
dokladu lze slevu uplatnit až na  
2 vstupenky (+ doprovod) na každé 
představení v nabídce.

Předprodej na představení Opery
Spustili jsme prodej vstupenek na představení Opery až 
do 31. 3. 2017 ve všech divadlech s výjimkou Nové scény – v Ná-
rodním divadle, Hudebním divadle Karlín a Stavovském divadle. 
Nabídka vstupenek na 10 měsíců předem se týká online nákupu 
prostřednictvím www.narodni-divadlo.cz a také v našich poklad-
nách na Nové scéně a před Stavovským divadlem, jakož i v Colos-
seumTicket a u dalších smluvních prodejců.

Nekupujte vstupenky od překupníků! 
Všechny vstupenky na představení scén Národního divadla lze pohodlně 
zakoupit na webu www.narodni-divadlo.cz, na našich pokladnách, v pro-
dejních sítích online napojených smluvních prodejců (BohemiaTicket, 
ColosseumTicket, TicketPortal). Vstupenky zakoupené od kohokoli jiného 
(např. ze serverů aukro.cz, bazos.cz či z jiných druhotných distribucí) 
bývají i několikanásobně předražené. A není to jejich jediná vada. Myslíte, 
že vám překupník vrátí vstupné, pokud by například došlo ke zrušení 
představení? A často můžeme vracet z bezpečnostních důvodů vstupné 
jen tomu, kdo vstupenku koupil. Nevadí vám, že vás hledištní personál 
nemůže vpustit do hlediště a musí vyžadovat vaši součinnost s Policií 
ČR, pokud zjisti, že vámi předložená vstupenka je falzifikátem nebo 
neplatnou kopií vstupenky? Nejčastěji překupníci rovnou skupují vstu-
penky na mimořádně atraktivní představení, dokážou si na to i najímat 
lidi. Ne vždy mají jejich praktiky protizákonný charakter, ale vždy jde 
o nemorální kořistění na nedostatku a zamlčování skutečností, protože si 
spekulanti musejí být vědomi omezení a rizik, kterým kupující vystavují. 
Nečekejte od nich nic dobrého. Nekupujte od nich vstupenky. Nahlaste 
nám svoje negativní zkušenosti s nimi nebo nepříjemné následky nákupu 
vstupenek od nich na info@narodni-divadlo.cz. Pokud překupníci poru-
šují naše rezervační podmínky, rušíme jim rezervace. Pokud postupují 
zjevně podvodně, spolupracujeme s Policí ČR. Ale teprve když od nich 
nic nebudete kupovat, přestanou s nekorektními praktikami.
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PROGRAM > ČERVEN–ČERVENEC / JUNE–JULY 2016

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

ND+  Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz
EFČ English-friendly Činohra / English-friendly Dramas (viz strana 50)

Červen / June

 1. St/Wed Manon Lescaut 19.00

 2. Čt/Thu Rusalka 19.00

 3. Pá/Fri
Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows  
(derniéra / last time)

19.00

 4. So/Sat Carmen 17.00

 5. Ne/Sun
Česká vokálně-symfonická tvorba /  
Czech vocal-symphonic works

XIII 19.00

 6. Po/Mon V rytmu swingu buší srdce mé / My Heart Beats to the Rhythm of Swing 19.00

 7. Út/Tue Andrea Chénier OV 19.00

 8. St/Wed
Ze života hmyzu / Pictures from the Insects' Life  
(derniéra / last time)

ČS2 19.00

 9. Čt/Thu nehraje se / no performance

10. Pá/Fri V rytmu swingu buší srdce mé / My Heart Beats to the Rhythm of Swing 19.00

11. So/Sat
Nová krev – Výprava / The New Blood – Expedition 14.00

Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

12. Ne/Sun Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen
VII 14.00

19.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue Manon Lescaut Č1 19.00

15. St/Wed Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice ND+ VI 19.00

16. Čt/Thu
Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream  
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

17. Pá/Fri
Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream  
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

18. So/Sat Brel – Vysockij – Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three) 19.00

19. Ne/Sun Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream 19.00

20. Po/Mon Brel – Vysockij – Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three) 19.00

21. Út/Tue nehraje se / no performance

22. St/Wed nehraje se / no performance

23. Čt/Thu nehraje se / no performance

24. Pá/Fri Čarokraj / Enchantia 19.00

25. So/Sat Čarokraj / Enchantia
ROD6, VIII 14.00

18.00

26. Ne/Sun Čarokraj / Enchantia
ROD7 14.00

18.00

27. Po/Mon
Black and White (Národní divadlo Brno /  
The National Theatre Brno)

19.00

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

29. St/Wed La traviata 19.00

30. Čt/Thu Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

Červenec / July
nehraje se / no performance

Červen / June

 1. St/Wed Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
11.00

17.00

 2. Čt/Thu Turandot 19.00

 3. Pá/Fri Tosca (derniéra / last time) 19.00

 4. So/Sat Nabucco 19.00

 5. Ne/Sun La traviata 19.00

 6. Po/Mon nehraje se / no performance

 7. Út/Tue nehraje se / no performance

 8. St/Wed nehraje se / no performance

 9. Čt/Thu Mefistofeles DV1, EX2 19.00

10. Pá/Fri Elektra (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

11. So/Sat Carmen 19.00

12. Ne/Sun Madama Butterfly XVIII 19.00

13. Po/Mon pronájem / reserved

14. Út/Tue Elektra (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

15. St/Wed Macbeth XII 19.00

16. Čt/Thu Romeo a Julie (Roméo et Juliette) ND+ OH 19.00

17. Pá/Fri Norma 19.00

18. So/Sat Elektra VŘ 19.00

19. Ne/Sun Labutí jezero / Swan Lake 19.00

20. Po/Mon nehraje se / no performance

21. Út/Tue Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) Š3 11.00

22. St/Wed Elektra ČFND 19.00

23. Čt/Thu Od Mozarta k šansonu (Baletní přípravka ND) 19.00

24. Pá/Fri Od Mozarta k šansonu (Baletní přípravka ND) 19.00

25. So/Sat Elektra 19.00

26. Ne/Sun Sněhová královna / The Snow Queen
ROD1 14.00

19.00

27. Po/Mon
První krůčky 2016 / The First Steps 2016  
(Baletní škola O. Kyndlové / The Ballet School of O. Kyndlová)

18.00

28. Út/Tue Madama Butterfly V 19.00

29. St/Wed Romeo a Julie / Romeo and Juliet DV2 19.00

30. Čt/Thu Romeo a Julie / Romeo and Juliet XI 19.00

Červenec / July

 1. Pá/Fri La traviata 19.00

 2. So/Sat Turandot 19.00

12. Út/Tue A tančím dál (Galavečer k 70. narozeninám V. Harapese) 19.00
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Červen–červenec / June–July 2016

Červen / June

 1. St/Wed Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) 19.00

 2. Čt/Thu Modrý pták / The Blue Bird 18.00

 3. Pá/Fri Popelka (La Cenerentola) R 20.00

 4. So/Sat Oliver Twist (Bohemia Balet)
ROD8 14.00

18.00

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

 6. Po/Mon nehraje se / no performance

 7. Út/Tue Audience u královny / The Audience SE4 19.00

 8. St/Wed Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 20.00

 9. Čt/Thu Don Giovanni 19.00

10. Pá/Fri Kámen / The Stone (derniéra / last time) XIV 19.00

11. So/Sat Modrý pták / The Blue Bird 18.00

12. Ne/Sun
Othello, benátský mouřenín /  
Othello, Venetian Blackamoor ND+ ČS1 19.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue Don Giovanni 19.00

15. St/Wed Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

16. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

18. So/Sat nehraje se / no performance

19. Ne/Sun
Absolventský koncert / Abslovent Concert  
(Taneční konzervatoř hl. m. Prahy / Dance Conservatory Prague)

19.00

20. Po/Mon
Absolventský koncert / Abslovent Concert  
(Taneční konzervatoř hl. m. Prahy / Dance Conservatory Prague)

19.00

21. Út/Tue Mikve / Mikveh 19.00

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

23. Čt/Thu Tři sestry / Three Sisters (předpremiéra / preview) 19.00

24. Pá/Fri Tři sestry / Three Sisters (předpremiéra / preview) 19.00

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

26. Ne/Sun Nová krev – Zábor / The New Blood – Annexation 18.00

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

28. Út/Tue nehraje se / no performance

29. St/Wed Taneční mládí / Dance Youth 19.00

30. Čt/Thu Mirror, Mirror on the Wall 18.00

Červenec / July

 1. Pá/Fri Valmont 19.00

 2. So/Sat Valmont 19.00

Červen / June

 1. St/Wed nehraje se / no performance

 2. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

 4. So/Sat Nová krev – Šaráda / The New Blood – Charade 20.00

 5. Ne/Sun
Mimořádný koncert Pražského jara 2016 /  
Prague Spring 2016 – Exceptional Concert

20.00

 6. Po/Mon nehraje se / no performance

 7. Út/Tue nehraje se / no performance

 8. St/Wed Cocktail 012 – The Best of 20.00

 9. Čt/Thu Vertigo (1. premiéra / 1st premiere) 20.00

10. Pá/Fri Vertigo (2. premiéra / 2nd premiere) 20.00

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

12. Ne/Sun Vertigo
16.00

B2 20.00

13. Po/Mon Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment ND+ 20.00

14. Út/Tue Láska a informace / Love and Information Č4 20.00

15. St/Wed Vertigo 20.00

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

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

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

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

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

Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London ND+ EFČ XVII 20.00

21. Út/Tue Spolu/Sami / Protection 20.00

22. St/Wed Vertigo 20.00

23. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

24. Pá/Fri
Cena Ď 14.30

Human Locomotion 20.00

25. So/Sat Human Locomotion 20.00

26. Ne/Sun Nefňuka (The Tap Tap) 20.00

27. Po/Mon Nefňuka (The Tap Tap)
10.00

19.00

28. Út/Tue Sclavi (Farma v jeskyni / Farm in the Cave) 20.00

29. St/Wed Sclavi (Farma v jeskyni / Farm in the Cave) 20.00

30. Čt/Thu Malý princ / The Little Prince 20.00

Červenec / July

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

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

 8. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 9. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00
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PROGRAM > SRPEN–ZÁŘÍ / AUGUST–SEPTEMBER 2016

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

ND+  Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz
EFČ English-friendly Činohra / English-friendly Dramas (viz strana 50)

Srpen / August

26. Pá/Fri Aida 19.00

27. So/Sat Madama Butterfly 19.00

28. Ne/Sun La bohème (Bohéma) 19.00

Září / September

 1. Čt/Thu nehraje se / no performance

 2. Pá/Fri Rusalka 19.00

 3. So/Sat Sněhová královna / The Snow Queen
ROD1 14.00

19.00

 4. Ne/Sun V rytmu swingu buší srdce mé / My Heart Beats to the Rhythm of Swing 19.00

 5. Po/Mon Manon Lescaut 19.00

 6. Út/Tue Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

 7. St/Wed Aida 19.00

 8. Čt/Thu Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ND+ ČS1 19.00

 9. Pá/Fri Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta SEN1 17.00

10. So/Sat
Čert a Káča / The Devil and Kate OO 11.00

La traviata 19.00

11. Ne/Sun Manon Lescaut
14.00

19.00

12. Po/Mon nehraje se / no performance

13. Út/Tue nehraje se / no performance

14. St/Wed Carmen 19.00

15. Čt/Thu La Bayadère B2 19.00

16. Pá/Fri
Koncert k zahájení sezony 2016/2017 /  
Opening Concert of 2016/2017 Season

19.00

17. So/Sat La Bayadère
ROD5 14.00

19.00

18. Ne/Sun Madama Butterfly O1 19.00

19. Po/Mon Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream 19.00

20. Út/Tue Manon Lescaut ND+ ČS2 19.00

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

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

Č4 19.00

23. Pá/Fri La bohème (Bohéma) 20.00

24. So/Sat Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice ND+ 19.00

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

26. Po/Mon nehraje se / no performance

27. Út/Tue nehraje se / no performance

28. St/Wed Labutí jezero / Swan Lake 17.00

29. Čt/Thu Labutí jezero / Swan Lake 20.00

30. Pá/Fri Rusalka 19.00

Srpen / August
nehraje se / no performance

Září / September

13. Út/Tue Nabucco VŘ 19.00

14. St/Wed Rigoletto 19.00

19. Po/Mon Nabucco 19.00

26. Po/Mon La traviata SEN4 19.00
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

Srpen–září / August–September 2016

Srpen / August
nehraje se / no performance

Září / September

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

 2. Pá/Fri nehraje se / no performance

 3. So/Sat Prague Shakespeare Company 19.00

 4. Ne/Sun Don Giovanni 19.00

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

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

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

 8. Čt/Thu Tři sestry / Three Sisters (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

 9. Pá/Fri Tři sestry / Three Sisters (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

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

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

12. Po/Mon Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 19.00

13. Út/Tue Popelka (La Cenerentola) 19.00

14. St/Wed Modrý pták / The Blue Bird 18.00

15. Čt/Thu Audience u královny / The Audience EX1 19.00

16. Pá/Fri Mikve / Mikveh 19.00

17. So/Sat Le nozze di Figaro (Figarova svatba)
SEN3 14.00

19.00

18. Ne/Sun Les / The Forrest 19.00

19. Po/Mon Tři sestry / Three Sisters ND+ 19.00

20. Út/Tue
Labyrinty a ráje Jana Ámose / Jan Amos‘ Labyrinths and Paradise 
(Slovenské národní divadlo Bratislava / The Slovak National Theatre)

19.00

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

22. Čt/Thu Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) O3 19.00

23. Pá/Fri Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor EFČ ND+ 19.00

24. So/Sat host Baletu / guest of the NT Ballet 19.00

25. Ne/Sun Modrý pták / The Blue Bird ROD4 14.00

26. Po/Mon Don Giovanni 19.00

27. Út/Tue Valmont 19.00

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

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

30. Pá/Fri Tři sestry / Three Sisters 19.00

Srpen / August

19. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

20. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

24. St/Wed Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

25. Čt/Thu Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

26. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

27. So/Sat Vertigo 20.00

Září / September

 1. Čt/Thu Cube 20.00

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

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

 4. Ne/Sun The Tap Tap: Nefňuka 19.00

 5. Po/Mon Máj / May (420PEOPLE) 20.00

 6. Út/Tue Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

 7. St/Wed Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

 8. Čt/Thu Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment 20.00

 9. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

10. So/Sat
Vertigo 16.00

Vertigo B1 20.00

11. Ne/Sun Láska a informace / Love and Information EFČ 20.00

12. Po/Mon nehraje se / no performance

13. Út/Tue Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 20.00

14. St/Wed Spolu/Sami / Protection ND+ ČNS2 20.00

15. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

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

17. So/Sat Malý princ / The Little Prince
16.00

20.00

18. Ne/Sun Malý princ / The Little Prince ROD7 17.00

19. Po/Mon Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment 20.00

20. Út/Tue Láska a informace / Love and Information ND+ ČNS1 20.00

21. St/Wed
Rivers of Babylon (Slovenské národní divadlo Bratislava /  
The Slovak National Theatre)

20.00

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

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

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

25. Ne/Sun Spolu/Sami / Protection 20.00

26. Po/Mon The Tap Tap: Nefňuka 19.00

27. Út/Tue nehraje se / no performance

28. St/Wed Festival Zlatá Praha / Festival Golden Prague 20.00

29. Čt/Thu Festival Zlatá Praha / Festival Golden Prague 20.00

30. Pá/Fri Festival Zlatá Praha / Festival Golden Prague 20.00
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INFORMACE PRO DIVÁKY / INFORMATION FOR VISITORS

133. SEZONA ND
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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 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 (Po–Ne 10–18)
Vstupenky na představení Baletu, Činohry a Laterny magiky 
prodáváme na 5 měsíců dopředu, představení Opery 
na 10 měsíců předem. 
 

POKLADNY  

Hlavní pokladna ND,  
Národní 4, Praha 1 (Po–Pá 9–18, So–Ne 10–18), zde také 
pokladna předplatného 
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (Po–Ne 10–18)
Státní opera (do 2. 7. 2016), Wilsonova 4, Praha 1  
(Po–Ne 10–18)
Hudební divadlo Karlín (od 1. 9. 2016), Křižíkova 10, Praha 8 
(Po–Pá 9–13.30, 14–19, So–Ne 2 hodiny před představením)

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

PARKING 

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

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

které se koná ve dni parkování. 

+420 224 901 320, +420 224 901 443  

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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

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

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

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

a pro držitele karty ITIC (učitelé) na vyhrazená místa
• 50% sleva pro seniory (65+) na vyhrazená místa
• 20% sleva pro držitele členských karet UTE Card na před-

stavení Činohry ND
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

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

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

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
We sell tickets for Ballet, Drama and Laterna magika per-
formances 5 months in advance, for Opera performances 
10 months in advance.
 

THE BOX OFFICES  

The Main Box Office of the National Theatre, 
Národní 4, Prague 1 (Mon–Fri 9–18, Sat–Sun 10–18) 
The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)
The State Opera (until July 2, 2016), Wilsonova 4, Prague 1 
(Mon–Sun 10–18)
Karlín Music Theatre (from September 1, 2016)  
Křižíkova 10, Prague 8 (Mon–Fri 9–13.30, Sat–Sun 14–19, 
2 hours before the start of the performance)

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

PARKING 

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

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

the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

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

English-friendly Činohra
Činohra Národního divadla připravila  
pro anglicky mluvící diváky tyto reprízy inscenací 
s anglickými titulky:
Zemětřesení v Londýně – 20. 6. 2016
Othello – 23. 9. 2016
Láska a informace – 11. 9. 2016

English-friendly Dramas 
For English-speaking theatregoers, the National 
Theatre has prepared a new offer. Some of the 
performances are provided with English subtitles:  
Earthquakes in London (June 20th) 
Othello (September 23th)
Love and Information (September 11th)
Further information is to be found on the theatre‘s 
website: www.national-theatre.cz



MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍGENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

PATRON OPERY ND PARTNEŘI INSCENACÍ ND



VLASTIMIL HARAPES, sólista a později 
umělecký šéf Baletu ND, choreograf, herec, 
režisér, taneční pedagog, laureát Ceny Thálie 
za celoživotní mistrovství v oboru balet, oslaví 
24. 7. své 70. narozeniny. Stále plno pozitivní 
energie a neustálé oslavy života přejeme i my.

Na snímku J. Svobody v titulní roli Radúze, 
Radúz a Mahulena, 1976

„Viděl jsem v životě hodně velkých tanečníků, s někte-
rým jsem pracoval, s některými i přátelil, s lítostí jsem 
si tak stále více uvědomoval, že umění tance je, váženo 
časem, nejsmrtelnější ze všech umění – jediné, které 
odchází s mládím. Dá se ale také říct, že právě proto je 
esencí mládí. Dává jeho kráse cíle a naději nadstaveb-
né, metafyzické hodnoty.
S neobyčejnou kvalitou mládí je právě spojena hvězda 
Vlastimila Harapese. Jeho ztepilost a sličnost oslňovala 
vždy diváky zvláštní uhrančivou podmanivostí. Ve všech 
jeho rolích se projevovala sugestivní žízeň po životě, 
hledání nepoznaného, víra v to, že kdesi, v čemsi je 
něco, za co stojí žít a života oslavovat.“

Petr Weigl, režisér


