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08 Slovanský 
temperament
Světová premiéra Baletu ND

22 Opera Nabucco
v režii José Cury

32 Pražské křižovatky 
2. ročník divadelního festivalu

 



 

Premieres
FOR THE 2017–2018 SEASON

Premiéry
SEZONY 2017–2018

REPERTOÁR NA NOVÉ SCÉNĚ / 
REPERTOIRE ON THE NEW STAGE

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
Režie: Evald Schorm,  
Jan Švank majer, Jiří Srnec
Choreografie: K. Vrtiška, J. Hrabal, 
V. Jílek, J. Koníček, F. Pokorný

Cocktail 012 – The Best of 
Námět a dramaturgie: V. Janeček,  
Z. Prokeš

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

Human Locomotion
Režie: Martin Kukučka 
a Lukáš Trpišovský (SKUTR)
Choreografie: Jan Kodet

Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne
Scénář a režie: David Drábek

Malý princ / The Little Prince
Scénář: Petr Oslzlý, Vladimír Morávek
Režie: Vladimír Morávek
Choreografie: Libor Vaculík

Cube
Scénář a režie: Pavel Knolle,  
Štěpán Pechar, David Stránský
Hudba: Jan Šikl
Choreografie: Š. Pechar, D. Stránský

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Timeless
Serenade
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie: George Balanchine
Separate Knots
Hudba: Fryderyk Chopin
Choreografie: Emanuel Gat
Le Sacre du printemps
Hudba: Igor Stravinskij
Choreografie: Glen Tetley
Hud. nastudování: David Švec
Dirigent: David Švec / Václav Zahradník 
20. & 21. 10. 2017

La Fille mal gardée / Marná opatrnost 
Hudba: Louis Joseph Ferdinand Hérold
Choreografie: Frederick Ashton
Hud. nastudování: Václav Zahradník
Dirigent: Václav Zahradník / Sergej 
Poluektov
19. & 20. 4. 2018

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Slavic Temper /  
Slovanský temperament  
Choreografie: Katarzyna Kozielska, 
Andrej Kajdanovskij, Ondřej Vinklát
14. & 15. 6. 2018

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Giuseppe Verdi
Maškarní ples / Un ballo  
in maschera
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Dominik Beneš
5. & 7. 10. 2017

Benjamin Britten
Billy Budd
Dirigent: Christopher Ward
Režie: Daniel Špinar
18. & 20. 01. 2018

Leoš Janáček
Výlety páně Broučkovy /  
The Excursions of Mr. Brouček
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Sláva Daubnerová
22. & 25. 3. 2018

Jules Massenet
Werther
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Willy Decker
7. & 9. 6. 2018

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni
Dirigent: Plácido Domingo
Režie: Jiří Nekvasil
27. & 29. 10. 2017

Wolfgang Amadeus Mozart
Figarova svatba / Le nozze di Figaro
Dirigent: Enrico Dovico
Režie: Magdalena Švecová
1. & 3. 2. 2018

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Miloš Orson Štědroň
Don Hrabal
Dirigent: Jan Chalupecký
Režie: Linda Keprtová
14. 12. 2017

Ivan Acher
Sternenhoch
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Michal Dočekal
7. 4. 2018

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN /  
THE KARLÍN MUSIC THEATRE

Giuseppe Verdi
Nabucco
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Režie: José Cura
28. & 29. 6. 2018

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Koncert k zahájení sezony 2017/18
Hudba z repertoáru Nového  
německého divadla v Praze
Dirigent: Petr Kofroň
Orchestr Státní opery
14. 9. 2017

Adventní koncerty
Kühnův dětský sbor a Orchestr 
Národního divadla
Dirigent: Zbyněk Müller
26. 11., 3., 10. & 17. 12. 2017

Matiné k 194. výročí narození  
Bedřicha Smetany
10. 3. 2018

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2018
Laureáti Mezinárodní pěvecké soutě-
že A. Dvořáka v Karlových Varech  
z let 2015–17
Dirigent: Ondrej Olos
Orchestr Národního divadla
27. 1. 2018

Wolfgang Amadeus Mozart
La clemenza di Tito
Koncertní provedení /  
opera in concert
Dirigent: Marc Minkowski
Orchestr Národního divadla
10. & 11. 5. 2018

FORUM KARLÍN / 
THE FORUM KARLÍN 

Beethoven–Berg–Wagner
Orchestr Státní opery
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
16. 11. 2017

Emil von Reznicek
Donna Diana
Koncertní provedení /  
opera in concert
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Orchestr Státní opery
1. 3. 2018

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Alois Mrštík, Vilém Mrštík
Maryša / Marysha
Režie: Jan Mikulášek
23. & 24. 11. 2017

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Rebecca Lenkiewiczová
Noční sezóna / The Night Season
Režie: Daniel Špinar
9. & 10. 11. 2017

Johann Wolfgang Goethe
Faust
Režie: Jan Frič
15. & 16. 3. 2018

Moira Buffiniová
Vítejte v Thébách /  
Welcome to Thebes
Režie: Daniel Špinar
31. 5. & 1. 6. 2018

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Paul Rudnick
Jsme v pohodě / New Century
Režie: Braňo Holiček
26. & 27. 10. 2017

Jiří Adámek
Nová Atlantida / New Atlantis
Režie: Jiří Adámek
1. & 2. 3. 2018

Jan Frič, Milan Šotek a kol.
Zbyhoň!
Režie: Jan Frič
17. & 18. 5. 2018

Činohra Balet
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Vážení a milí diváci,
vytvoření nového díla s sebou vždy nese 
riziko, my však obavy nemáme. Když jsou 
kořeny hluboké, není proč se větru bát. 
I když mým hlavním cílem je ctít a ucho-
vat tradice, Balet Národního divadla 
nesmí zapomínat na další důležitý aspekt 
práce – inscenovat vlastní umělecká díla. 
Panslavismus je hnutí zastávající myš-
lenku politické a kulturní jednoty slovan-
ských národů. V dnešní době lze všeslo-
vanství považovat z politického hlediska 
za neúspěšné, avšak kulturně vzkvétající. 
Romantická vlastenecká hnutí posilují 
dále pocit národní sounáležitosti. 
V každém z nás se skrývá temperament, 
poháněný emocemi a odrážející naše 
povahy. Temperament je tedy odrazem 
našeho původu a snad i biologického 
základu či místa našeho narození, v němž 
jsme prožili dětství.
Za jeden z hlavních znaků slovanského 
temperamentu je označována melan-
cholie. Tato nálada je především zřetel-
ná v hudbě. Někteří tvůrci si pro svou 
choreografii vybrali hudbu slovanských 
skladatelů. Síla, energie a blízkost jsou 

dalšími charakteristickými vlastnostmi 
slovanského temperamentu. Prostřednic-
tvím tance se snažíme vyjádřit své vnitřní 
pocity, svou duševní sílu a své kvality. 
Co je důležité pro naši novou premiéru 
– moc o tom nepřemýšlejte. Nebojte se, 
že nepochopíte záměr choreografa nebo 
že dílu neporozumíte. Přitažlivost bale-
tu je jednoduchá. Pokud se nám povede 
přenést pohyby nádherných atletických 
těl v soulad s jedním z nejdůležitějších 
a nejhodnotnějších komponentů – s hud-
bou, pak dojde k opravdové katarzi.
Někdy je báječné zapomenout na příběh 
a vychutnat si čistý tanec – nechat se 
unést představením. Jindy je zase na di-
vákovi, aby si sám vyložil námět …
Těším se na viděnou a přeji Vám skvělý 
zážitek s našimi novými díly: Aspects, 
Dumka a Perfect Example. 

Přeji Vám krásné léto,

Filip Barankiewicz
Umělecký šéf Baletu ND

Předplatné 2018/2019 v prodeji do 7. července  www.predplatnend.cz

Není nad
dlouhodobé
vztahy
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Opera oper v místě 
své světové premiéry!
V létě 2018 ožije Stavovské divadlo legendární 
inscenací Dona Giovanniho! Toto Mozartovo geniální 
dílo navždy zakreslilo Prahu do mapy světové operní 
historie. Po pražském úspěchu Figarovy svatby Mozart 
přijal zdejší objednávku na novou operu a zpracoval 
oblíbený příběh o prostopášníkovi Donu Juanovi. Tak 
jako v žádné jiné jeho opeře se mu podařilo mistrně 
propojit groteskní svět s prvky vysloveně tragickými. 
Světová premiéra v roce 1787 v dnešním Stavovském 
divadle byla dalším Mozartovým pražským triumfem. 
Uváděná inscenace vychází z legendárního nastudová-

ní Dona Giovanniho, které mělo ve Stavovském divadle 
premiéru v roce 1969 podle originální režie Václava 
Kašlíka a s kostýmy oscarového výtvarníka filmu 
Amadeus Theodora Pištěka. Scénografie podle Josefa 
Svobody invenčně pracuje s architektonickými prvky 
hlediště Stavovského divadla a nechává pokračovat 
proscéniové lóže jako hlavní prvek dekorace dále 
do jeviště, zúročuje vzácnou skutečnost, že jsme přímo 
v místě dávné světové premiéry této „opery oper“.

Uvádíme 9.–31. 8. 2018 ve Stavovském divadle

Během 10 let  
ušetřilo Národní 
divadlo za energie 
93 mil. korun
Letos byl vyhodnocen unikátní 
energeticky úsporný projektu 
v Národním divadle, který si na-
začátku vyžádal investice ve výši 
75 mil. korun s garancí energe-
tických úspor za 84,6 mil. korun 
za 10 let. Výsledkem spojení 
tradičních technických řešení 
s využitím obnovitelných zdrojů 
a inteligentního způsobu řízení 
budovy v centru Prahy je sku-
tečná úspora energie v hodnotě 
93,4 mil. korun. Projekt byl rea-
lizován formou EPC. Dodavatel, 
kterým byla ENESA z ČEZ ESCO, 
garantoval výši úspor přímo 
ve smlouvě a investice  
se tak splácela z ušetřených 
peněz.

Projekt divadlu přinesl od roku 
2008 průměrnou roční úsporu 
elektřiny, plynu a vody v hodnotě 
9,3 mil. Kč. Spotřeba plynu klesla 
o 50 %. Od roku 2011 již úspora 
dosahuje více než 50 % původních 
nákladů na veškeré energie. Roční 
úspora pitné vody představuje 
10 naplněných olympijských ba-
zénu. Množství elektřiny ušetřené 
za 10 let odpovídá roční spotře-
bě 3 250 domácností. Celkové 
úspory převyšují investice o téměř 
18 mil. korun. „Projekt považujeme 
za úspěšný. Investice se nám díky 
tomu, že skutečná úspora předčila 
garantovanou o téměř 10 %, vrátila 
dříve než za 10 let,“ vysvětluje 
prof. MgA. Jan Burian ředitel ND. 
„Investice je již splacena a my šetří-
me na energiích přes devět milionů 
korun ročně.“

V budovách ND proběhla řada 
změn. Na střeše provozní budovy 
a Nové scény je citlivě umístěna 
fotovoltaická elektrárna, která 
je součástí hydroizolace střech 
a je vidět pouze shora, nijak tedy 
nenarušuje architekturu okolí. 
Teplo ze zahřátého oleje hydrauli-
ky jevištní technologie se využívá 
k ohřevu teplé vody. Dříve se olej 
průtočně chladil pitnou vodou. 
Ze vzduchu odváděného z jeviště 
se odebírá teplo či chlad, který 
se pak vrací zpět do přiváděného 
vzduchu.
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ND Talks: 
Společnost, hodnoty, manipulace
Může společnost odolávat manipulativní politice? Třeba respektem k in-
stitucím, odolností vůči svému drolení či posilováním své sebeúcty?  
Lze se bránit tím, že si zástupci společenských skupin či profesních oborů 
uvědomí principy, které jsou pro jejich činnost dlouhodobě stimulující, 
a tedy rezistentní vůči zneužití? Patří k sebeúctě schopnost nadhledu? 
Na setkání ND Talks jsme pozvali zástupce rozdílných oblastí (školství, 
bojový sport, umění, média), abychom s nimi diskutovali. 
 
Moderuje: Alice Koubová
Hosté: Veronika Patrasová, Eva Salzmannová, Karel Hvížďala,  
Pavel Houdek

ND Talks, 5. června 2018 v 18.00 ve foyer Nové scény

Ocenění pro Petra Neuberta a Martina 
Becka za fotografie pro Národní divadlo
Na soutěžní přehlídce O nejlepší divadelní fotografii, která se uskutečnila 
v rámci probíhající výstavy Česká divadelní fotografe 1859–2017 v Obecním 
domě, získal fotograf Petr Neubert druhé místo v kategorii „Profesionálo-
vé – portrét v roli“ za „velmi soustředěnou a výtvarně dokonalou kompo-
zici“ snímku z roku 2017, zachycujícím tehdy ještě člena Činohry ND Karla 
Dobrého v inscenaci Křehkosti, tvé jméno je žena. V téže kategorii zároveň
fotograf Martin Beck získal Čestné uznání za snímky Marka Daniela v roli 
Eadwearda Muybridge a tanečnice Pavlíny Červíčkové z inscenace Later-
ny magiky Human Locomotion. Oběma blahopřejeme.

Nová krev – Velkolepé finále
Každého dne se něco překrásného končí, praví klasik, a v tento překrásný
červnový den začíná končit i sezona 2017/2018. Rozloučíme se s ní tak,
jak velí tradice Nových krví – ve velkém stylu. Tentokrát adrenalinem,
napětím a vzruchem. Mimořádná divadelní soutěž rozvibruje nejeden
nerv, utkáme se v disciplínách vědomostních, bude audio – video – text,
ukázky i otázky. Který ze soutěžících si získá vaši přízeň? A dojde i na vaši
oblíbenou píseň? Soutěž jako bilance, soutěž jako jedinečný žánr, soutěž
jako velkolepá Nová krev!

25. června 2018 od 20.00 na Nové scéně účinkují Jan Bidlas, Jana 
Boušková, Lucie Polišenská, David Prachař, Patrik Děrgel, Filip Rajmont, 
Magdaléna Borová, Pavlína Štorková a Radúz Mácha.
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LITERÁRNĚ-VÝTVARNÁ 
SOUTĚŽ
Od kamene ke zlatu, od divadla ke státu
(výtvarná soutěž je pouze pro děti do 12 let)

Témata (propojeně či samostatně):
• 100 let od vyhlášení samostatné Československé republiky
• 150 let od položení základních kamenů Národního divadla
• 200 let od objevení Rukopisu zelenohorského

Rozsah literárních děl cca 150 slov  
Velikost výtvarných děl do formátu A4 

Zaslání literárních příspěvků na e-mail:  
vyroci@narodni-divadlo.cz nebo poštou na adresu:  
Národní divadlo, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1  
s jasným označením obálky VÝROČÍ. 

Odevzdání výtvarných děl pouze na adresu:  
Národní divadlo, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 
(opět s jasným označením obálky VÝROČÍ). 

Podrobná pravidla soutěže na
www.narodni-divadlo.cz

Uzávěrka 29. června 2018
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OHLÉDNUTÍ

Ohlédnutí za slavností  
150. výročí položení  
základních kamenů

Národní divadlo si V SOBOTU 12. KVĚTNA 2018 připomnělo 150. výro-
čí položení základního kamene ke stavbě budovy. Počasí naštěstí bylo 
vlídné, očekávané deště počkaly na další dny, a tak si můžeme na oslavy 
v dobrém zavzpomínat. Zájemci si mohli zatočit kolem štěstí a vyhrát 
malý dárek, navštívit zajímavé stánky, poslat zdarma Národní poštou 
pozdrav svým blízkým (a to i do ciziny). Příznivci divadla se mohli podívat 
na expozici základních kamenů v podzemí divadelní budovy nebo navští-
vit výstavu darů, které Národní divadlo za dobu své existence obdrželo. 

Události předcházející svému vzniku připomnělo 
Národní divadlo na výstavních panelech umístěných 
na piazzetě. Při happeningu rekonstrukce historických 
událostí členové Činohry předvedli, jaká úskalí museli 
překonat naši předkové, než se jim Národní divadlo 
povedlo založit. Taťjana Medvecká si tak zahrála roli 
Historie a postoje a názory českých vlastenců tlumo-
čily herecké osobnosti divadla Jiří Štěpnička, Vladimír 
Javorský, David Prachař a Eva Salzmannová. 
Následovala zdravice zástupců obcí, z nichž dvacítka 
základních kamenů pochází. 
Během akce probíhaly i prohlídky fasády divadla, 
vystoupení folklorních souborů nebo výuka staročes-
ké polky pod vedením členů Baletu Adama Zvonaře 
a Radky Příhodové. 
Součástí oslav byl také křest knihy „150. výročí“, 
odhalení busty Karla III. Schwarzenberga, jednoho 
z iniciátorů a podporovatelů myšlenky Národního 
divadla v 19. století, a křest nové edice pamětí Vlasty 
Chramostové.

NOVÉ DARY 

Od starostů a dalších zástupců obcí původu základ-
ních kamenů jsme obdrželi drobné dárky – zejména 
v podobě symbolických kamenů. Dále jsme přijali ně-
kolik publikací, které rozšířily knihovní fond Archivu 
ND, dvě pamětní medaile, dva pecny chleba či vodu 
z hostýnské studánky.

DÁREK OD PILSNER URQUELL 

Při slavnosti předal starší obchodní sládek Plzeň-
ského Prazdroje Václav Berka do rukou ředitele 
Národního divadla Jana Buriana a ministra kultury 
Ilji Šmída originální dárek. Šlo o diplom z roku 1880, 
který stvrzuje členství Měšťanského pivovaru v Plzni 
ve Sboru pro zřízení Národního divadla. V té době se 
v Plzni vařilo pivo už téměř 26 let. 
„Pilsner Urquell už více než 175 let udává tón české piv-
ní kultuře a inspiruje celý svět. Jsem hrdý, že mohu říci, 
že je součástí i české kultury jako takové, kterou jsme 
vždy aktivně podporovali a podporujeme,“ říká starší 
obchodní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka.
Pilsner Urquell je i dnes hrdým partnerem Národního 
divadla. Dohromady je pojí jejich nezastupitelné místo 
v české historii. Národní divadlo je etalonem českého 
divadelnictví a institucí s obrovským významem pro 
naše moderní dějiny. Pilsner Urquell je tradiční českou 
značkou, která je součástí našich životů a symbolizuje 
to, na co jsme jako národ hrdí.

Na 210 diváků zakoupilo pa-
mětní medaili s motivem ND 
a letopočty 1868–2018!

+++
Přes 600 pohledů bylo poslá-
no tzv. Národní poštou!

+++
Stánek pekařství Odkolek 
rozdal kolem 1000 výborných 
koláčků! (Děkujeme!)

+++
Výstavu darů Národnímu 
divadlu navštívilo kolem 850 
diváků!

+++
Národnědivadelní listy v ná-
kladu 500  ks byly již během 
dopoledne rozebrány do po-
sledního kusu!

+++
204 zájemců se zúčastnilo 
komentovaných prohlídek  
Tajemství fasád!

+++
300 návštěvníků si zahrálo 
exteriérovou hru (fotokvíz) 
v okolí historické budovy ND!

+++
15 starostů zastupujících obce 
původu základních kamenů 
z Čech, Moravy a Slezska si 
připilo plzeňským pivem! 
(Děkujeme!)

+++
Nemálo piva Pilsner Urquell 
bylo vypito na zdraví ND! 

+++
Dostali jsme kolem 20 kg no-
vých symbolických základních 
kamenů! (Děkujeme!)
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TÉMA

Při premiéře jsem jako  
choreografka mívala pocit,  
že jsem před diváky nahá …
Postupem času jsem se  
naučila, jak se přiobléct.
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Rozhovor s KATARZYNOU KOZIELSKOU, polskou choreografkou,  
která se souborem Baletu ND uvede ve světové premiéře Aspects.

Jako šestnáctiletá dívka přišla z tehdy o dost chudšího Polska do Stuttgartu 
a začala studovat a tančit v John Cranko Schule a později v divadle. Nakonec  
se vypracovala na pozici demisólistky a zároveň choreografky, která dostává  
zakázky po celém světě. Jaká byla její cesta? Co pro ni znamená slovanská 
duše? S Katarzynou jsme se sešly mezi zkouškami na její nejnovější choreografii 
Aspects, která bude součástí složeného večeru Slovanský temperament. Podle  
ní půjde o dílo abstraktní, vycházející z jejích osobních zkušeností a zdá se, že 
mezi dva choreografy – muže – přinese Katarzyna potřebnou ženskou energii. 

 ×
Katarzyna Kozielska

Foto: M. Divíšek
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Narodila jste se v Polsku v Katowicích, ale 
od šestnácti let jste žila a tančila ve Stuttgar-
tu. Jaké to pro vás ze začátku bylo?
Bylo to před dvaceti lety. V Polsku na škole mě 
tehdy doporučili, abych zkusila konkurz na John 
Cranko Schule ve Stuttgartu. Zkusila jsem to 
a ono se to podařilo. Moji rodiče to ani nevěděli. 
Byl to pro mě šok. Cesta do Stuttgartu autobu-
sem trvala 36 hodin. Nebyly mobilní telefony, 
neexistovaly platební karty a Polsko v tu chvíli 
bylo oproti západním zemím pozadu. Němec-
ká marka a polský zlotý měly úplně rozdílnou 
hodnotu. Každý měsíc jsem doufala, že mi moje 
obálka s penězi vystačí. Studenti ve Stuttgartu 
pocházeli z Francie, Velké Británie, Itálie, USA. 
Nebylo tam moc tanečníků ze slovanských 
zemí. Cítila jsem, že jsem polská holka v jiném 
světě, ale nebyl to špatný pocit. Byla jsem 
na sebe hrdá, že se sama musím probojovávat. 

Měla jste v té konfrontaci možnost trochu 
víc pochopit, jaká jsou slovanská specifika?
Jakási vnitřní síla a vůle je pro nás Slovany asi 
typická. Měli jsme to v historii těžší, a tak, když 
se věci nedaří, nehroutíme se, a když jdou dob-
ře, jsme schopni se z toho hodně radovat. Jsme 
pořád připraveni na to, že může být hůř. Jako 
dítě si pamatuji, že jsem třeba nedostala dárky 
k Vánocům, protože nebyly peníze, ale nikdy si 
nepamatuji, že by mi to bylo líto. Věděla jsem, že 
se moji rodiče vždycky snažili mi dát co nejvíc. 
Teď jako matka hodně svou dceru rozmazluji, 
ale snažím se jí ukázat i sílu morálních hodnot. 

Jak vnímáte vývoj v Polsku za posledních 
dvacet let?
Je tu jakýsi hluboký smutek daný historií, ale 
za posledních dvacet let se Polsko i Čechy vy-
víjejí, rostou. A jiné země, které byly na vrcholu, 
teď zažívají stagnaci jako třeba Španělsko. Můj 
muž je Ital, takže vidím problémy i tam. Mám 
pocit, že jak v Polsku, tak v Čechách zažíváme 
šťastné období. 

Jako tanečnice jste tančila sólové role. Co vás 
přimělo k tomu přejít na druhou – choreogra-
fickou stranu? 
Ve Stuttgartu je takzvaná Noverre Gesselschaft. 
Je to projekt pro mladé tvůrce. Když byl mé 
dceři jeden rok, zhruba před osmi a půl lety, 
měla jsem pocit, že bych něco chtěla vytvořit. 
Milovala jsem malování a sochařství. Chtěla 
jsem se věnovat nějakému jinému uměleckému 
vyjádření než jen tanci. Moji přátelé se do pro-
gramu přihlásili, a tak jsem to také zkusila. 
Vzala jsem čtyři tanečníky do studia a experi-
mentovala. Byl to úspěch a další rok mě oslovili 
znovu. Třetí choreografii jsem připravovala již 
pro Stuttgarter Ballett. Začaly přicházet další 
nabídky. Zkrátka, stalo se to přirozeně a doteď 
je to pro mě spíše než práce čirá radost. 

Říkala jste, že jste ráda malovala a vytvářela 
sochy. Promítlo se to nějak do vaší práce? 
Pracujete jako sochařka, která místo hlíny 
používá těla tanečníků?
Moje první velká práce pro Stuttgart se 
jmenovala A. Memory a spolupracovala jsem 
na ní s úžasnou sochařkou Janet Echelman 
z Bostonu. Použila jsem její masivní sochu jako 
scénografii. Pro mě je choreografická práce 
stejná jako sochařská, jen nepoužíváte ruce 
a lépe vidíte, jak vzniká váš výsledek, protože 
máte odstup. 

Když se podíváte na své choreografie, vidíte 
již v prvních momentech svůj rukopis?
Každá moje práce je jiná. Někdy experimentuji 
s plynulým pohybem, někdy naopak se struk-
turovanějším. Ale myslím si, že je můj choreo-
grafický jazyk zřetelný, protože všechna díla 
stavím nejprve na sebe. Moje tělo tvoří kroky, 
které pak tanečníci tančí. Jsou samozřejmě 
založeny na baletní klasice, ale je pro mě hodně 
důležitá také svoboda. 

Je nějaký choreograf nebo umělec, který vás 
inspiroval?
Myslím, že náš současný domácí choreograf 
Marco Goecke. Dělali jsme spolu minimálně 
deset choreografií. Při jeho práci jsem poznala, 
že být tvůrcem není vůbec nic strašidelného. 
Někteří z nich mají tendenci ukazovat svoji  
nadřazenost, ale s Markem to bylo o radosti.  
I já potřebuji ve studiu dobrou náladu. 

Vaše taneční kariéra ještě neskončila …  
Je možné skloubit roli choreografky, tanečni-
ce, matky?
Ještě před měsícem jsem plně tančila. Téměř 
devět let jsem to vše kombinovala dohromady 
a užívala si práci tanečnice i choreografky, ale 
letos dráhu tanečnice ukončím. Jako choreo-
grafka cítím, že ačkoli nejsem na scéně, je tam 
vždycky kousíček ze mě. 

Viděla jste vizuál ke Slovanskému tempera-
mentu? Jak na vás působí? *
Mám pocit, že se podařilo do něj dostat esenci 
slovanského temperamentu. Je z něj znatelné, 
že pro nás není problém se vyjádřit výrazně, 
expresivně. 

Jaké bude vaše dílo – Aspects?
Je o tom, co zažívám ve svém životě nyní. 
Vzhledem k tomu, že jde o složený večer, ne-
chtěla jsem jít do žádného příběhu, proto jsem 
vycházela ze svých pocitů. Posledních několik 
měsíců jsem opravdu hodně pracovala, cestova-
la. Vidím, jak je pro mě občas složité pracovat 
v zemi, kde mě vůbec nikdo nezná. Jdu s kůží 
na trh. Každá moje věc je hodně osobní a vždy 
mám při premiéře pocit, jako bych stála nahá 
před publikem. Po pár letech jsem se naučila, 
jak se přiobléct. 

Asi je rozdíl, když je nahá choreografka – 
žena než choreograf – muž, že?
Určitě. Ze začátku jsem se bála všeho. Tr-
valo mi pět let, než jsem dokázala říci, že 
jsem choreografka. Jsem relativně skromná, 
stydlivá. Hodně často řeším, že možná až moc, 
protože trh je hrozně tvrdý i ve světě tance. 
Můj manžel mi pořád říká, že bych měla být 
průbojnější. Ani jako tanečnice jsem se nikdy 
neprosazovala, jen jsem supertěžce pracovala. 
A v choreografii Aspects chci ukázat, jak mě 
občas zachvátí panika ze všeho očekávání okolí, 
z kritiky, z ostatních dravých lidí a médií. Cítím, 
že občas potřebuji kotvu, kterou je pro mě můj 
muž. Dokáže mě zklidnit, ochraňuje mě a stará 
se o spoustu věcí. Ale já jsem většinu svého 
pracovního času v jiné zemi, a tak často čelím 
tlaku sama. Možná mi práce na Aspects pomůže 
tohle téma rozlousknout. 

Jste jediná žena – choreografka ve složeném 
večeru. Dá se říci, že přinesete do Slovanské-
ho temperamentu ženskou energii?
Není to pro mě nic neobvyklého být ve slože-
ném večeru s muži – choreografy. Je to tak 
vlastně pokaždé. Ale jestli jste viděla kostým 
k Aspects, který jsme vytvořily společně s Cecile 
Barankiewicz, bude vám hned jasné, že tam 
ženskost je. Ty šaty jsou jemné, trochu sexy, 
ale zároveň bez laciné vyzývavosti. Mám ráda 
jemnost a citlivou práci.

Jak se vám pracuje s tanečníky Baletu ND?
Jsou zkrátka úžasní. Mám radost, když je práce 
se mnou baví. A těším se na celý večer, protože 
každý choreograf z tohoto trojlístku je úplně 
jiný, takže bude ve večeru pro každého něco. 

Markéta Faustová

* Snímek Pavla Hejného z vizuálu inscenace můžete vidět  
na titulní straně tohoto časopis.

 >

Ze zkoušky Aspects
Foto: M. Divíšek



Balet
Umělecký šéf:

FILIP BARANKIEWICZ

Chvění
Námět, choreografie a režie: Petr Zuska 
Hudba: Henryk Górecki, Jiří Pavlica 
Scéna: Jan Dušek 
Kostýmy: Kateřina Štefková 
Světelný design: Kees Tjebbes

Uvádíme:
24., 28. a 29. června 2018
15., 18, a 20. září 2018
v Národním divadle

 ×
Mathias Deneux a Irina Burduja
Foto: P. Hejný

Zuskova umělecká výpověď má strhující 
dynamiku, je do detailu propracovaná, 
silná a autentická. Baletu Národního 
divadla tahle působivá báseň beze slov 
nesmírně sluší.

Johana Mücková, 7. 3. 2017, ČT24
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BALET > ROZHOVOR

 >

Andrej Kajdanovskij

 >
Práce se souborem Baletu ND

Foto: M. Divíšek

Perfect Example 
bude o (ne)svobodě

V rámci večeru Slovanský temperament se představí i mladý ruský cho-
reograf ANDREJ KAJDANOVSKIJ, který právě s tanečníky Baletu ND 
tvoří dílo Perfect Example. Narodil se v Moskvě, kde studoval Baletní aka-
demii Velkého divadla v Moskvě. Později se dostal na prestižní Crankovu 
baletní školu ve Stuttgartu a nakonec i do Baletní školy při Vídeňské 
státní opeře, kde od roku 2007 tančil v souboru. Poté, co se stal demisó-
listou, začal tvořit vlastní choreografie a brzy za ně sbíral ocenění. Ačkoli 
má Andrej Kajdanovskij za sebou již teď zajímavou kariéru, působí spíše 
plaše a skromně. Možná je to jeden z rysů naší slovanské duše podobně 
jako fakt, že se za tou skromností skrývá velká dávka individuality, vůle 
a pevné rozhodnutí jít si za svým. 

SLOVANSKÝ 
TEMPERAMENT

Světová premiéra: 
14. 6. 2018

2. premiéra: 15. 6. 2018 
na Nové scéně



13

Andreji, jaké byly ve vaší kariéře milníky? 
Prvním z nich byl určitě Bolšoj Těatr. Maminka 
byla baletka, takže jsem v divadle trávil dětství. 
Miloval jsem magii velkých příběhů. Proto jsem 
se rozhodl jít v Moskvě na baletní školu. Překva-
pilo mě, jak vzdálená byla od světa divadelních 
prken. Stát u tyče a trénovat battement tendu 
najednou postrádalo kouzlo, na které jsem byl 
z divadla zvyklý. Nakonec jsem školu nedokončil 
a odešel. Pak jsem ale uviděl představení stu-
dentů herectví třetího ročníku, které bylo hodně 
fyzické, a to mě zasáhlo. Přemýšlel jsem, zda 
je možné tyhle dva zážitky – kouzlo baletních 
pohádek a performativní umění – spojit. A pak 
přišel asi poslední zlom. Dvě představení NDT 
(Nederlands Dans Teater). To mi vzalo dech. 
Uvědomil jsem si, že balet může být cokoliv. Na-
jednou mi drama a balet nepřipadaly tak daleko 
od sebe. Od této doby jsem začal pracovat. 

A tak jste se přesunul do Stuttgartu a do Víd-
ně, kde začala i vaše choreografická dráha.
Přesně tak. Ve Vídni jsem chtěl dokončit studia, 
ale pak mě vzali rovnou do souboru. Existovala 
tam tzv. Dance Laboratory a já se v roce 2009 
pokusil o svou první choreografii. Další jsem 
vytvořil v roce 2012 a již o rok později jsem 
dostal příležitost postavit dva opusy pro Wiener 
Staatsoper. Poté jsem ukázal své dílo i mimo 
Vídeň. Hráli jsme v Hamburku, Moskvě … Teprve 
tehdy jsem pocítil, že se ze mě stává choreograf.

Rusko bylo dlouho vůči světu uzavřené. Jak 
je tomu teď?

Rusko je uzavřené pořád. Je tu systém, pro 
který lidé pracují. Nejsou svobodní a nepřijímají 
nové hrdiny. Pořád žijí v historii.

Koho myslíte, když říkáte – noví hrdinové?
Mohou to být kapely, mladí choreografové … Ti, 
co se nebojí ukázat svůj svět a názor. Vím, jak je 
to těžké. I já se někdy bojím. To bude asi ta moje 
slovanská část.

Strach nás Slovany bohužel také spojuje.
Souvisí to s politikou a historií. V Rusku je pořád 
král a poddaní. Mezi lidmi jsou extrémní rozdíly 
a naráží na agresivní změny systému. Nedávno 
klesl rubl na půlku. Dovedete si představit, že 
byste najednou měla poloviční plat? Někteří si 
na to zvykli a bojí se cokoli říci. Do toho se míchá 
ještě náboženství, které vás také drží zpátky.

A co mladí lidé v Rusku?
Je pravda, že jsou tu dvě generace, mezi který-
mi je velký rozdíl. Ta sovětská a pak mladí lidé, 
kteří o Sovětském svazu téměř neslyšeli. Ani 
já si na to moc nevzpomínám, byl jsem malý. 
Mladá generace je mnohem více připravena 
na svět. Divadlo je tak populární, že do něj 
chodí všichni bez rozdílu, nepřevládá ani jedna 
skupina. Proto nemáte tak velkou svobodu 
v tvorbě.

V čem se Rusko ještě liší třeba proti Česku?
Mám pocit, že my jsme víc jako Číňané a vy více 
jako Němci. U nás jsou extrémní výkyvy teplot. 
V létě se ti nechce nic dělat a je to pohoda, ale 

v zimě, která trvá 8 měsíců, není nic. Když jsem 
v Rusku pracoval na inscenaci Pták Ohnivák, 
přemýšlel jsem o postavě Ivana. Objevuje se 
v devadesáti procentech ruských pohádek. Není 
chytrý, není připravený, ale díky nadpřirozeným 
silám třeba Ohniváka něčeho dosáhne. Stejně 
tak ruští vojáci ve druhé světové válce nebyli 
připraveni. Leželi několik měsíců na peci, pak 
vyskočili a šli bezhlavě do akce. Je to extrém 
vedle extrému.

Novinka, kterou připravujete s Baletem ND, 
Perfect Example, bude tak trochu o politice …
Je to moje první práce, která se zabývá politi-
kou. Vybral jsem dvanáct tanečníků, což je číslo, 
které mi umožňuje řadu variací a kombinací. 
Používám panslovanskou hudbu, ke které jako 
protiváhu stavím hudbu elektronickou. Snažím 
se ukázat, jak často žijeme nesvobodně, v na-
stavených strukturách. 

Jakým způsobem pracujete? 
Většinu choreografií jsem nejdřív připravoval 
sám na sobě a přicházel jsem do studia již 
s hotovým materiálem. Měl jsem připravené 
role, pro každého kroky. S posledními kusy jsem 
začal dávat tanečníkům větší svobodu a praco-
vat abstraktněji.

Ještě se zeptám trochu z jiného soudku. 
Čemu se věnujete ve svém volném čase?
Rodině. Cyklistice a hrozně rád hraju na bubny. 

Markéta Faustová
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BALET > RECENZE

Marná opatrnost
La Fille mal gardée

Choreografie: Frederick Ashton
Hudba: Louis Joseph Ferdinand Hérold

Hudební aranžmá: John Lanchbery
Scéna a kostýmy: Osbert Lancaster

Světelný design: Jean-Pierre Gasquet
Nastudování: Jane Elliott

Baletní mistři: Michaela Černá,  
Tereza Podařilová, Alexej Afanassiev, 

Nelly Danko

Hudební nastudování: Václav Zahradník
Dirigent:  

Václav Zahradník / Sergej Poluektov
Hraje Orchestr Státní opery

Uvádíme:
30. června, 2. července, 

1. a 8. září 2018
v Národním divadle

 V roli Colase vystoupí  
30. června 2018 první  
sólista Dutch National 

Ballet, Daniel Camargo 

„Marná opatrnost je režijně promyšlena do poslední 
nuance, klade vysoké nároky na technickou vyspělost 
tanečníků, kdy je třeba odstínit dynamický průběh 
každé taneční vazby protkané výrazovou i fyzic-
kou subtilitou, křehkostí i humorným nadhledem 
a nadsázkou. Už samotný fakt, že Balet Národního 
divadla dostal svolení k inscenování tohoto titulu, 
svědčí o jeho kvalitách. Alina Nanu a Ondřej Vinklát 
vložili do rolí Lisy a Colase mladistvou nerozvážnost, 
spontaneitu a dobře zvládli technické finesy. Druhá 
alternace se pak může bez rozpaků srovnávat se 
světovou špičkou. Nikola Márová je jako Lisa prostě 
úchvatná. Bezpečně zachycuje proměnlivé frázová-
ní tanečních variací v duchu akademické techniky, 
nachází vnitřně opodstatněné herectví zamilované 
dívky, je graciézní, koketující i dojemná. Giovanni Ro-
tolo odvádí vynikající partnerskou práci, výtečně točí 
mnohočetné piruety, jistě skáče a Colase obdařuje 
mužným šarmem a šibalstvím. A také díky dalším vý-
konům – Alexandra Katsapova, Jiřího Kodyma v roli 
nepostradatelné mamá Simone, Vaeceslava Burlaka, 
Mathiase Deneuxe, tančících nekňubu Alaina – Marná 
opatrnost v Národním divadle zůstává «kouzelným 
a nevinným baletem». Vždyť, jak podotkla Tamara 
Karsavinová, o ničem jiném také není.“

Lucie Dercsényiová, Lidové noviny, 1. 5. 2018

„Z tradice kabaretních scének a music-hallů vychází 
jeho pojetí hlavních komických postav baletu: ne-
dovtipného nápadníka Alaina, který je příliš mladý 
a nezkušený a do ženění se mu ve skutečnosti vůbec 
nechce, a travesti postavy chamtivé Matky Simone. 
Stará tradice z dob, kdy divadlo mohli hrát pouze 
muži, zůstala v klasickém baletu jako relikt v někte-
rých postavách, které dodnes alternují muži, většinou 
jde o čarodějnice nebo jiné temné entity, jako je třeba 
víla Carabosse ve Spící krasavici. Matka Simone je 
však role komická a úmyslně karikovaná. V Ashtono-
vě zpracování vznikla jako hold slavnému britskému 
komikovi devatenáctého století Danu Lenovi, je 
inspirovaná i jeho nejslavnějším ženským převle-
kem a líčením. Vyžaduje od tanečníka velké herecké 
umění, nesmí sklouznout do naprosté karikatury, je 
to postava, která se musí skutečně chovat jako žena, 
nabízí tím ovšem velmi širokou škálu možností, jak 
se s takovým charakterem popasovat a které jeho 
rysy zdůraznit.“

Lucie Kocourková, OperaPlus, 21. 4. 2018

 >
Jiří Kodym a Nikola Márová

Foto: P. Hejný

 >

Alina Nanu a Alexandre Katsapov
Foto: S. Gherciu
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Jiří Kylián
Foto: A. CorbijnCelebrating Kylián!

JIŘÍ KYLIÁN, světoznámý 
choreograf českého půvo-
du, oslavil v minulém roce 
sedmdesáté narozeniny. 
Jeho jméno je skloňová-
no ve všech světových 
jazycích, patří k Čechům, 
na které jsme právem hrdi. 
V České republice si letos 
připomínáme Kyliánovu 
plodnou kariéru a význam-
nou práci v rámci oslav 
české státnosti u příleži-
tosti 100. výročí vzniku sa-
mostatné Československé 
republiky. 

Rok 1918 byl bodem zvratu v českých dějinách – 
dodnes je symbolem svobody a demokracie. Právě 
svoboda tvorby je to, co mají všechny formy umění 
společné. Pro tuto výjimečnou příležitost vybral Jiří 
Kylián svá nejlepší díla (Žalmová symfonie, Bella 
Figura, Petit Mort, Šest tanců), jimiž toto kulaté výročí 
uctíme. Slavnostní premiéra KYLIÁN – Mosty času se 
uskuteční 11. října 2018 v Národním divadle a po ní 
bude následovat blok deseti unikátních představení. 
Půjde o velice komplexní zážitek, Žalmová symfonie 
bude nastudována ve spolupráci s Operou ND a Or-
chestrem ND, kromě tance budete uchváceni také 
hudbou a zpěvem.

V rámci doprovodných programů k premiéře Kyliáno-
va večera KYLIÁN – Mosty času můžete též zhlédnout 
výstavu Celebrating Kylián! 

Expozice byla připravena na počest sedmdesátých na-
rozenin Jiřího Kyliána v loňském roce v nizozemském 
Haagu. Iniciovaly ji Holland Dance Festival, Kylian Pro-
ductions, divadlo Korzo, Nizozemské taneční divadlo 
(NDT) a Zuiderstrandtheater.
Kyliánův nadační fond v Praze adaptuje tuto výstavu 
ve spolupráci s Národním divadlem a festivalem Ta-
nec Praha, pro prostory Provozní budovy B Národního 
divadla na náměstí Václava Havla. Výstava bude 
slavnostně otevřena (na jeden týden) 4. června 2018. 
Znovu se pak otevře veřejnosti v trochu jiném pojetí 
10. října 2018, v rámci bloku představení KYLIÁN –
Mosty času v Národním divadle.

Expozice se koná za laskavé podpory a supervize 
Nizozemského tanečního divadla (NDT) a Kyliánovy 
nadace v Haagu. 

La Fille mal gardée
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Cesta: 
65 let Baletní přípravky ND

Možná to bude znít 
trochu nadneseně a ne-
patřičně, ale Baletní 
přípravka ND se po-
malu stává celou svou 
historií a současností 
svébytnou „uměleckou 
institucí“. 
Od posledního kulatého 
výročí uplynulo pět let, 
které přineslo do života 
přípravky řadu menších 
či větších změn.
Jednou ze zásadních 
novinek bylo přijetí 
odvážného rozhodnutí 
o konání výročních 
představení, což však 
vyžadovalo i podporu 
tehdejšího uměleckého 
šéfa Baletu ND Petra 
Zusky, který vedení 
školy vycházel vstříc. 

Pro pedagogy baletní přípravky to představuje nezměrně vyšší nároky 
v oblasti pedagogické i organizační. Na druhou stranu pracují se žáky 
v rámci výuky s představou konkrétního cíle, což je pro jejich úsilí velmi 
důležité. Tato vysoce náročná práce je zároveň i prací svrchovaně tvůrčí. 
Představení, která mají velmi pozitivní ohlasy u veřejnosti, představují 
rovněž užší tvůrčí sepětí mezi Baletní přípravkou a baletním souborem 
ND. Mezi hosty se již objevily takové osobnosti, jako je Nikola Márová, Mi-
chal Štípa, Alexandre Katsapov, Alina Nanu, Jiří Kodym a Adam Zvonař. 
Kromě našich pedagožek Pavly Zuskové a Moniky Kysilové další výrazné 
choreografie postavili nebo upravili Petr Zuska, Zuzana Šimáková, Martin 
Svobodník, Matěj Šust, Lucie Hrabovská či Klára Jelínková. Z každého 
takového představení je pořízen záznam v profesionální kvalitě na DVD, 
což je počin, který v průběhu doby bude jistě dodatečně náležitě oceněn. 
V průběhu života tří generací, po které již působí Baletní přípravka, se 
změnilo velmi mnoho. Něco velmi podstatného se ale nemění. Jsou to 
rozzářené oči, těžko utajovaná dychtivost či trocha bázně z neznámého, 
když naši malí žáčci poprvé vstoupí na jeviště, aby s plnou tvůrčí zodpo-
vědností předvedli svou roli broučka, kuchtíka či jiné postavy. Tito naši 
studenti se ještě tulí k nohám Terpsichoré, aby jí v budoucnosti celá řada 
z nich složila nejvyšší hold svým uměním. 
Letošní výroční představení Cesta je rozděleno do dvou částí. První je vě-
nována pohádkové tematice, kde naši nejmenší ztvární jim zatím nejbližší 
svět. Druhá polovina představení v umělecké zkratce znázorňuje hudební 
odkazy na vybrané země světa. 
Nedílnou součástí úspěšného představení jsou i kostýmy, které stejně 
jako v loňském roce pro nás výtvarně navrhla sólistka Baletu ND, Michae-
la Wenzelová. Po designové stránce rovněž spolupracujeme s bývalým 
tanečníkem Máriem Bakušem. 

Věříme, že i letošní představení přinese divákům mnoho překvapení 
a uměleckých zážitků a našim dětským interpretům nezapomenutelné 
chvíle z jejich vystoupení. 

24. a 25. června 2018 ve Stavovském divadle

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 30. července do 11. srpna 2018 proběhne 16. ročník mistrov-
ských 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 Anna 
Osadčenko (první sólistka Stuttgarter Ballett), Jason Reilly (první sólista 
Stuttgarter Ballett), Tamas Solymosi (umělecký šéf Baletu Maďarského 
národního divadla v Budapešti), Julio Bocca (umělecký šéf Uruquaj-
ského národního baletu), Ludmila Konovalova (první sólistka Wiener 
Staatsballett), Vadim Muntagirov (první sólista Royal Ballet v Londýně), 
Christopher Bruce (slavný britský choreograf), Matz Skoog (první sólista 
English National Ballet, kouč a pedagog Royal New Zealand Ballet), Chris-
topher Hampson (umělecký šéf Scottish Ballet) a Rodolfo Castellanos 
(baletní mistr, pedagog a sólista Ballet National de Cuba).

Více na www.balletmasterclass.com
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Balet Národního divadla 
ve Smetanově Litomyšli

Festival Smeta-
nova Litomyšl je 
druhým nejstar-
ším hudebním 
festivalem 
v České repub-
lice. Zároveň 
patří k největším 
pravidelným fes-
tivalům klasické 
hudby u nás. 
Jeho hlavní pro-
gramovou náplní 
jsou operní ins-
cenace, ale také 

galakoncerty - formy, v nichž je dominantou vokální umění. Stranou však 
nezůstávají ani hudba symfonická, instrumentální či komorní, prostor 
zde nachází i balet. Každý rok na festivalu vystupuje prakticky kompletní 
česká interpretační špička. Balet Národního divadla se účastní Smeta-
novy Litomyšle pravidelně od roku 1980. Letos 22. června, s programem 
sestaveným z věhlasných choreografií napříč tanečními žánry exkluzivně 
pro 60. výročí festivalu. Slavnostní večer představí choreografii Serenade 
George Balanchina, Vertigo Maura Bigonzettiho a na závěr Decadance 
Ohada Naharina. Věříme, že se večer stane oslavou tanečního umění 
a přinese divákům silný a nevšední umělecký zážitek.

22. června 2018 na festivalu Smetanova Litomyšl

Absolventské představení  
Tanečního centra Praha

Taneční centrum 
Praha, konzer-
vatoř – gym-
názium zve 
na Absolventské 
představení 
2018, které již 
tradičně pořádá 
ke konci školního 
roku ve Stavov-
ském divadle. 
Můžete se těšit 
na Pět nebeských 
sól od Lidie Wos, 
na choreografii 

Ty na hudbu Petra Hapky, Opus 13 Šimona Kubáně a na další moder-
ní, klasické a jazzové etudy v podání absolventů TCP a zároveň členů 
Baletu Praha Junior.

14. června 2017 ve Stavovském divadle

Absolventské představení  
Taneční konzervatoře hl. m. Prahy

Na absolvent-
ských předsta-
veních ve Sta-
vovském divadle 
uvede Taneční 
konzervatoř 
hlavního města 
Prahy Grand pas 
z baletu Paquita, 
které je ukázkou 
krásy a virtuo-
zity klasického 
tance a v němž 
potvrdí svou 
připravenost 

pro profesionální činnost absolventi oboru klasický tanec. Ve druhé části 
diváci uvidí balet Dům Bernardy Alby choreografky Hany Litterové, v němž 
se představí absolventi oboru moderní tanec. Závěr programu bude tvořit 
premiéra Rapsodie v modrém G. Gerschwina v choreografii Jiřího Horáka.

20. a 21. června 2017 ve Stavovském divadle

Adam Zvonař a Kristýna Němečková 
na Gala v Karlsruhe

Sólisté Baletu 
ND Kristýna Ně-
mečková a Adam 
Zvonař byli 
hosty prestižního 
baletního gala, 
jehož 11. ročník 
proběhl 19. květ-
na v Karlsruhe, 
v Badisches 
Staatstheater. 
Divákům se před-
stavili hned dva-
krát, v rozdílných 
interpretačních 

polohách: v klasickém pas de deux z baletu La Bayadère a v současné 
choreografii Echoes from a restless soul. Vytvořil ji Jacopo Godani, jehož 
tvůrčí rukopis znají diváci Baletu ND z inscenace Ballettissimo. Adam 
Zvonař a Kristýna Němečková se na baletním gala ocitli ve vytříbené 
společnosti, vždyť tančili ve společném večeru s hvězdnými jmény, jako 
jsou například Alicia Amatriain a Friedemann Vogel, Iana Salenko, Marian 
Walter a další. V Národním divadle v Praze tento mohli diváci vidět tento 
pár v choreografii Vertigo Maura Bigonzettiho.

K úspěchu gratulujeme!
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 ...od příští sezony
    v novém kabátu...

Projekt podporuje Ministerstvo kultury a Státní fond kultury ČR.

www.tanecniaktuality.cz 

tanec – nový cirkus – nonverbální divadlo
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Hovory s …
Slovanský temperament
… tentokrát u příležitosti světové premiéry 
Baletu Národního divadla.

Chcete se dozvědět více o vzniku celé inscenace? Přijďte na Novou scénu 
a uvidíte Filipa Barankiewicze (uměleckého šéfa Baletu ND), který 
vysvětlí svůj záměr, ideje a pozadí vzniku premiéry. V živém rozhovoru 
s tvůrci komponovaného večera Polkou Katarzynou Kozielskou, Čechem 
Ondřejem Vinklátem a Rusem Andrejem Kajdanovským nejen o tempe-
ramentu, tanci a slovanské duši.
Setkání bude v angličtině se simultánním překladem do českého jazyka.

12. 6. 2018 v 14.15 ve vstupním foyeru na Nové scéně
Vstup zdarma

Lektorské úvody
Slovanský temperament 
17. 6. 2018 v 19.30 ve foyeru Nové scény

International Contemporary 
Dance Workshop Prague

16.–27. července 
2018 se uskuteč-
ní v prostorách 
Baletu Národního 
divadla na Anen-
ském náměstí již 
desátý, jubilejní 
ročník Interna-
tional Contem-
porary Dance 
Workshop Prague, 
jehož organizá-
torem je známý 
český pedagog 
a choreograf Jan 
Kodet a produkční 
Baletu Národní-
ho divadla Jana 
Malisová. V těchto 
šesti dnech dojde 
k setkání taneč-
níků a význam-
ných pedagogů 
z celého světa. 
Cílem těchto 
vzdělávacích kur-
zů je představit 
různorodé jevištní 

a taneční techniky, které v současné době představují stěžejní proudy 
na poli současného tanečního divadla. V letošním roce přislíbili účast 
Guy Shomroni (Gaga dance), Iratxe Ansa, Olga Cobos, Jan Kodet, Igor 
Bacovich (Contemporary dance), Guillaume Basso (klasický balet), Jana 
Ryšlavá a Jindřich Panský (acrobatic partnering, creative dance), Alex 
Sadirov (Street Styles), Renáta Martinová (yoga – Vinyasa Flow).

Více na www.icdw-prague.com

Baletní dílna 
Marná opatrnost

Pro velký zájem 
opakujeme 
rodinnou baletní 
dílnu, která vás 
připraví na zhléd-
nutí baletu La 
Fille mal gardée, 
jehož historie 
spadá až do roku 
1789. Patří sláma 
k baletu? Jak se 
tančí v dřevá-
cích? Umí tančit 
slepice? Živé 

zvíře na jevišti? Humor k baletu patří stejně jako virtuózní variace – Marná 
opatrnost z různých úhlů pohledu a na vlastní kůži. Těší se na vás přední 
sólisté Baletu ND Nikola Márová a Adam Zvonař. 

Dílnu doporučujeme dospělým a dětem od 6 let. Cena: 180 Kč 
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám. 2, Praha 1 
Rezervace nutné na: balet@narodni-divadlo.cz  
nebo k.hanackova@narodni-divadlo.cz 

Aktuální termín: 10. 6. 2018 od 10.30 – dílna pro rodiny s dětmi

 INZERCE

FO
TO

: A
R

CH
IV

 T
CP

MASSENET

WERTHER
DIRIGENT: PETR KOFROŇ

REŽIE: WILLY DECKER
ORCHESTR NÁRODNÍHO DIVADLA

PREMIÉRY 7. A 9. ČERVNA 2018



Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Český rozhlas Vltava, Svět a divadlo, Harmonie

 

Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Opery Národního divadla:  
JAROSLAV KYZLINK

Hudební ředitel Státní opery: 
ANDREAS SEBASTIAN WEISER

MASSENET

WERTHER
DIRIGENT: PETR KOFROŇ

REŽIE: WILLY DECKER
ORCHESTR NÁRODNÍHO DIVADLA

PREMIÉRY 7. A 9. ČERVNA 2018
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Divák se může těšit, 
že aspoň české  
divadlo nezhyne 
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 >
Petr Kofroň

Foto: I. Sochorová

Začátkem června se už můžeme ohlížet za téměř 
uplynulou sezonou. Která inscenace nebo koncert 
nejvíc splnil tvá očekávání? 
Co se týče hudebního nastudování, vždy očekávám 
špičkovou kvalitu a většinou je očekávání naplněné. 
Nad očekávání jsem byl překvapen pánským sborem 
v Brittenově Billy Buddovi (hodně těžké pro pány) 
a orchestrem v Janáčkových Broučcích (nevděčná 
krkolomná instrumentace Janáčkova). Co se týče 
scénických podob je to už složitější – principálsky si 
vždycky říkáte buď: uděláme to normálně; nebo aby to 
neurazilo; nebo uděláme to svobodně s rizikem; nebo 
uděláme to osvědčeně moderně … V tom smyslu oče-
káváné přišlo vždy. Kdybych místo „očekávání“ mluvil 
o „překvapení“, hodně mne překvapil bývalý repertoár 
Nového německého divadla na zahajovacím koncertě. 
U klavíru (nahrávky většinou nejsou) jsem očekával 
takový hezký „průměrný večer“ potvrzený tím, že 
se většina těchto kusů nehraje. V průběhu zkoušení 
jsem byl překvapen vysokou kvalitou a invencí těchto 
bohužel „zapomenutých věcí“. Pak mne překvapilo 
„naruby“ pojetí Slávy Daubnerové Broučků, a vlastně 
mne překvapilo přijetí Sternenhocha, kde jsme si sice 
svobodně dělali „co chtěli“, ale jestli tohle není vlastně 
ta správná cesta bez kalkulu.

Jako umělecký ředitel Opery i jako interpret jsi 
rozkročen nad širokou škálou operního repertoá-
ru, hrajeme od Mozarta po novinky, sám diriguješ 
opery romantické i ty nejnovější. Čím tě musí dílo 
oslovit, aby se dostalo na repertoár nebo aby ses 
sám ujal jeho interpretace?
Vedení obou oper je nástroj kolektivní, kde musí dojít 
k nějakému konsensu, který je kolikrát těžký, protože 
každý jsme jiný. Do toho se míchá celá řada dalších 
věcí – obnova a doplňování tzv. stálého repertoáru, 

hlediska tržební, tzv. repertoárové akcenty zejména 
v Národním divadle (opera česká) atd. atd. Kdybych 
měl svou vlastní bohatě subvencovanou operu, hrál 
bych v Národním divadle masivně český repertoár 
včetně „odstrčených“ oper Dvořákových přes speciali-
ty Foerstrovy až k zapomenutým Pickům a Piskáčkům. 
A ve Státní opeře bych více navázal na repertoár 
Nového německého divadla, kde se odehrálo opravdu 
mnoho ve své době i slavných oper, které potom 
propadly krutým provozem operních domů a někdy 
krutým zjednodušováním muzikologů a kritiků.

Konec sezony neznamená zmenšení nabídky,  
na co bys diváky zvlášť upozornil?
Na konci sezony připravujeme rovnou tři opery – je 
to Libuše, Werther a Nabucco. Libuše jako zajímavý 
pendant k Janáčkovým Broučkům, když obě opery 
jsou zrcadlem „českého národa“, Janáček si z české-
ho národa dělá legraci a Smetana vzývá neexistující 
hrdinskost českého národa, který nezhyne, ale možná 
už zhynul. Werther jako vrcholné milostné drama 
navzdory době, ve které „pravda a láska“ je nadávkou. 
A donquichotská snaha věnovat se minoritám nejmi-
noritnějším – soudobé podobě hudebně-dramatického 
díla ve formátu „festivalu“.

Na co se můžou diváci zkraje nové sezony těšit? 
Tuhle chtěl jsem jít s manželkou v Praze do divadla. 
V jednom vyprodáno, ve druhém byli na zájezdě, dal-
ších několik vůbec nehrálo, a to byl pátek. Jen Národní 
divadlo denně nabízí několik představení. Na to se 
asi může divák těšit, že aspoň české divadlo nezhyne 
a scény Národního divadla budou i nadále takovou 
„jistotou“.
 

bb

Umělecký ředitel 
Opery PETR KOFROŇ 

má za sebou svě-
tovou premiéru 

Acherova Sternen-
hocha, který vyvolal 

mimořádně pozitivní 
ohlas u laické i od-

borné veřejnosti. 
Začátkem června ho 

čeká další premié-
ra, a to Massenetův 

Werther, který se 
do Národního diva-

dla vrací po bezmála 
80 letech. O ohlížení 

za sezonou a zároveň 
vyhlížení té nadchá-

zející je následující 
rozhovor. 

 POZVÁNKA

Opera 
Národního divadla
na festivalu 
Smetanova Litomyšl

Smetanova Litomyšl bude hostit celkem třikrát 
Operu Národního divadla. Na zámeckém nádvoří 
se představí tři tituly: Verdiho Maškarní ples, 
Boitův Mefistofeles se Štefanem Kocánem v titulní 
roli a koncertní provedení Smetanovy Libuše 
nastudované k 100. výročí republiky.

Věříme, že naše představení  
budou slavit úspěch. 

Maškarní ples, 23. 6. 2018 od 21.00
Libuše, 4. 7. 2018 od 20.30
Mefistofeles, 5. 7. 2018 od 21.00
na zámeckém nádvoří Litomyšl
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OPERA > OSOBNOST

VERDI: NABUCCO
Hudební nastudování: 

Andreas Sebastian Weiser
Režie a scéna: José Cura

Kostýmy: Silvia Collazuol
Sbormistr: Adolf Melichar

Sbor a Orchestr Státní opery

Účinkují:
Nabucco: 

Martin Bárta / Miguelangelo Cavalcanti
Abigaile:

Anda-Louise Bogza / Kristina Kolar
Fenena: Veronika Hajnová /  

Ester Pavlů / Jana Sýkorová 
Ismael: Jaroslav Březina /  

Josef Moravec / Martin Šrejma
Zachariáš: Oleg Korotkov /  

Jiří Sulženko / Roman Vocel
Velekněz Baalův: 

Daniel Klánský / Pavel Švingr
Abdallo: Václav Barth / Jan Ondráček

Anna: 
Hana Jonášová / Simona Procházková

Premiéry:
28. a 29. června 2018

v Hudebním divadle Karlín
Reprízy:

1. a 3. července 2018
13. a 15. září 2018

Čeká mne  
měsíc umělecké 
a lidské radosti

Jeden z nejproslulejších tenoristů současnosti, Argentinec JOSÉ CURA, 
se pražskému publiku představí ve zcela nové roli. Coby režisér 
a scénograf připraví Verdiho slavnou operu Nabucco. Se svou stálou 
spolupracovnicí, kostýmní výtvarnicí Sylviou Collazuol, vytvoří  
inscenaci, jejímž hlavním stavebním prvkem bude babylonský chrám.  
Nejen o novém nastudování je následující rozhovor. 

Jak vzpomínáte na své první setkání s operou 
Nabucco?
Bylo to v lednu 1994 v Janově. Jako velmi mladý tenor 
jsem vystupoval ve svých prvních významných rolích 
v prestižních divadlech. V této inscenaci jsem zpíval 
po boku Lea Nucciho a Gheny Dimitrovy. Leo tehdy 
debutoval v partu Nabucca. Představení dirigoval 
Daniel Oren. Byla to naprosto úžasná zkušenost. 
O rok později jsem opět ztvárnil Ismaela na scéně 
Opéry Bastille v Paříži, což byla další skvělá příleži-
tost – v roli Abigaile alternovaly Julia Varady a Maria 
Guleghina, Fenenu zpívala Violeta Urmana a Samuel 
Ramey debutoval jako Zachariáš. Inscenaci režíroval 
Robert Carsen, dirigoval Pinchas Steinberg. To byl můj 
poslední „plánovaný“ Ismael v Nabuccovi. Poté už jsem 
v této roli vystoupil pouze jednou, když jsem v Covent 
Garden zaskočil za kolegu. Tehdy jsem v Londýně 
účinkoval v jiné opeře, ale už si nepamatuji v které. 

Bylo to před 20 lety! Vzhledem k tomu, jak se pak vy-
víjela moje kariéra, jsem roli Ismaela zpíval jen občas, 
avšak dvě zmíněné inscenace byly natolik silnými 
zážitky, že položily základ pro můj dobrý vztah k této 
rané Verdiho opeře. 

Opakovaně se vracíte do České republiky.  
Jaký máte vztah k Praze?
Tři roky jsem byl rezidenčním umělcem Symfonického 
orchestru hlavního města Prahy. Každou sezonu jsem 
s ním provedl tři koncerty, které zahrnovaly i české 
premiéry několika mých raných skladeb. Letos jsem 
s tímto orchestrem poslední rok, ale naše spoluprá-
ce vytvořila mé trvalé pouto s milovníky symfonické 
hudby v České republice. Doufám, že nyní, po svém 
první angažmá se Státní operou jako režisér a scéno-
graf, posílím i svůj vztah se světem opery ve vašem 
nádherném městě. 
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José Cura

Foto: Z. Cura
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José Cura
Foto: Z. Cura

Verdi složil Nabucca v poměrně mladém 
věku. Jak se tento fakt projevuje v porovnání 
s ostatními jeho operami?
Verdi složil Nabucca po fiasku své opery Jeden 
den vlády. Navíc byl zničen ztrátou své manžel-
ky a dětí, je tedy vskutku obdivuhodné, že našel 
sílu pokračovat v komponování. Nabucco se se-
tkal s nadšeným přijetím nejen pro své hudební 
kvality, ale také z politických důvodů. Srovnávat 
první a poslední díla skladatele však rozhodně 
není na místě, protože i géniové se pochopitelně 
vyvíjejí. Nemá proto smysl tvrdit, že ve srovnání 
s Otellem je Nabucco slabá opera – ačkoli je to 
technicky vzato pravda, nesmíme zapomínat, 
že Otello by nevznikl bez Nabucca, podobně jako 
každý mohutný, zralý strom byl kdysi křehkou, 
malou rostlinkou …

Jak jste zprvu zareagoval na nabídku  
režírování Nabucca?
Pomyslel jsem si: Pomoc! Jelikož Nabucco 
už byl proveden všemi možnými způsoby, 
uvědomil jsem si, že hrozilo velké nebezpečí 
opakování a sklouznutí ke klišé.

Kolik času jste věnoval přípravám?
Když to vezmu od okamžiku, kdy jsem vzal 
do ruky pero a udělal první skicu, trvalo to 
několik měsíců, což je na takovou práci obvyklá 

doba. Pokud však přihlédneme k tomu, že práce 
umělce je vždy výsledkem celé jeho profesio-
nální zkušenosti, bylo to pravděpodobně 40 let … 
To se samozřejmě týká všeho, co dnes dělám, 
protože jsem už na scéně celá čtyři desetiletí. 
Od roku 1978, kdy jsem se objevil poprvé …

Popíšete nám scénu? Berete v potaz, že 
po rekonstrukci Státní opery se inscenace 
přesune na téměř dvojnásobné jeviště?
Příprava této inscenace je velmi specifická, 
protože také vyžaduje chytrou logistiku. Budo-
va Státní opery je nyní zavřená kvůli rekon-
strukci, proto všichni přistupují k práci velice 
„hravě“, s cílem zaručit kvalitu i kontinuitu pro 
náročné české diváky. K zásadním výzvám 
spojeným s přípravou Nabucca patří ne vždy 
konsistentní libreto a četné změny scény. Dru-
hý problém jsme vyřešili použitím točny v diva-
dle. Nejen za účelem rychlé přestavby během 
přestávek, ale také kvůli přesunu z jedné části 
scény do druhé během představení, jako kdyby 
tam postavy skutečně žily a pohybovaly se 
mezi svými soukromými komnatami a hlavní 
síní paláce s trůnem a podobně. Doufám, že se 
nám podaří vytvořit dojem plynulosti. A pokud 
jde o kostýmy pro naši inscenaci, jejich desig-
nérka Silvia Collazuol našla inspiraci v obra-
zech Kandinského.

V roce 2015 jste zpíval Otella ve Státní opeře. 
Obě reprízy byly beznadějně vyprodané. Jaký 
je to pocit vracet se sem coby režisér?
Pracovat s českými umělci a českými instituce-
mi mi vždy činilo velké potěšení, a to už od mé 
první návštěvy Prahy v roce 2002. Tentokrát 
mám navíc příležitost spolupracovat s českými 
řemeslníky na stavbě scény a výrobě kostýmů. 
Mohu tedy pouze dodat, že se opravdu těším 
na zkoušky, které začnou příští měsíc [pozn. 
redakce: tento rozhovor vznikal začátkem května]. 
Bude-li závěrečná fáze příprav probíhat stejně 
hladce a efektivně jako probíhala předprodukce, 
čeká mne měsíc skutečné umělecké a lidské 
radosti.

Mili Losmanová
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S naším online cestovním  
pojištěním se vaše cesta 
nezmění v drama

www.colonnade.cz

 INZERCE

Jana Sibera jako Julie
Sólistka Opery Jana Sibera vstoupí do slavné francouzské opery Charlese  
Gounoda Romeo a Julie. V roli Julie se pražskému publiku představí poprvé 
12. září 2018 v Hudebním divadle Karlín. 
Sopranistka, známá především jako Královna noci v Mozartově Kouzelné flétně 
či jako Violetta ve Verdiho La traviatě, tak do svého bohatého repertoáru zařadí 
i tuto krásnou roli, která se pro ni jistě stane jednou z nejoblíbenějších.

12. září 2018 v Hudebním divadle Karlín

Jubilant Jiří Sulženko
Kulaté narozeniny oslaví 13. července 
dlouholetý člen Opery Národního divadla 
Jiří Sulženko. Do souboru nastoupil nejpr-
ve jako kontrabasista orchestru Národní-
ho divadla, ale po absolvování pěveckých 
studií na Pražské konzervatoři se stal 
sólistou olomoucké a později brněnské 
opery. V Národním divadle, respektive 
Stavovském debutoval 4. prosince 1991 
jako Leporello v nové inscenaci Dona 
Gio vanniho v hudebním nastudování Char-
lese Mackerrase a režii Davida Radoka. 
Členem souboru byl v letech 1991–2000, 
znovu od začátku sezony 2012/13. Jeho 
interpretační schopnosti mu umož-
ňují vytvářet široké spektrum postav, 
do kterého patří na jedné straně závažné 

dramatické role, jakými jsou Mozartův Sarastro, Verdiho Zachariáš, Filip, 
Jacopo Fiesco, Ramfis, Wagnerův Hermann a Heinrich, Pucciniho Scarpia, 
Leoncavallův Prolog-Tonio, Bizetův Escamillo, Boitův Mefistofeles, Sme-
tanův Rarach, Chrudoš i Lutobor, i barytonový Budivoj, Dvořákův Vodník 
nebo Janáčkův Revírník, na druhé straně pak postavy komické, Mozartův 
Leporello, Papageno, Figaro, Bartolo Mozartův i Rossiniho, Donizettiho 
Dulcamara, Pucciniho Gianni Schicchi, Smetanův Kecal, Dvořákův Filip 
ad. V zahraničí účinkoval mnohokrát na zájezdech Národního divadla, ale 
také samostatně, např. jako Stárek v Janáčkově Její pastorkyni (dirigent: 
John Eliot Gardiner) na Salcburském festivalu, jako Placmajor v Janáčko-
vě opeře Z mrtvého domu (dirigent: Pierre Boulez, režie: Patrice Chéreau) 
v Theater an der Wien, v Opéra Bastille v Paříži, v Teatro Real v Madridu, 
v milánské La Scale a na festivalu v Aix-en-Provence. Dále se představil 
např. na Brucknerfest v Linci, Ravenna festival, na festivalu v Edinburghu, 
Le Mans, v Perthu se Stuttgartským komorním orchestrem, v USA s New 
Jersey Symphony Orchestra, v Japonsku s Jomuri Nippon Symphony 
Orchestra. Samozřejmá je jeho účast na domácích festivalech Pražské 
jaro či Smetanova Litomyšl.
Přejeme všechno nejlepší!

Novinky z Opery
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Úterý 19. 6. 2018  
v 18.00 Nová scéna 
PHILIP GLASS: CHANGING PARTS
Choreografie: Petra Fornayová
Videoart: Jakub Pišek
Cluster Ensemble Bratislava (SK)

Mladí Slováci ohromují hudební svět svým 
podáním raných skladeb Philipa Glasse. Mezi 
nadšenými ohlasy je asi nejvýraznější ten, který 
přišel přímo od skladatele, když souboru nabídl 
vydání alba svých děl ve vlastním vydavatelství 
Orange Mountain Music. Unikátní performance 
ve verzi pro osmičlenný ansámbl, tanečníky 
a live video soubor připravil speciálně pro festi-
val Opera Nova 2018.

Úterý 19. 6. 2018  
ve 20.00 Nová scéna 
MAREK PIAČEK: APOLLOOPERA
Dirigent: Jozef Chabroň 
Režie: Martin Ondriska
Slovenský filharmonický zbor (SK)

Melodrama o jednom bombardování pro sbor, 
herce a trombón vychází ze skutečné událos-
ti – 16. června 1944 spojenci bombardovali 
bratislavskou rafinerii Apollo. Dějová linie se 
opírá o reálné zprávy ze života meziválečné 
vícejazyčné Bratislavy. Každodenní život je zde 
konfrontován s napjatými událostmi čtyřicátých 
let 20. století. Text libreta vychází z archivních 
materiálů.

Středa 20. 6. 2018  
ve 20.00 Nová scéna 
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ: ORANGO /  
ANTIFORMALISTICKÝ JARMARK
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Sláva Daubnerová
Opera ND Praha (CZ)

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 avantgard-
ní opery Orango o polidštění opice zůstal jen 
výmluvný fragment. Antiformalistický jarmark 
je pak Šostakovičovým hořce groteskním pro-
testem proti vládě hlupáků v sovětské kultuře 
a vůbec všude.

Čtvrtek 21. 6. 2018  
ve 20.00 Nová scéna 
MIROSLAV TÓTH: ZÁHADA TYČE 
Dirigent: Miroslav Tóth
Režie: Jan Komárek
Tabačka Kulturfabrik Košice (SK/HU)

Opera Záhada tyče se pokouší o rekonstrukci 
života lidí, tentokrát miliardy kilometrů od Země 
na planetě 134330 Pluto, kde lidstvo postavilo 
základnu jako přestupní stanici do další galaxie. 
Zakončení operní trilogie v podobě nové variace 
institucio nálně – operní parafráze plné záhad-
ných výjevů. Neřešitelnost existence operní 
bytosti během pobytu na jiné planetě ve třinácti 
obrazech.

Pátek 22. 6. 2018  
ve 20.00 Nová scéna 
MILOŠ O. ŠTĚDROŇ: DON HRABAL 
Dirigent: Jan Chalupecký
Režie: Linda Keprtová
Opera ND Praha (CZ)

Opera Don Hrabal zpodobňuje poslední léta 
slavného česk(oslovensk)ého spisovatele. 
Rozhodně ale není jen portrétem „umělce jako 
starého muže“. Představuje Hrabala jako osa-
mělého mohykána, pábitele, velkého vypravěče 
i vtipného glosátora. Prostřednictvím tří zásad-
ních žen svého života zároveň Hrabal odhaluje 
své niterné stránky a volně nás jimi provází 
na pozadí dějin druhé poloviny 20. století.

Pátek 22. 6. 2018  
v 18.00 Piazzetta ND, foyer NS 
JOSEF BERG: EUFRIDES PŘED BRANAMI 
TYMÉN / PROVIZORNÍ PŘEDVEDENÍ OPERY 
JOHANES DOKTOR FAUST 
Dirigent: Pavel Šnajdr
Režie: Matyáš Dlab
Brno Contemporary Orchestra (CZ)

Provedení dvou oper Josefa Berga (1927–1971), 
připravené exkluzivně pro festival Opera Nova 
2018. Demýtizace mýtu, oslava prohry, hloubka 
sdělení v „mělké“ frašce. To je Josef Berg – re-
nesanční osobnost poválečné avantgardy. Mistr 
mystifikace, průkopník happeningu, originální 
skladatel a dramatik, literát. První část předsta-
vení se odehrává na piazzettě ND, při druhé se 
divák přesouvá do foyer Nové scény.

Sobota 23. 6. 2018  
ve 20.00 Nová scéna
MICHAL NEJTEK: PRAVIDLA SLUŠNÉHO  
CHOVÁNÍ V MODERNÍ SPOLEČNOSTI 
Dirigent: Pavel Šnajdr
Režie: Jiří Adámek
Opera ND Brno (CZ)

Francouzský dramatik Jean-Luc Lagarce v roce 
1994 zpracoval manuál slušného chování z pře-
lomu 19. a 20. století. Je to neobvyklý divadelní 
útvar, který nenápadně spojuje vážnou úvahu 
o smyslu lidské existence s tím, jak si ji člověk 
upravil, aby ji snesl. Lagarceho hra se stala 
východiskem pro novou operu dvojice renomo-
vaných umělců mladé generace.

Neděle 24. 6. 2018  
ve 20.00 Nová scéna 
IVAN ACHER: STERNENHOCH 
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Michal Dočekal
Opera ND Praha (CZ)

Klímovo groteskní romaneto Utrpení knížete 
Sternenhocha zasahuje svou žhavou slinou jako 
neusínající magmatický krb už pátou generaci. 
Unikátní kombinace nízkého a vysokého, gro-
teskní i hororové atmosféry, filozofie nejvyšších 
sfér a všednodenní přisprostlosti je dostatečně 
živnou půdou pro autora hudby, který žánrově 
rád morfuje, temnotu střídá s groteskností a cítí 
velikou spřízněnost s autorem předlohy. 
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NOVA2018
Acher–Berg–Glass–Kadeřábek–Nejtek––Piaček–Šostakovič–Štědroň–Tóth

Festival bude finančně podpořen Mecenášským klubem ND.

PŘEHLÍDKA SOUČASNÉHO  
HUDEBNÍHO DIVADLA 
19.–24. ČERVNA 2018  
NA NOVÉ SCÉNĚ



Alžběta 
Poláčková 
se ptá 
Víta 
Přindiše

Vít 
Přindiš
se ptá 
Alžběty 
Poláčkové
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DIALOGY SPORTU A UMĚNÍ II

ČEPS: Přenášíme energii 
do sportu i umění

Vítku, v první řadě vám moc gratulu-
ji k úžasným úspěchům! Když jsem 
se dozvěděla, že mým partnerem 
pro rozhovor budete vy, tedy vodní 
slalomář, hned se mi vybavila 
vzpomínka z dětství, kdy se asi jako 
desetiletá topím právě v kajaku … 
V peřejích jsem se otočila o kámen 
a nepodařilo se mi vyprostit ze 
„špricdeky“. Máte také nějaký po-
dobný zážitek? Nebo prostě uděláte 
„eskymáka“ a jedete dál? 
Moc vám, Alžběto, děkuji za gra-
tulaci a mrzí mě negativní zážitek 
z dětství. Eskymáka jsem se naučil 
přibližně v devíti letech a zatím se 
mi vždy daří ho v potřebné situaci 
vykonat. Jeden podobný zážitek však 
mám. Na raftu jsme sjížděli Čertovy 
proudy pod Lipenskou přehradou 
a při snaze pomoci v nouzi kajakářce, 
která opustila svoji loď, se náš raft 
převrhnul a my jsme následně mu-
seli proplavat několik nepříjemných 
peřejí. Naštěstí se nikomu nic nestalo 
a po pár desítkách metrů jsme se 
dostali na břeh.

Připadá mi, že mezi kajakáři panuje 
velmi přátelská atmosféra, že si 
to zkrátka všichni užíváte, je tomu 
tak? Nebo ty emoce jenom umíte 
dobře skrývat? 

Řekl bych to asi tak, že spolu všichni 
od mala vyrůstáme, trénujeme, na-
vzájem se posouváme a respektuje-
me. Na vodě jsme soupeři, ale mimo 
vodu si spolu užijeme i hodně srandy 
nebo zajdeme na pivo. 

Vnímáte diváky kolem trati? Máte 
před závody trému? Nebo vás na-
opak závod vyhecuje k ještě lepšímu 
výsledku? 
Před závody samozřejmě trému 
mám, ale postupem času jsem se 
s ní naučil pracovat a teď už dokážu 
být před závody více uvolněný než 
dříve. Diváky u trati se při samotné 
závodní jízdě snažím nevnímat, ale 
jejich podpory si velmi cením, a když 
už dojíždím do cíle, tak vždy trochu 
vypnu koncentraci a snažím se napl-
no vnímat humbug z tribun, který je 
kupříkladu v Troji při závodech vždy 
neskutečný.

Máte čas a chuť mezi závody  
a tréninky zajít za kulturou? 
Pokud jsme v České republice a ne-
máme jiné povinnosti, tak se s přítel-
kyní snažíme chodit za kulturou co 
nejčastěji. Naposledy jsme byli v Ná-
rodním divadle na opeře La traviata, 
což byl nádherný zážitek. Častěji však 
chodíme na činohru nebo navštěvuje-
me stand-up comedy show. 
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Vaše vystoupení musejí být neu-
věřitelně fyzicky náročná. Pomáhá 
vám třeba nějaká sportovní aktivi-
ta, abyste se udržela v kondici? 
Je pravda, že někdy si po předsta-
vení připadám, jako kdybych běžela 
maraton. Pravidelný pohyb a dobrá 
fyzická kondice je pro pěvce velmi 
důležitá. Ráda zajdu na jógu, pilates, 
do sauny, v létě na kolo, v zimě 
na snowboard nebo lyže …  
Se třemi dětmi se nezastavím 
od rána do večera, takže pohyb mi 
opravdu nechybí (smích). Nejtěžší pro 
mě je naplánovat si čas na SVÉ spor-
tovní aktivity mezi tréninky a kroužky 
dětí. Ale když se chce,  
tak to jde. Musí.

Když mám zrovna volno od pádlo-
vání, tak se snažím dělat všechno 
možné, ale pádlo nevezmu do ruky. 
Jak to máte vy na dovolené? Dáváte 
si od zpěvu pauzu, nebo vám neva-
dí zazpívat si s přáteli u táboráku?
Pauzu od zpěvu si dávám každé léto 
minimálně tři týdny. A přiznávám, 
že mi zpěv v tu chvíli vůbec nechybí. 
Když jdu kolem klavíru, tak si třeba 
jenom brouknu pár tónů, zjistím, že 
hlas funguje, a jsem klidná. Hlasivky 
jsou ale sval, takže po takové delší 
pauze trvá nějaký čas, než se zase 
dostanu do kondice, ale odpočinek je 
důležitý. S kamarády u ohně si klidně 
zazpívám, to neberu jako práci, to je 
pro mě relax. 
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Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel české elektroenergetické pře-
nosové soustavy. Stará se o její bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj nejen na území ČR, ale v kontextu mezinárodní 
spolupráce i v rámci propojených evropských přenosových soustav. ČEPS, a.s, zajišťuje přenos elektřiny mezi výrobci 
a distributory a zabezpečuje rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny v každém okamžiku. Prostřednictvím dárcovské-
ho programu se společnost ČEPS aktivně hlásí ke svému dílu odpovědnosti za podobu prostředí, v němž působí. Pod-
porou aktivit, které by bez jejího zapojení nevznikly či byly výrazně limitovány, si buduje pozici silného a spolehlivého 
partnera. K tomu vedou dvě hlavní cesty, pomoc druhým k rozvoji a pomoc k překonávání bariér. Hlavními oblastmi 
podpory jsou sport dětí a mládeže, kultura a školství, věda a péče o mládež. Na základě těchto aktivit vznikl už pro 
dubnové číslo čtyřrozhovor mezi naší historicky nejúspěšnější olympioničkou, rychlobruslařkou Martinou Sáblíkovou 
a prvním sólistou Baletu ND Ondřejem Vinklátem a další olympijskou vítězkou, snowboardistkou Evou Samkovou 
a členem Činohry ND Radúzem Máchou. Nyní pokračujeme rozhovorem mezi českým vicemistrem světa a Evropy 
ve vodním slalomu a kajakářem VÍTEM PŘINDIŠEM a sólistkou Opery ND ALŽBĚTOU POLÁČKOVOU.
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K divadlu chovám úctu
Členové Mecenášského klubu podporují Národní divadlo více než 8 let. 
Jejich motivace jsou různé, ovšem to, co je určitě spojuje, je upřímná 
láska k divadlu. Jaké to je být mecenáškou? O tom jsme si popovídaly 
s JANOU POLJAKOVOU. Díky jejím darům bylo podpořeno restaurování 
obrazů Václava Brožíka v prezidentských saloncích, inscenace Lohengrin 
a nejnověji také inscenace Norma, ve které jako exkluzivní host vystupuje 
Edita Gruberová. 

Mecenáškou jste již několik let. Zeptám se možná 
neohrabaně – proč padla vaše volba právě na Ná-
rodní divadlo? V dnešní době se nabízí nepřeberné 
množství dalších možností v oblasti filantropie. 
Není to jen Národní divadlo. K Národnímu divadlu však 
chovám mimořádnou úctu, připomíná nám vzepětí 
českého národa. Postavil si nádherné divadlo, dal pří-
ležitost těm nejlepším umělcům. Obdivuji paní Medu 
Mládkovou, která je příkladnou pokračovatelkou této 
filozofie, a paní Dadju Altenburg-Kohl, která významně 
podporuje Národní divadlo delší dobu.

Vaším původním přáním bylo podpořit restaurování 
obrazů v historické budově. Vzpomínám, jak jste mi 
vyprávěla, že hlavním důvodem byla jakási spoji-
tost s Hynaisovou oponou. Prozradíte více? 
Ráda. Prababička mého zemřelého manžela byla 
velmi krásná a společenská, není divu, že ji Vojtěch 
Hynais znal a byla mu pro oponu ND modelem nepře-
hlédnutelné postavy v popředí. 

V posledních dvou letech se v rámci podpory kloní-
te převážně k projektům z oblasti operního umění. 
Proč právě to považujete za důležité?
Operu miluji a v Národním divadle je nejlepší. Skvělé 
inscenace jako např. majestátní Lohengrin, Billy Budd 
nebo Figarova svatba z poslední doby jsou mimořád-
ným zážitkem.

Edita Gruberová – také vaše srdeční záležitost? 
Ano, znám její interpretaci Mozartových partů. Árii 
Královny noci v Kouzelné flétně nebo árii Anny v Donu 
Giovannim v jejím podání můžu poslouchat pořád. 

Váš vztah k umění tedy přešel do aktivní roviny 
– potkáváte se s umělci, nahlédla jste takzvaně 
za oponu. Jak to změnilo vaše vnímání uměleckého 
světa?
Myslela jsem, že setkávání s diváky musí být pro 
umělce nezajímavé, ale zřejmě to může být pro ně při-
rozené, snad i obohacující, podělit se se svými diváky 
o dojmy z představení.

Co by podle vás mělo mecenášství reprezentovat? 
Úctu ke kulturním hodnotám a vyjádření díků 
umělcům za jejich snažení a také snahu o propagaci 
a prosperitu naší Zlaté kapličky. 

Čím vás obohacuje členství v Mecenášském klubu? 
Pocitem, že snad mohu nepatrně prospět dobré věci. 
Také jsem měla tu čest být u jedinečného vzniku 
představení a vidět místa, kam se návštěvník divadla 
běžně nedostane. 

Eva Sochorová

Máte-li chuť aktivně 
se účastnit dění 

na naší první scéně, 
nahlédnout do zákulisí 
a ještě více se přiblížit 
divadlu, vstupte mezi 

mecenáše … těšíme se 
na vás!

Kontakt:
Eva Sochorová, T 731 603 641

e.sochorova@narodni-divadlo.cz
Další zajímavosti sledujte na inter-
netových stránkách www.meknd.cz  

nebo na našem facebooku.

 >
Jana Poljaková s partnerem 
na premiéře Figarovy svatby

Foto: H. Smejkalová 

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA



Činohra
Umělecký ředitel Činohry: 

DANIEL ŠPINAR

Ředitelka Činohry:
JANA DVOŘÁKOVÁ

Peter Morgan

Audience
u královny
Její veličenstvo Iva Janžurová  
ve své královské hlavní roli.
26. června 100. repríza inscenace!

Režie: Alice Nellis
Hrají: Iva Janžurová, Igor Orozovič, Václav Postránecký,  
David Matásek, František Němec, Taťjana Medvecká,  
Jan Hartl j. h., Igor Bareš j. h. a další

Uvádíme:  
10., 26. a 29. června 2018
ve Stavovském divadle

 ×
Iva Janžurová
Foto: M. Špelda
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ČINOHRA > PO PREMIÉŘE

Režie: Jan Frič
Dramaturgie: Milan Šotek

Scéna: Nikola Tempír
Kostýmy: Petra Vlachynská

Hudba: Jakub Kudláč
Světelný design: Martin Špetlík

Hrají: Filip Rajmont, Pavla Beretová,  
Lucie Polišenská, Ondřej Pavelka,  

Patrik Děrgel, Filip Kaňkovský,  
Jiří Suchý z Tábora, Milan Stehlík

Uvádíme:
12. června 2018,

16. a 24. září 2018
na Nové scéně

Jakkoli se může některým divákům zdát tvar insce-
nace Zbyhoň! jako žánrová „ptákovina“, při bližším 
ohledání a jisté poučenosti z historie a průběžného 
sledování médií, zjistíme, nakolik zajímavě doká-
že tento tvar zrcadlit naši realitu, jak minulou, tak 
současnou, i způsob českého myšlení, uvažování, 
jednání a prožívání. (…) Celé představení má sice 
pevný rámec, každý z protagonistů svou osobitou 
charakteristiku, která odkazuje v různých rekvizi-
tách i kostýmních prvcích k ikonickým symbolům 
národní cti. Setkáme se tu s „vlastenci“ různého typu, 
extrémisty, populisty, rozumáři, naivkami i svérázný-
mi buditeli. (…) Mystifikace a vršení falzifikátů všeho 
druhu tedy byla velmi důsledná, nicméně protagonis-
té – Filip Rajmont, Lucie Polišenská, Pavla Beretová, 
Ondřej Pavelka, Filip Kaňkovský, Patrik Děrgel a Jiří 
Suchý z Tábora – se s ní vyrovnali nejen se ctí, ale 
také s čerstvou energií a notnou dávkou smyslu pro 
humor, někdy hodně černý… Improvizované části 
sice nejsou hladké, ale rozhodně jsou autentické. 
U hereckých výkonů nemohu nezmínit statečné-
ho doyena ND Milana Stehlíka, který hraje několik 
rolí včetně Múzy v bílé říze s věnečkem na hlavě či 
starého sluhu Firse z Višňového sadu, který je zapo-
menut v uzamčeném domě, a nakonec s bezelstným 
naivistickým sentimentem zmanipuluje publikum, 
aby povstalo a společně s ním si zazpívalo tu naši 

nejkrásnější písničku, totiž českou hymnu… projektu 
nelze upřít, že přispívá výrazným slovem do diskuse 
(do pranice) o Češích dneška i včerejška, o různých 
druzích vlastenčení i vlastenectví, a inspiruje k za-
myšlení nad tím, kdo vlastně jsme.“

Jana Soprová, 21. května 2018, scena.cz

 >

Filip Rajmont
Foto: P. Borecký

ZBYHOŇ!
JAN FRIČ, MILAN ŠOTEK A KOL.

DIVÁCI 
V DIALOGU
Zanechalo ve vás představení dojem? Zajímá vás, jak je 
vnímali ostatní? Chcete se podělit o své zážitky a myš-
lenky? Pak je nejlepší příležitostí ND Dialog – společné 
sdílení, přemýšlení, rozebírání. V přátelském a nefor-
málním prostředí Café Nona na Nové scéně můžete 
po vybraných představeních diskutovat s dalšími diváky, 
a to bez přítomnosti tvůrců, předsudků a bez ostychu. 
V červnu se ND Dialog koná po repríze inscenace Zby-
hoň! Diskusní stolky najdete v kavárně označené logem 
ND+. Těšíme se na vás!

ND Dialog – 12. června po představení Zbyhoň!  
v Café Nona na Nové scéně



ČINOHRA > PREMIÉRA
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ČINOHRA > PO PREMIÉŘE

Překlad: Lucie Kolouchová
Režie: Daniel Špinar

Dramaturgie: Ilona Smejkalová
Scéna: Henrich Boráros
Kostýmy: Linda Boráros

Hudba: Jan P. Muchow
Světelný design: Ondřej Kyncl

Hrají: Jana Stryková, David Matásek, 
Alena Štréblová, Radúz Mácha, Veronika 

Lazorčáková, Pavlína Štorková, Matyáš 
Řezníček, Igor Orozovič, Martina Preisso-

vá, Jindřiška Dudziaková, Pavel Batěk, 
Sebastian Jacques j. h., Kateřina Winte-
rová, Jiří Štěpnička, Eva Salzmannová, 
Tereza Vilišová, Gabriela Mikulková j. h. 

a další

České premiéry:  
31. května a 1. června 2018  

ve Stavovském divadle
Reprízy:

12. a 17. června 2018,
16. a 24. září 2018

Dramaturgický úvod: 
17. června v 18.30

VÍT   JT 
V THÉBÁCH MOIRA BUFFINIOVÁ
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ČINOHRA > FESTIVAL

Mezinárodní divadelní festival PRAŽSKÉ KŘIŽOVATKY svým dramaturgickým 
a žánrovým rozptylem patří jak do hlavního města, tak na scénu Národního divadla. 
Tato největší divadelní instituce v zemi má za povinnost obohacovat domácí 
uměleckou nabídku také o tituly ze zahraničí, a to v rozsahu, jaký si menší divadla 
dovolit nemohou. Členitost Nové scény, s níž jsou Pražské křižovatky od počátku 
spojeny, navíc umožňuje obsadit nejen hlavní jeviště, ale i foyer, videogalerii 
na podestě a také přilehlou Provozní budovu B. Ano, zde všude se na přelomu září 
a října odehraje další ročník tohoto festivalu (přičemž letos se výjimečně rozšíří 
i do Stavovského divadla).

Pražské křižovatky
2. ročník mezinárodního 

divadelního festivalu  
proběhne 29. září

až 7. října 2018
na Nové scéně a ve 

Stavovském divadle

Podrobný program s anotacemi 
a informace o doprovodných  

akcích najdete na na stránkách
www.prazskekrizovatky.cz 

I tento ročník, během něhož opět připomeneme 
politický a umělecký odkaz Václava Havla, si klade 
za cíl přivézt do Prahy významná jména světového 
divadla, předvést jejich aktuální inscenace, spatřit 
současné trendy divadelního a performativního umění, 
ale také nabídnout možnost s tvůrci diskutovat nebo 
si vyslechnout přednášky 
zahraničních odborníků.
Zahajovat bude nizozemská 
skupina De Warme Winkel, 
která přiveze inscenaci 
Gavrilo Princip. Premiéru 
měla v roce 2014 a v tom 
letošním bude mít derniéru 
(Praha je jedním z posled-
ních míst jejího evropského 
turné) – před čtyřmi lety 
ji vytvořila skupina, jejíž 
zájem spočívá primárně v propojování velké historie 
a politiky s malými lidskými osudy. Téma to není pro 
Nizozemce zrovna typické. Částečně se vysmívají 
celoevropské konjunkturální „slavící“ vlně, částečně 
ale hledají svou odpověď na otázku, kdo byl mladík, 

který svým činem de facto odstartoval dvacáté století. 
Metoda live-cinema, v cizině běžná, u nás stále trochu 
exotická, umožňuje intenzivní divácký zážitek a zá-
roveň divácký odstup. Nizozemské pohybové divadlo 
je u nás dobře známé, uvidíme, jak zapůsobí tamní 
moderní činohra. 

Z Evropy k nám přijede ještě por-
tugalské národní divadlo Teatro 
Nacional D. Maria II s inscenací 
současného uměleckého ředitele 
Tiaga Rodriguese If a Window 
Would Open. Další hra s projek-
cí – a zase hra „na pravdu“. Čtyři 
mluvčí a televizní zprávy. Co se to 
na nás vlastně řine z televizních 
obrazovek? A říká moderátor 
přesně to, co chce? Portugalští 
umělci přivezou inscenaci o slově 

a o tichu, které už vůbec nedokážeme interpretovat.
Podobný typ humoru – a podobný jazyk (španělština) 
bude k vidění a slyšení v inscenaci Las ideas, kterou 
přiveze z Argentiny režisér Federico León. Stačí mu 
k tomu dvojice herců a jeden pingpongový stůl. To 
v inscenované přednášce (v češtině ten termín nezní 
příliš lákavě) Cuckoo korejského performera Jahy 
Koo promluví dva inteligentní hrnce na vaření rýže, 
které nám povyprávějí o posledních dvaceti letech 
Jižní Koreje.
Zcela beze slov se obejdou tanečníci v inscenaci Sons 
of Sissy rakouského choreografa a hudebníka Simona 
Mayera (ti se v jisté chvíli obejdou i bez oblečení, 
avšak nikoli bez hudebních nástrojů a mimořádného 
pohybového a hudebního talentu). Tato zcela netextová 
inscenace zkoumá řadu strhujících témat – například 
stereotypy ve vnímání pojmu „lidový“ nebo stereotypy 
ve vnímání mužské role ve společnosti.

Marta Ljubková

Nejlepší myšlenka je ta,  
která ponechává vždy  

určitou skulinu pro  
možnost, že všechno je  
současně úplně jinak.

Václav Havel

 >

GAVRILO PRINCIP
De Warme Winkel
Foto: Sofie Knijff
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ČINOHRA > VIZUÁLY

Příští sezona 
objektivem 
Michala Pudelky

Ač mladý, dokázal v módní fotografii, jež je jeho hlavní doménou, velké 
věci. Svým nepřehlédnutelným rukopisem opatřil řadu reklamních 
kampaní předních módních domů a časopisů. Příprava před samot-
ným focením je pro něj velice důležitá. Fotografie si předem rozkreslí 
a na místě pak musí být vše co nejlépe připraveno, na dodatečné úpravy 
v počítači totiž Pudelka nevěří. Na kampaních pracuje společně se svým 
britským manželem Paulem Joycem. A tentokrát si do týmu přizvali 
navíc slovenského grafického designéra Richarda Lavrika.
Vřelý dík patří všem, kdo na focení spolupracovali: především společnosti 
BioFilms a Filmové fakultě AMU za zapůjčení technického vybavení, Filipu 
Petričkovi za bleskurychlé skenování fotografií, Dopravnímu podniku 
hl. m. Prahy za zpřístupnění stanice Invalidovna v době noční výluky me-
tra, Milanu Klimešovi za zavedení osvětlení do domečku, psovi Duncanovi 
za nekonečnou trpělivost a disciplinovaný přístup k uměleckým záměrům 
fotografa, floristce Kristýně Šnajdrové z Floristino Kristino, make-up ar-
tistce Lindě Mikoláškové, kostýmní výtvarnici Lindě Boráros za perfektní 
přípravu oblečení, bot a doplňků a v neposlední řadě umělecké maskérce 
Evě Svobodové za její um, humor a dobrou náladu.
Dále děkujeme našim trpělivým externistům, kolegům ze Stavovské-
ho divadla za pomoc při nekonečném stěhování techniky tam a zpět 
a za vytvoření provizorního fotoateliéru ve zkušebně, děkujeme jevi-
štnímu mistru Petru Voříškovi za zprovoznění zaseklého kouřostroje 
a kolegům z Ateliérů a dílen na Floře za pomoc při plnění našich ne 
vždy jednoduchých představ. V neposlední řadě si poděkování zaslouží 
všechny modelky a modelové – členové souboru Činohry ND – kteří 
častokrát nevěděli, do čeho jdou, a přesto šli statečně.

Kristýna Klimešová, Karolína Neubauerová

 >

Momentky z focení vizuálů
Foto: K. Klimešová

Poslední tři roky udávaly směr vizuálních kampaní 
Činohry mladé české fotografky. Po úspěchu letošních 
vizuálů, za nimiž stála oceňovaná Dita Pepe, jsme chtěli 
kampaně posunout zase o kousek dál. A tak jsme se 
rozhodli opustit české umělecké vody a zamířili jsme 
za výběrem autora do zahraničí, konkrétně do Velké 
Británie, kde žije úspěšný slovenský fotograf  
MICHAL PUDELKA.
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Piš hru! 
III. ročník Kurzu tvůrčího psaní pro začínající i pokročilejší dramatiky
Kurz představí přístupy k psaní divadelních her na základě ukázek 
z klasických a současných dramat, především ale nabídne práci na rozvoji 
vlastní tvorby, témat a způsobu psaní. Témata jednotlivých setkání jsou 
Dialog – Jazyk – Postava – Situace – Příběh – Téma. Mezi setkáními účastní-
ci pracují doma. V ceně je vstupné na dvě představení Národního divadla 
s následnou diskuzí s autorem nebo dramaturgem inscenace. 
Kurzy probíhají jednou za čtrnáct dní ve všední den od 18.00 do 21.00 
v Provozní budově ND. Jde o sedm tříhodinových setkání během čtyř 
měsíců (od října 2018, případně od února 2019). Cena 6 500 Kč. 
Adepti zašlou dialog v rozsahu 3–5 stran a informace o sobě (věk, pro-
fese, své divadelní preference a dosavadní zkušenosti) do 31. července 
2018 na adresu: tvurcipsani@narodni-divadlo.cz

Lektorka MgA. Markéta Bidlasová pracovala přes dvacet let v pražských 
i mimopražských divadlech. Za text Pastička získala 2. cenu Nadace Alfré-
da Radoka za nejlepší hru roku 1995, za scénář k filmu Jako nikdy Cenu 
Trilobit a nominaci na Cenu české filmové kritiky a Českého lva 2013.

Seminář kritického psaní o divadle
Seminář obsáhne přednášky o tendencích českého i zahraničního divadla, 
dále bude prostor věnován výuce strategií, s nimiž lze na divadlo nahlížet 
a kriticky o něm psát. Lze divadlu „rozumět“? Jak k tomu využít hudební, 
výtvarné a filmové techniky? A jak svůj zážitek následně verbalizovat? 
Účastníci navštíví tři představení Činohry a pokusí se o verbální i psanou 
reflexi, a to i na základě kritik v médiích. Seminář je určen pro studenty 
divadelních oborů a pro zájemce, kteří své texty dosud nepublikovali. 
Kurzy proběhnou jednou za čtrnáct dní ve všední den od 18.00 do 20.00 
v prostorách ND. Jde o šest dvouhodinových setkání od září do prosince 
2018. Cena kurzu je 2 000 Kč.
Adepti zašlou max. dvě ukázkové recenze a informace o sobě (věk, stu-
dium či profese, své divadelní preference a případné zkušenosti s kritic-
kým psaním) do 31. srpna 2018 na adresu: karolina.plickova@mybox.cz

Lektorka Mgr. Karolina Plicková absolvovala teatrologii na Katedře  
divadelní vědy FF UK v Praze.

Festival Sculpture Line
Festival Sculpture 
Line počtvrté před-
staví sochy a výtvar-
né objekty domácích 
i mezinárodních 
tvůrců „pod širým 
nebem“. Záměrem je 
ozvláštnit a obohatit 
veřejný prostor a na-
bídnout nový pohled 
na města i umělecká 
díla. K vidění budou 
kupříkladu díla 

někdejšího člena skupiny Tvrdohlaví Stefana Milkova. Třeba plastika Dyna-
mikon patří k jeho posledním monumentům, „strojovým sochám“, v nichž 
tvůrce hledá tvarosloví, které by působilo jako syntéza biologie a techniky. 
Jedná se o jakýsi animální silný stroj, připravený k určité akci …

Část festivalu Sculpture Line bude ve dnech 13. června až 30. září  
na náměstí Václava Havla.
Více informací na webu www.sculptureline.cz.

Festival Praha žije hudbou
Multižánrový festival 
Praha žije hudbou 
má v druhém červno-
vém týdnu nabitý 
program. Na třech 
hudebních pódiích, 
samostatné divadelní 
scéně a více než čty-
řiceti buskerpointech 
představí na dvě stě 
umělců. K hlavním 
hvězdám letos patří 
Aneta Langerová, 

Indy&Wich + LA4 či James Cole. Výrazně rozšířen bude divadelní pro-
gram, kterému dominují soubory Cirk La Putyka, Spitfire Company nebo 
VerTeDance. Slavnostní zahájení festivalu proběhne ve čtvrtek 7. června 
v 19.00 hodin na náměstí Václava Havla.

Festival Praha žije hudbou proběhne ve dnech 7. až 9. června. 
Více informací na www.prahazijehudbou.cz.

Luboš Kopřiva: Jsem nesmírně šťastný
Jak vznikl Spolek 
za ochranu měst-
ských biotopů?
Náš spolek vznikl 
v návaznosti na se-
minář „Rostlinné 
invaze“, který jsem 
vedl v rámci svého 
působení na PříFuKu 
(Přírodovědecká 
fakulta Univerzity 
Karlovy – pozn. red.). 
Studenti byli tenkrát 
překvapeni rozsa-
hem mého výzkumu 
a na základě této 
zkušenosti jsme 
se rozhodli spolek 

založit. Oni považovali za nutné celý můj výzkum více otevřít veřejnosti 
mimo úzký akademický kruh. Tenkrát nás ani v nejmenším nenapadlo, jak 
daleko se nám jednou podaří dojít. Slavnostní prohlášení Piazzety za pří-
rodní památku proběhne 25. června, deset let po vzniku spolku.

Kolik je vašich stálých členů?
Přestože spolek byl původně zakládán jako studentský, dnes jde členská 
základna napříč generacemi a máme 46 členů, což považuji za úspěch.

Co pro vás znamená pojem městská divočina?
Důkaz, že i přes radikální a destruktivní zásahy člověka do krajiny je příroda 
neporazitelným živlem. Připomínkou něčeho mocnějšího, než je lidská ruka.

Přírodní památka by měla být po letech dohadů slavnostně otevřena 
v červnu na náměstí Václava Havla. Jaké jsou vaše pocity?
Je to tak, 25. června 2018 se naše úsilí konečně přetaví v něco hmatatel-
ného. Projekt vznikl díky úsilí skupiny 8 lidí, ale nemalý dík patří také Ná-
rodnímu divadlu. Nejvíc mě potěšilo, že někteří herci ND mi sami od sebe 
napsali, že by chtěli vystoupit na slavnostním zahájení. Všichni diváci 
i kolemjdoucí jsou srdečně zváni, a doufám, že se nás tam sejde co nejvíc. 

RNDr. Luboš Kopřiva, Csc. (* 5. 9. 1961, Ústí nad Labem) 
vystudoval na přelomu devadesátých let Přírodově-
deckou fakultu Univerzity Karlovy na katedře Životního 
prostředí. Celoživotně se zabývá tématem městské 
divočiny, mechanismem formování přírodních biotopů 
a ekologií invazí. Je ženatý, má dvě děti.

FO
TO

: A
R

CH
IV

 N
D

FO
TO

: M
. H

A
N

ČO
VS

K
Ý

S
K

U
LP

TU
R

A
 S

TE
FA

N
A

 M
IL

K
O

VA



35

KLUB 
PŘÁTEL 
ČINOHRY

Vážení členové KPČ,
Činohra ND vás koncem  
sezony zve na:

Derniéry

DOTKNI SE VESMÍRU A POKRAČUJ
René Levínský
Po 11. 6. , Nová scéna ve 20.00
Jednotné vstupné 100 Kč

TŘI SESTRY
Anton Pavlovič Čechov
Po 18. 6., Stavovské divadlo v 19.00
Jednotné vstupné 200 Kč

POSLEDNÍ MOŽNOST ZHLÉDNOUT 
OBĚ INSCENACE!

Odpolední 
představení

MODRÝ PTÁK
Maurice Maeterlinck
Ne 10. 6., Stavovské divadlo v 13.00
Jednotné vstupné 150 Kč

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit dvě 
vstupenky v pokladnách ND.
Těšíme se na setkání  
v hledištích našich divadel!

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

NÁMĚSTÍČKO

Dramaturgyni Ilonu Smejkalo-
vou dojal až k slzám dopis od di-
váka, který litoval, že její úvod 
ke Krvavé svatbě trval pouhých 
dvacet minut a on ji nemohl po-
slouchat rovné dvě hodiny místo 
celého představení.

+++

Režisér Jan Frič si oholil vous 
a objevil druhou bradu.

+++

V inscenaci Vítejte v Thébách 
vypukla akce kulový blesk. Místo 
zdravotně indisponované Lucie 
Juřičkové se do role Pargei 
posunula Alena Štréblová, její 
původní roli Aglai dostala Eva 
Salzmannová, za níž roli Eufro-
syne převzala hostující Gabriela 
Mikulková. Ano, herečky Čino hry 
jdou zkrátka z role do role.

+++

Při první technické zkoušce 
inscenace Zbyhoň! se roztrhla 
Hynaisova opona.

+++

Ani soustava budících opatření 
nedonutila Filipa Rajmonta včas 
vstát na zkoušku.

+++

„Konečně budu na plakátě!“ pro-
hlásil herec Jan Bidlas vteřinu 
před tím, než přes něj fotograf 
nové činoherní kampaně Michal 
Pudelka hodil růžové prostěra-
dlo a zmáčkl spoušť.

+++

Herečka Magdaléna Borová 
odjede o prázdninách na týden 
do lesa mlčet.

+++

Dvě reprízy inscenace Brodskij/ 
/Baryšnikov, kterou uvedeme 
na festivalu Pražské křižovatky, 
se vyprodaly během 24 hodin.

+++

Nejnáročnějším kostýmem 
v historii Činohry ND se stala 
staroslavjanská hazuka Lucie 
Polišenské do inscenace 
Zbyhoň! Vedoucí odboru výroby 
kostýmů a vlásenek Aleš Frýba 
ji háčkoval přes půl roku.

+++

Dramaturgie Činohry posílá 
všem věrným čtenářům letní 
pozdrav a odjíždí se koupat 
a slunit.
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Herecká posila
S radostí oznamuje-
me, že od 1. května 
posílila řady Činohry 
herečka Jindřiška 
Dudziaková. 
Narodila se roku 1995 
ve Znojmě, už během 
studia na Gymnáziu 
Jana Nerudy v Praze 
se věnovala ama-
térskému divadlu, 
od roku 2014 studuje 
herectví činoherního 

divadla na DAMU v ročníku prof. Darii Ulrichové a Jana Nebeského. V ND 
prozatím hostovala v inscenaci Pýcha a předsudek, coby stálá členka se 
poprvé představila jako vojákyně Megéra v inscenaci Vítejte v Thébách.

Jubileum
8. června slaví životní jubileum 
jazyková poradkyně Činohry ND 
prof. Zdena Palková.

Milá a velevážená Zdeničko!  
Jsem rád, že tohle přání je v psa-
né formě. Kdybych totiž ti ho měl 
říct, koktal bych a šumloval, a to 
se u přání k tvým narozeninám 
opravdu nehodí! A ještě bych 
u toho určitě zase omylem přešel
k vykání, protože úcta k tobě je
tak veliká, že na tykačku prostě
někdy nezvládám přešaltovat. 
Je málo lidí, o kterých by všichni
v jejich okolí mluvili jen s láskou, 
respektem, obdivem a úctou. Tys
právě taková osobnost. Ztělesnění

elegance, klidu, upřímnosti, mistrné diplomacie, jemného humoru a asi 
i láskyplného nadhledu – jinak to s námi herci totiž nejde. Zároveň jsi 
jistota popremiérových večírků, kde stíháme probrat úplně všechno 
a odkud rozhodně neodcházíš jako první! A ani nevíš, jak vždycky při 
zkoušení doufáme, že už přijdeš a dáš nás do kupy. Ono to totiž není jen 
o správném vyslovování. Pomáháš nám artikulovat a vyjadřovat sebe
sama a přinášíš do všeho kvalitu a úroveň. Chtěl jsem to přání trochu
shodit a psát vtipně, ale proč to nenapsat upřímně a třeba i trochu
pateticky, když to tak prostě je? Za všechny přeju tobě i nám, ať tě to
s námi dál baví, ať neztrácíš zdraví a tu svou vzácnou vnitřní energii a ať
všechno má správný význam a důraz. A zvu tě na tvůj oblíbený tonik
s přísadou. 

Tvůj Igor Orozovič

P. S.: Jeden ani neví, jak moc zasahuje do životů ostatních. A ty s námi
jsi, i když s námi nejsi. Svým učením a svými výroky, z nichž některé už
zlidověly. Jeden z posledního zkoušení: Vidělas první průjezd vcelku
a pak jsi u sodovky prohlásila: „A přitom, když si to člověk čte, je to taková 
pěkná hra.“ Tak asi tak.
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Laterna 
magika

Kouzelný 
cirkus 

Režie: Evald Schorm, Jan Švakmajer a Jiří Srnec
Scéna: Josef Svoboda

Kostýmy a masky: Zdenek Seydl
Kamera: Emil Sirotek

Hudba: O. F. Korte, J. Krček, P. Kořínek, V. Hála, R. Hladík, J. Stivín
Choreografie: Karel Vrtiška, Jiří Hrabal, Vlastimil Jílek,  

 Josef Koníček a František Pokorný

Nesmrtelná inscenace o klaunech putujících za vidinou dokona-
losti, krásnou Venuší, a Svůdci, který se jim cestu snaží překazit. 

Kouzelný cirkus je nejhranější titul Laterny magiky a je nejdéle pro-
vozovanou inscenací ve střední Evropě. Už 41 let na scéně a stále 
si získává nové diváky. Na jevišti se vystřídalo 25 Smutných a 22 

Veselých klaunů, 25 Svůdců a 30 Venuší. Přijde další generace?

Uvádíme:
16. června v 17 a 20 hod.,  

29. a 30. června ve 20 hod.
5., 6. a 7. července ve 20 hod.

24., 25., 29. a 30. srpna ve 20 hod.
13. a 14. září 2018 ve 20 hod.

na Nové scéně

 ×
Pavel Bilík
Foto: F. Janďourek
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LATERNA MAGIKA > OSLAVA 60. NAROZENIN

Historii Laterny magiky připomněla video-
instalace Františka Pecháčka Sladkých šedesát, 
ve které ožily původní principy Laterny magiky. 
Pokřtili jsme novou publikaci Laterna magi-
ka: Zlatá éra očima pamětníků, která přináší 
vzpomínky a rozhovory s umělci, kteří zažili 
Laternu magiku v jejích počátcích a v prvních 
desetiletích jejího celosvětového úspěchu. 
Laterna magika byla světem pro sebe a vy jste 
do něj zváni také.

Nová rekonstrukce Otvírání studánek Bohusla-
va Martinů v původní choreografii Zory Šem-
berové a režii Alfréda Radoka přenesla diváky 
až do roku 1960, kdy se chystal první celove-
černí zájezdový program Laterny. Dojemná až 
mystická kantáta neztratila svou působivost, 
na repertoáru však nezůstává. Zato můžete 
stále vidět nejnovější inscenaci Cube, kterou 

jsme v rámci slavnostního večera uvedli jako 
ukázku současných možností Laterny. Milov-
níci moderního tance a neotřelých vizuálních 
řešení mohou Cube v této sezoně vidět ještě 
dvakrát, a to 27. a 28. června.

V neděli proběhla na Nové scéně diskuze 
z cyklu ND Café, které se zúčastnili vedoucí 
souboru Laterny magiky Pavel Knolle, režisér 
Lukáš Trpišovský, který je dramaturgem a spo-
luscenáristou chystané premiéry Zahrada, 
a Andrea Průchová, vedoucí výzkumného týmu 
Národního filmového archivu, který se věnuje 
digitalizaci a zpřístupnění filmových materiálů 
Laterny magiky. Proč tuto akci připomínáme? 
Diskuzi si totiž můžete celou přehrát ve formě 
videa na facebooku Laterny magiky:  
https://www.facebook.com/laternamagikaND/
videos/10155651855730547/

Toto okénko do historie a sa-
motné obnovení díla považuji 
za velmi záslužný počin. Je 
samozřejmé, že v porovnání 
s jinými, novějšími produkcemi 
Laterny magiky působilo Otvírá-
ní studánek umírněně, nostal-
gicky a s nádechem minulosti. 
Dramaturgickým cílem večera 
bylo tuto choreografii obnovit, 
připomenout a ukázat, což se 
rozhodně ke cti všem původním 
tvůrcům zdařilo.

Monika Čižmáriková
Taneční aktuality
4. 5. 2018

Laterna magika  
– ohlédnutí za výročím

 >

Otvírání studánek (Libot Kettner, Tereza Chábová)
Foto: H. Smejkalová

Poslední dubnový víkend a pondělí patřily na Nové scéně oslavám 60. NAROZENIN  
Laterny magiky. Během slavnostního večera 28. dubna se v divadle setkalo několik  
generací členů, spolupracovníků, umělců spojených s historií tohoto souboru.
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 INZERCE

 >

ND Café s Laternou magikou (Daniela von Vorst,  
Andrea Průchová, Pavel Knolle, Lukáš Trpišovský)
Foto: L. Kocourková

 >
Křest publikace: Tajemník uměleckého 

provozu LM Ivo Jirásek, ředitelka  
Činohry ND Ing. Jana Dvořáková,  
vedoucí uměleckého souboru LM 
Pavel Knolle, PR Laterny magiky 

a autorka knihy PhDr. Lucie Kocourková, 
doc. PhDr. Jan Halada, autor literatury 

faktu a kmotr publikace a ředitel ND 
prof. MgA. Jan Burian

 >

Z videoinstalace Františka Pecháčka
Foto: H. Smejkalová
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KALEIDOSKOP

Marc Minkowski 
v Praze 

Nejvýznamnější mozartovský 
dirigent současnosti Marc 
Minkowski uvedl s velkým 
úspěchem koncertní verzi 
opery La clemenza di Tito.

1  V hlavních rolích se představili 
světoví pěvci mladé generace 
(Mistr Minkowski třetí zprava)

Noc literatury v ND

Ve středu 9. května v noci ožil 
technologický tunel pod his-
torickou budovou literárním 
happeningem. 

2  O akci byl již tradičně veliký zájem 
3  Návštěvníci měli možnost po-

slechnout si ukázku z knihy Dva 
pánové na pláži Michaela Köhlmeira 
v podání Filipa Kaňkovského

Pocta Nadě Šormové

Emeritní sólistka Opery Naďa 
Šormová přišla v dubnu osla-
vit své jubileum. 

4  Opera jí věnovala představení Figa-
rova svatba ve Stavovském divadle

Premiéra  
Marné opatrnosti

Balet La Fille mal gardée svou 
hravostí a precizností nadchl 
diváky i kritiku.

5  Umělecký šéf Baletu ND Filip 
Barankiewicz, ředitelka Opery ND 
a SO Mgr. Silvia Hroncová a Mário 
Radačovský, umělecký šéf ND Brno

6  Ředitel ND prof. MgA. Jan Burian
7  Balet v Praze nastudovala choreo-

ložka Jane Elliott
8  Jean-Pierre Gasquet, držitel práv 

k Asthonově choreografii
9  Prof. Jan Burian a první sólista 

Alexandre Katsapov jako Matka 
Simone

10  Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl, 
čestná členka Baletu ND

11  Na scéně po premiéře

1

2

4

7

9

3

5

6

8

10
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Nová edice pamětí 
Vlasty Chramostové

Herečka Vlasta Chramostová 
v hlavním foyer Národního di-
vadla v rámci oslav 150. výročí 
položení základního kamene 
ND pokřtila novou edici svých 
pamětí a jejich aktuálního po-
kračování s názvem Byl to můj 
osud na přeskáčku I, II. 

12  Kmotry dvou knih se stali teatrolog 
a publicista prof. PhDr. Vladi-
mír Just, ředitel agentury DILIA 
doc. JUDr. Jiří Srstka a pěvec 
Jiří Sulženko

13  Svou úctu Vlastě Chramostové 
vyjádřila Dominika Kolowrat-Kra-
kowská

14  Foyer bylo plné gratulantů  
a zájemců o autogram

Busta Karla III. 
Schwarzenberga

Jedním z iniciátorů a pod-
porovatelů myšlenky Národ-
ního divadla byl v 19. století 
i Karel III. Schwarzenberg. 
Jeho busta byla při oslavách 
odhalena ve foyer ND. 

15  Karel III. kníže Schwarzenberg 
a český politik Karel Schwarzen-
berg, představitel dnešního rodu

Hvězda bel canta 
Edita Gruberová

Mezi nejexkluzivnější umě-
lecké zážitky pro ctitele opery 
a zvlášť bel canta patří určitě 
vystoupení Edity Gruberové 
v titulní roli Belliniho Normy 
18. a 30. května a 2. června 
2018 v Národním divadle  
s Orchestrem Státní opery.

16  Václav Vallon, dirigent Peter 
Valentovič, Edita Gruberová, za ní 
Petr Jirsa (pohybová spolupráce), 
Jana Horáková Levicová, malý 
Matěj Šrejma, asistentka režie Olga 
Kyndlová, Sylva Čmugrová, Zoran 
Todorovič, Oleg Korotkov
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DIVADELNÍ KRONIKA

Luděk Mandaus * 120 let Bohumír Vích  † 40 let

Míla Kočová * 120 let Milan Karpíšek * 90 let

Ladislav Boháč † 40 let

Vzpomínáme
LADISLAV BOHÁČ 
Ladislav Boháč (14. 4. 1907–4. 7. 1978), 
herec, člen Činohry ND v letech 1929 
až 1972 (s přestávkami). Již na počátku 
své kariéry hostoval v Osvobozeném 
divadle, poté ve Frejkově Moderním studiu 
a později v Divadle za branou. Po válce 
byl v ND krátce jmenován ředitelem a za-
stával i funkci šéfa opery. Z rolí: Malcolm 
(Macbeth), titulní Faust, Mlynář (Lucerna), 
Pelops (Námluvy Pelopovy), Kardinál (No-
vokřtěnci). Na snímku v roli Dona Carlose, 
Don Juan, 1957.

MÍLA KOČOVÁ 
Míla Kočová (10. 6. 1898–9. 2. 1951), 
zpěvačka, stálý host Opery ND a v letech 
1927–1945 jako členka. Mimořádný ohlas 
získala ve 30 letech ve Velké Británii 
a v USA. Věnovala se též koncertní činnos-
ti. Z rolí: Královna noci (Kouzelná flétna), 
Violetta (La traviata), Liu (Turandot), Filina 
(Mignon), Mařenka (Prodaná nevěsta), 
Karolína (Dvě vdovy), titulní Bystrouš-
ka. Na snímku jako Čo-Čo-San, Madame 
Butterfly, 1921.

MILAN KARPÍŠEK 
Milan Karpíšek (14. 6. 1928–19. 5. 2002), 
zpěvák a herec. Začínal v Opavě, Ostravě, 
následovalo Hudební divadlo v Karlíně 
a poté od r. 1958 se stal sólistou Opery 
ND. Vyučoval herectví na pěveckém 
oddělení Konzervatoře Praha, spolupra-
coval s Čs. televizí. Laureát Ceny Senior 
Prix 98 za celoživotní práci. Z rolí: Števa 
Buryja (Její pastorkyňa), Triquet (Evžen 
Oněgin), Hauk-Šendorf (Věc Makropulos), 
Monostatos (Kouzelná flétna), Mefisto 
(Ohnivý anděl). Na snímku jako Benda, 
Jakobín, 1968.

LUDĚK MANDAUS 
Luděk Mandaus (12. 6. 1898–16. 12. 1971), 
zpěvák, režisér, překladatel, libretista, 
publicista. V ND hostoval od r. 1920, r. 
1929 byl angažován a s přestávkami 
zde působil až do r. 1967. Zasloužil se 
o uvádění českých operních děl ve svě-
tě. Intenzívně se věnoval opernímu dílu 
Mozartovu. Působil i jako pedagog. Z rolí: 
Kecal (Prodaná nevěsta), Mumlal (Dvě 
vdovy), Leporello (Don Juan), Smerďakov 
(Bratři Karamazovi), Dikoj (Káťa Kabanová). 
Na snímku jako Zuniga, Carmen, 1926. 

BOHUMÍR VÍCH 
Bohumír Vích (28. 7. 1911–29. 7. 1998), 
zpěvák. Za nacistické okupace byl v letech 
1943–1945 sólistou operety v Tylově 
divadle v Nuslích, 1945–1948 členem 
opery Divadla 5. května. Sólistou Opery 
ND byl v letech 1948 až 1971. Vystupo-
val též koncertně, uplatnil se i v oblasti 
oddechové hudby (např. trampská píseň). 
Z rolí: Brouček (Výlety pana Broučka), 
Vašek (Prodaná nevěsta), Radames (Aida), 
Jíra (Braniboři v Čechách). Na snímku v roli 
Cania, Komedianti, 1965.
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ZŮSTÁVÁ

novaskodakaroq.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
ŠKODA KAROQ: 4,4–5,5 l/100 km, 117–137 g/km

NOVÁ ŠKODA KAROQ
ŠKODA AUTO – partner Národního divadla

KAROQ_Beach_NationalTheatre2018_190x277.indd   1 07.02.18   11:58



45

OBCHODNÍ INFORMACE

Jdeme vstříc seniorům  
i mladým milovníkům divadla
Národní divadlo nabízí seniorům 
ve věku 65+ možnost zakoupit  
vstupenky s 50% slevou na vyhra-
zená místa na všechna předsta-
vení ND*. Kromě této slevy mohou 
senioři využít rovněž naši speciální 
nabídku na vybraná představení 
v červnu 2018:  

ČINOHRA
Spalovač mrtvol
4. 6. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Modrý pták
10. 6. v 13.00, Stavovské divadlo
(přízemí 150 Kč)
Dotkni se vesmíru a pokračuj …
11. 6. v 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)

OPERA
Maškarní ples  
(Un ballo in maschera) 
16. 6. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)
Turandot
24. 6. v 19.00, Hudební divadlo 
Karlín (I. balkon boky a II. balkon 
250 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Cube
28. 6. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 200 Kč)

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

Národní divadlo nabízí mladým 
divákům do 26 let vstupenky  
s 50% slevou na vyhrazená místa 
na všechna představení ND*.  
Kromě této slevy mohou divá-
ci do 26 let využít rovněž naši 
speciál ní nabídku na vybraná 
představení v červnu 2018: 

ČINOHRA
Krvavá svatba
3. 6. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Nová Atlantida
5. 6. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)
Tři sestry
18. 6. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)

OPERA 
Maškarní ples  
(Un ballo in maschera) 
16. 6. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)
Romeo a Julie
23. 6. v 19.00, Hudební divadlo 
Karlín (I. balkon boky a II. balkon 
250 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Human Locomotion
13. 6. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 200 Kč)

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

Pozor, 
derniéry!
René Levínský

Dotkni se vesmíru a pokračuj
O světě vědy, spolku Sisyfos, cestě z vrcholu 
až na samé dno a pak zas dál …

Změny v předplatném 
2017/2018
O1 / Werther / Národní divadlo
Změna termínu. Představení se namísto původně plánovaného 
26. 6. 2018 odehraje v pátek 15. 6. 2018 od 19 hodin. 

VŘ / Výlety páně Broučkovy / Národní divadlo
Změna termínu. Představení se namísto původně plánovaného 
25. 4. 2018 odehraje v úterý 16. 4. 2019.

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

Mikve
Působivé příběhy žen z jedné rituální lázně.

Režie: Jan Frič
Hrají: David Matásek, Martina Preissová, Jana Janěková ml., Saša 
Rašilov, Jan Bidlas, Pavlína Štorková, Igor Orozovič, Ondřej Pavelka, 
Alois Švehlík, Jiří Štěpnička 
Derniéra: 11. června 2018 ve 20.00 na Nové scéně

Režie: Michal Dočekal
Hrají: Iva Janžurová, Taťjana Medvecká, Jana Boušková,  
Eva Salzman nová, Magdaléna Borová, Pavla Beretová,  
Vanda Hybnerová j. h., Antonie Talacková j. h.
Derniéra: 16. června 2018 ve Stavovském divadle
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PROGRAM > ČERVEN–ČERVENEC / JUNE–JULY 2018

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

Červen / June

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

 2. So/Sat Norma ND+ OHV, XIV 19.00

 3. Ne/Sun Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ROD4 14.00

 4. Po/Mon nehraje se / no performance

 5. Út/Tue La traviata 19.00

 6. St/Wed Maryša / Marysha ND+ EX1 19.00

 7. Čt/Thu Werther (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

 8. Pá/Fri Manon Lescaut 19.00

 9. So/Sat Werther (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

10. Ne/Sun Lohengrin 17.00

11. Po/Mon Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ND+ ENG SEN4 19.00

12. Út/Tue Carmen 19.00

13. St/Wed Manon Lescaut 19.00

14. Čt/Thu Rusalka 19.00

15. Pá/Fri Werther O1 19.00

16. So/Sat
Opera nás baví / Opera Is Fun! – Giuseppe Verdi IX 11.00

Maškarní ples (Un ballo in maschera) XII 19.00

17. Ne/Sun Tosca 19.00

18. Po/Mon Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG XV 19.00

19. Út/Tue
Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ND+ 11.00

La traviata 19.00

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

19.00

21. Čt/Thu Werther ND+ O2 19.00

22. Pá/Fri Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

23. So/Sat Maryša / Marysha V 19.00

24. Ne/Sun Chvění / Tremble 19.00

25. Po/Mon nehraje se / no performance

26. Út/Tue nehraje se / no performance

27. St/Wed nehraje se / no performance

28. Čt/Thu Chvění / Tremble 20.00

29. Pá/Fri Chvění / Tremble ND+ XI, XIX 20.00

30. So/Sat Marná opatrnost / The Wayward Daughter 19.00

Červenec / July

 2. Po/Mon Marná opatrnost / The Wayward Daughter 19.00

Červen / June

12. Út/Tue Turandot VŘ 19.00

23. So/Sat Romeo a Julie (Roméo et Juliette) 19.00

24. Ne/Sun Turandot 19.00

28. Čt/Thu Nabucco (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

29. Pá/Fri Nabucco (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

Červenec / July

 1. Ne/Sun Nabucco 19.00

 3. Út/Tue Nabucco 19.00
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

Červen / June

 1. Pá/Fri Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

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

 3. Ne/Sun Krvavá svatba / Blood Wedding ND+ ENG 19.00

 4. Po/Mon Spalovač mrtvol / The Cremator ENG 19.00

 5. Út/Tue Noční sezóna / The Night Season 19.00

 6. St/Wed Poprask v opeře (Viva la Mamma) R 19.00

 7. Čt/Thu
Cena Ď 14.30

Mlynářova opička / The Miller’s Monkey ČS2 19.00

 8. Pá/Fri Figarova svatba (Le nozze di Figaro) ND+ OHV 19.00

 9. So/Sat Faust 19.00

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

Audience u královny / The Audience XVIII 19.00

11. Po/Mon Spalovač mrtvol / The Cremator 19.00

12. Út/Tue Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ND+ DV1 19.00

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

14. Čt/Thu
Absolventské představení 2018 / Gala Performance 2018 
(Taneční centrum Praha / Dance Center Prague)

19.00

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

16. So/Sat Mikve / Mikveh (derniéra / last time) 19.00

17. Ne/Sun Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ND+ XVI 19.00

18. Po/Mon Tři sestry / Three Sisters (derniéra / last time) ND+ 19.00

19. Út/Tue Faust VI 19.00

20. St/Wed
Absolventský koncert / Absolvent Concert  
(Taneční konzervatoř hl. m. Prahy / Dance Conservatory Prague)

19.00

21. Čt/Thu
Absolventský koncert / Absolvent Concert 
(Taneční konzervatoř hl. m. Prahy / Dance Conservatory Prague)

19.00

22. Pá/Fri nehraje se / no performance

23. So/Sat nehraje se / no performance

24. Ne/Sun
Cesta / The Way
(Baletní přípravka ND / NT Ballet Preparatory School)

14.00

19.00

25. Po/Mon
Cesta / The Way
(Baletní přípravka ND / NT Ballet Preparatory School)

15.30

19.00

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

27. St/Wed Don Giovanni 19.00

28. Čt/Thu Taneční mládí / Dance Youth 19.00

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

30. So/Sat Don Giovanni 19.00

Červenec / July

20. Pá/Fri Prague Shakespeare Company 19.00

21. So/Sat Prague Shakespeare Company 19.00

Červen / June

 1. Pá/Fri nehraje se / no performance

 2. So/Sat OHAD NAHARIN: decadance
16.00

20.00

 3. Ne/Sun Vidím nevidím / As Far as I See ND+ ROD1 17.00

 4. Po/Mon Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

 5. Út/Tue Nová Atlantida / New Atlantis 20.00

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

 7. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

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

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

Malý princ / The Little Prince ND+ 17.00

11. Po/Mon
Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue
(derniéra / last time) ND+

20.00

12. Út/Tue
Hovory s... / Talking with... 14.15

Zbyhoň! ND+ XVII 20.00

13. St/Wed Human Locomotion 20.00

14. Čt/Thu
Slovanský temperament / Slavic Temper  
(1. premiéra / 1st premiere) ND+

20.00

15. Pá/Fri
Slovanský temperament / Slavic Temper  
(2. premiéra / 2nd premiere)

20.00

16. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
ROD5 17.00

20.00

17. Ne/Sun
Slovanský temperament / Slavic Temper 16.00

Slovanský temperament / Slavic Temper ND+ B1 20.00

18. Po/Mon Slovanský temperament / Slavic Temper 20.00

19. Út/Tue Festival Opera Nova 2018
18.00

20.00

20. St/Wed Orango & Antiformalistický jarmark (derniéra / last time) 20.00

21. Čt/Thu Festival Opera Nova 2018 20.00

22. Pá/Fri
Festival Opera Nova 2018 18.00

Don Hrabal 20.00

23. So/Sat Festival Opera Nova 2018 20.00

24. Ne/Sun Sternenhoch XIII 20.00

25. Po/Mon Nová krev – Velkolepé finále / The New Blood 20.00

26. Út/Tue
Miniopery / Minioperas
(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)

11.00

18.00

27. St/Wed Cube 20.00

28. Čt/Thu Cube 20.00

29. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

30. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

Červenec / July

 5. Čt/Thu Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 6. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 7. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

Červen–červenec / June–July 2018
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PROGRAM > SRPEN–ZÁŘÍ / AUGUST–SEPTEMBER 2018

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

Září / September

 1. So/Sat Marná opatrnost / The Wayward Daughter
14.00

19.00

 2. Ne/Sun Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

 3. Po/Mon nehraje se / no performance

 4. Út/Tue nehraje se / no performance

 5. St/Wed nehraje se / no performance

 6. Čt/Thu Maryša / Marysha ND+ ENG 19.00

 7. Pá/Fri Rusalka 19.00

 8. So/Sat Marná opatrnost / The Wayward Daughter
ROD6 14.00

19.00

 9. Ne/Sun Madama Butterfly 19.00

10. Po/Mon nehraje se / no performance

11. Út/Tue nehraje se / no performance

12. St/Wed nehraje se / no performance

13. Čt/Thu nehraje se / no performance

14. Pá/Fri Libuše (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

15. So/Sat Chvění / Tremble 19.00

16. Ne/Sun Libuše (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

17. Po/Mon Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ENG 19.00

18. Út/Tue Chvění / Tremble B2 19.00

19. St/Wed Werther VŘ 19.00

20. Čt/Thu Chvění / Tremble 19.00

21. Pá/Fri
Koncert ke 100. výročí vzniku Československé republiky / Celebration 
concert for the 100th anniversary of the Czechoslovak Republic

19.00

22. So/Sat Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG 19.00

23. Ne/Sun Manon Lescaut ND+ 19.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue nehraje se / no performance

26. St/Wed La traviata 19.00

27. Čt/Thu Maryša / Marysha EX3 19.00

28. Pá/Fri Libuše 17.00

29. So/Sat Werther DV2 19.00

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

19.00

Září / September

12. St/Wed Romeo a Julie (Roméo et Juliette) OK 19.00

13. Čt/Thu Nabucco O3 19.00

14. Pá/Fri La traviata 19.00

15. So/Sat Nabucco EX4 19.00
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Srpen–září / August–September 2018

Srpen / August

 9. Čt/Thu Don Giovanni 19.00

10. Pá/Fri Don Giovanni 19.00

11. So/Sat Don Giovanni 19.00

12. Ne/Sun Don Giovanni 19.00

16. Čt/Thu Don Giovanni 19.00

17. Pá/Fri Don Giovanni 19.00

18. So/Sat Don Giovanni 19.00

19. Ne/Sun Don Giovanni 19.00

23. Čt/Thu Don Giovanni 19.00

24. Pá/Fri Don Giovanni 19.00

25. So/Sat Don Giovanni 19.00

26. Ne/Sun Don Giovanni 19.00

29. St/Wed Don Giovanni 19.00

30. Čt/Thu Don Giovanni 19.00

31. Pá/Fri Don Giovanni 19.00

Září / September

 1. So/Sat nehraje se / no performance

 2. Ne/Sun Figarova svatba (Le nozze di Figaro) ROD3 17.00

 3. Po/Mon nehraje se / no performance

 4. Út/Tue nehraje se / no performance

 5. St/Wed nehraje se / no performance

 6. Čt/Thu Faust 19.00

 7. Pá/Fri nehraje se / no performance

 8. So/Sat Krvavá svatba / Blood Wedding 19.00

 9. Ne/Sun Spalovač mrtvol / The Cremator 19.00

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

11. Út/Tue nehraje se / no performance

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

13. Čt/Thu Noční sezóna / The Night Season 19.00

14. Pá/Fri Faust 19.00

15. So/Sat
Opera nás baví / Opera Is Fun! 11.00

Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 19.00

16. Ne/Sun Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes 19.00

17. Po/Mon nehraje se / no performance

18. Út/Tue Krvavá svatba / Blood Wedding ND+ SEN4 19.00

19. St/Wed nehraje se / no performance

20. Čt/Thu Noční sezóna / The Night Season 19.00

21. Pá/Fri Modrý pták / The Blue Bird ENG 18.00

22. So/Sat Fidelio (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

23. Ne/Sun Fidelio (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

24. Po/Mon Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ND+ Č1 19.00

25. Út/Tue Audience u královny / The Audience EX1 19.00

26. St/Wed Spalovač mrtvol / The Cremator ENG 19.00

27. Čt/Thu Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 19.00

28. Pá/Fri Mlynářova opička / The Miller’s Monkey 19.00

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

30. Ne/Sun
Matiné – Luboš Sluka 11.00

Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 19.00

Srpen / August

24. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

25. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

28. Út/Tue Slovanský temperament / Slavic Temper 20.00

29. St/Wed Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

30. Čt/Thu Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

31. Pá/Fri Cube 20.00

Září / September

 1. So/Sat Cube 20.00

 2. Ne/Sun nehraje se / no performance

 3. Po/Mon Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

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

20.00

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

20.00

 6. Čt/Thu Slovanský temperament / Slavic Temper 20.00

 7. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

 8. So/Sat Human Locomotion 20.00

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

10. Po/Mon Nová Atlantida / New Atlantis ND+ ENG 20.00

11. Út/Tue Slovanský temperament / Slavic Temper 20.00

12. St/Wed Slovanský temperament / Slavic Temper 20.00

13. Čt/Thu Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

14. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

16. Ne/Sun Zbyhoň! 20.00

17. Po/Mon nehraje se / no performance

18. Út/Tue nehraje se / no performance

19. St/Wed MTF Zlatá Praha / Festival Golden Prague 20.00

20. Čt/Thu MTF Zlatá Praha / Festival Golden Prague 20.00

21. Pá/Fri MTF Zlatá Praha / Festival Golden Prague 20.00

22. So/Sat MTF Zlatá Praha / Festival Golden Prague 20.00

23. Ne/Sun Nová Atlantida / New Atlantis ENG 20.00

24. Po/Mon Zbyhoň! ND+ ČS2 20.00

25. Út/Tue Malý princ / The Little Prince 20.00

26. St/Wed Malý princ / The Little Prince 20.00

27. Čt/Thu nehraje se / no performance

28. Pá/Fri nehraje se / no performance

29. So/Sat
Gavrilo Princip (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

Cuckoo (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

30. Ne/Sun Cuckoo (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00



 

50

INFORMACE PRO DIVÁKY / INFORMATION FOR VISITORS

135. SEZONA ND
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
NÁRODNÍHO DIVADLA

Ředitel ND: prof. MgA. Jan Burian
Umělecký ředitel Činohry: Daniel Špinar
Ředitelka Činohry: Jana Dvořáková
Ředitelka Opery ND a SO: Silvia Hroncová
Umělecký ředitel Opery ND a SO: Petr Kofroň
Hudební ředitel Opery ND: Jaroslav Kyzlink
Hudební ředitel SO: 
Andreas Sebastian Weiser
Umělecký šéf Baletu ND: Filip Barankiewicz

Vychází 10× ročně
IČ 00023337

Adresa redakce: 
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1, T 224 901 537

Redaktoři a autoři informačních textů  
souborů (není-li uvedeno jinak):
Činohra, Nová scéna a Laterna magika:  
Kateřina Ondroušková, T 224 901 236
k.ondrouskova@narodni-divadlo.cz, 
Kristýna Klimešová, T 224 901 407 
kr. klimesova@narodni-divadlo.cz,
Lukáš Novosad, T 224 901 263
l.novosad@narodni-divadlo.cz,
Lucie Kocourková, M 601 338 154
l.kocourkova@narodni-divadlo.cz
Opera:
Mili Losmanová, T 224 901 852
m.losmanova@narodni-divadlo.cz
Balet:
Helena Bartlová, T 224 902 527
h.bartlova@narodni-divadlo.cz
Obchodní informace:
Jiří Adamík, T 224 901 520
j.adamik@narodni-divadlo.cz
Redakce programových stránek:
Zdeněk Staňkovský, T 224 901 603
z.stankovsky@narodni-divadlo.cz

Odpovědná redaktorka: Dana Flídrová
d.flidrova@narodni-divadlo.cz, 
T 224 901 537
Grafická úprava, prepress:  
Petr Huml, Formata
Tisk: Tiskárna Polygraf s.r.o.

Toto číslo vychází: 1. 6. 2018
Redakční uzávěrka: 7. 5. 2018
Programová uzávěrka: 23. 5. 2018
Příští číslo vyjde: 31. 8. 2018

ISSN: 1212-1045

BUDOVY ND I PARKING 
JSOU UPRAVENY PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 (po–ne 10–18)
Od 1. 6. do 30. 6. 2018 jsou v prodeji vstupenky na představe-
ní Baletu, Činohry, Laterny magiky na všech scénách a Ope-
ry na Nové scéně uváděné do 30. 11. 2018, na představení 
Opery mimo Novou scénu uváděné do 31. 3. 2019.  
 

POKLADNY  

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

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

PARKING 

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

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

které se koná ve dni parkování. 

+420 224 901 320, +420 224 901 443  

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

• 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

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  

V Národním divadle, na Nové scéně a ve Stavovském divadle 
organizujeme pravidelné komentované prohlídky.  
Více informací na webu ND nebo u koordinátorek:
Národní divadlo a Nová scéna: 
s.soleova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 535
Stavovské divadlo: 
v.burderova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 536

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
From 1. 6. 2018 to 30. 6. 2018, you can purchase tickets  
for Ballet, Drama and Laterna magika performances on all 
the stages and Opera performances at the New Stage until 
30. 11. 2018, and tickets for Opera performances on all the 
stages except the New Stage until 31. 3. 2019.
 

THE BOX OFFICES  

The Main Box Office of the National Theatre, 
Národní 4, Prague 1 (Mon–Fri 9–18, Sat–Sun 10–18) 
The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)
Karlín Music Theatre, Křižíkova 10, Prague 8 (Mon–Fri 
9–13.30, 14–19, Public Holiday, Sat–Sun 2 hours before the 
start of the performance)

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

PARKING 

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

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

the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

REGULAR GUIDED TOURS  

Guided tours take place at the National Theatre historical 
building, the New Stage and the Estates Theatre. For more 
information, visit our website or contact the coordinators:
National Theatre and New Stage:
s.soleova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 535 
Estates Theatre:
v.burderova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 536



GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNER PREMIÉROVÝCH VEČERŮ MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNEŘI INSCENACÍ 

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍ



V červnu 1961 měla v tehdejším Tylově 
divadle premiéru hra Františka Pavlíčka 
v režii Jaromíra Pleskota Zápas s andělem. 
Po pěti reprízách byla stažena z repertoáru 
a poté se na scéně objevila v obnovené 
premiéře až o dva roky později, v září 1963. 
Tehdy se dočkala 60 repríz. Hudbu nahrál 
orchestr Ferdinanda Havlíka.
V inscenaci, jež se zaměřuje na otázku 
odpovědnosti lidí, kteří se podílejí každý 
po svém na změnách ve společnosti 
a zaujímají v ní svoje místo, na vzájemné 
vztahy mezi nimi, se objevila jména jako 
Zdeněk Štěpánek /Jaroslav Marvan 
(Charvát), Jiřina Petrovická (Dana), Jan 
Tříska / Josef Abrhám (Vojta), Vlasta 
Matulová (Tereza), Radovan Lukavský  
(Just), Jiří Hrzán (Tarzan) a další. 

Právě snímkem z této inscenace bychom 
chtěli připomenout 50. výročí úmrtí

Zdeňka Štěpánka
(22. 9. 1896 –20. 6. 1968), herce, režiséra,  
člena ND od r. 1934. Působil zde až do  
své smrti v r. 1968. 

Zápas s andělem (1961), 
Zdeněk Štěpánek (Charvát), Jan Tříska (Vojta)
Foto: Jaromír Svoboda




