
10 Alina Nanu
Rozhovor s první sólistkou Baletu 

14 Kafka: Proces v české 
premiéře Baletu

24 Smetanova opera Dalibor 
v novém nastudování
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PREMIÉRY / PREMIERES 

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Zahrada / The Garden 
Režie: Pavel Knolle
Scénář: Pavel Knolle, David Stránský, 
Štěpán Pechar, Lukáš Trpišovský
Choreografie: David Stránský, Štěpán 
Pechar
20. & 21. 12. 2018

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Kylián – Mosty času / Bridges of Time
Žalmová symfonie  
/ Symphony of Psalms
Bella Figura
Petite Mort
Šest tanců / Sechs Tänze
Hudba: Igor Stravinskij / Lukas Foss, 
Giovanni Battista Pergolesi, Alessandro 
Marcello, Antonio Vivaldi, Giuseppe 
Torelli / Wolfgang Amadeus Mozart
Choreografie: Jiří Kylián
Hudební nastudování: Jaroslav Kyzlink
Dirigenti: Jaroslav Kyzlink / David Švec
11. 10. 2018 

Labutí jezero / Swan Lake
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij 
Choreografie: John Cranko
Hudební nastudování: Václav Zahradník
Dirigenti: Václav Zahradník / Sergej 
Poluektov
28. & 29. 3. 2019 

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Kafka: Proces / Kafka: The Trial 
Hudba: Antonio Bononcini, Dietrich 
Buxtehude, Henryk Górecki, Carlo 
Gesualdo, Tarquinio Merula, Claudio 
Monteverdi, Modest Musorgskij
Choreografie: Mauro Bigonzetti
13. & 14. 6. 2019 

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Bedřich Smetana
Libuše
Dirigent: Jaroslav Kyzlink 
Režie: Jan Burian 
14. & 16. 9. 2018

Ernst Krenek
Jonny spielt auf /Jonny vyhrává
Dirigent: Stefan Lano
Režie: David Drábek 
24. & 26. 1. 2019

Sergej Prokofjev
Láska ke třem pomerančům /  
/ L’ amour des trois oranges)
Dirigent: Christopher Ward
Režie: Radim Vizváry
16. & 19. 5. 2019

Bedřich Smetana
Dalibor
Dirigent: Jaroslav Kyzlink 
Režie: Jiří Nekvasil
27. & 29. 6. 2019

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Ludwig van Beethoven
Fidelio
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser 
Režie: Vera Nemirova
22. & 23. 9. 2018 

Mozart a ti druzí / Mozart 
and the Others 
Michael Nyman
Letters, Riddles and Writs /  
/ Dopisy, hádanky a příkazy
Steven Stucky
The Classic Style / Klasika
Dirigent: David Švec 
Režie: Alice Nellis
4. & 7. 4. 2019

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Pavel Novotný, Petr Wajsar
Tramvestie
Dirigent: Richard Hein
Režie: Marek Bureš 
17. 4. 2019

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Slavnostní koncert při příležitosti 
100. výročí vzniku Československa 
Část I.
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Sbor a Orchestr Národního divadla
21. 9. 2018 

Adventní koncerty
Dirigent: Jan Chalupecký
Orchestr Národního divadla
2., 9., 16. & 23. 12. 2018

Matiné k 195. výročí narození  
Bedřicha Smetany
23. 2. 2019

Giuseppe Verdi
Requiem
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Sbor a Orchestr Národního divadla
5. 4. 2019 

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2019
Orchestr Národního divadla
27. 1. 2019 

FORUM KARLÍN /  
THE FORUM KARLÍN 

Richard Wagner
Faszination Wagner
Dirigent: Matthias Fletzberger
Orchestr Státní opery
25. & 26. 10. 2018

Vánoční koncert Státní opery
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Sbor a Orchestr Státní opery
17. & 18. 12. 2018

Richard Wagner
Zlato Rýna / Das Rheingold
koncertní uvedení opery
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Orchestr Státní opery
23. & 26. 5. 2019 

PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA /  
PRAGUE CROSSROAD

Komorní koncerty v kostele sv. Anny
Orchestr Národního divadla
2. 10. & 15. 12. 2018, 2. 2. 2019

JATKA78

Slavnostní koncert při příležitosti 
100. výročí vzniku Československa 
Část II.
Dirigent: Ondrej Olos
Orchestr Národního divadla
13. 11. 2018

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Karel Jaromír Erben 
Kytice / A Bouquet
Režie: SKUTR
28. 2. & 1. 3. 2019

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Stefan Zweig
Netrpělivost srdce /  
/ Beware of Pity
Režie a dramatizace: Daniel Špinar
8. & 9. 11. 2018

Jáchym Topol
Kouzelná země / Nightwork
Režie: Jan Mikulášek
Dramatizace: Jan Mikulášek,  
Marta Ljubková, Jan Tošovský
14. & 15. 2. 2019

Molière
Misantrop / The Misanthrope
Režie: Jan Frič
23. & 24. 5. 2019

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Rudolf Medek – Jiří Havelka – 
– Marta Ljubková
Plukovník Švec / Colonel Švec
Režie: Jiří Havelka
25. & 26. 10. 2018

Emil Hakl
Návštěva / The Visit
Režie: Jan Frič
22. & 23. 11. 2018

Daniel Špinar
Za krásu / For Beauty
Režie: Daniel Špinar
14. & 15. 3. 2019

Ascanio Celestini
Proslov k národu /  
/ Speech to the Nation
Režie: Petra Tejnorová
6. & 7. 6. 2019

Činohra Balet

Premieres
FOR THE 2018–2019 SEASONPremiéry

SEZONY 2018–2019
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ÚVODNÍK

Milí diváci, 

blíží se konec sezony 2018/2019.
Ideál, k němuž se jako profesionální baletní tě-
leso snažíme přibližovat, je jiný než ideál, kteří 
v sobě nosí diváci, milovníci tance. Dokonce si 
troufám říct, že tyto dva pohledy jsou neporov-
natelné. 
Sezona 2018/2019 nese slogan TRADIČNĚ 
& OSOBITĚ. Ukazuje se, že tanečníci Baletu 
Národního divadla plně dostáli požadavkům 
svého klasického baletního vzdělání, což 
se projevilo v titulech Marná opatrnost, La 
Bayadère (na turné v Seville), Serenade, a nově 
též v Labutím jezeru. Avšak nejen to. Taneční-
ci umělecky rostou, viditelně se vypracovali 
a v celém souboru rozdmýchali tvůrčí energii. 
A jak v dnešní době vlastně vypadá standardní 
klasický baletní projev? Tanečníci se zdokona-
lují od dětství, mají za sebou léta praxe a jejich 
úsilí být stále lepší lze měřit především tímto 
vytrvalým a upřímným nasazením. Jejich diva-
delní projev má specifický charakter, takže si 
můžeme dovolit neustále rozšiřovat repertoár 
a dosahovat dalších a dalších stupňů interpre-
tační úrovně. 
Přiznejme si, že naším cílem je především 
za ujmout diváky. Tříbíme své pohybové do-
vednosti v dílech klasického repertoáru, čímž 
získáváme potřebnou průpravu pro zvládnutí 
současného tance – a platí to i obráceně. Mým 
úkolem jako uměleckého šéfa je předat tuto 
zkušenost divákům, aby našemu umění lépe 
porozuměli. Mluvíme jazykem choreografů – 
mistrů, jakými jsou Tetley, Cranko, Balanchine, 
Ashton, Kylián, Bigonzetti či Ekman, abychom 
vytrvale posunovali hranice svého vyjadřování. 
Stále objevujeme nové věci a pronikáme hlou-
běji do duše tance. 
Mnoho inspirace jsem v životě získal v Polsku 
a Německu. Česká republika je pro mě další 
zastávkou na cestě. Různost kultur a jazyků 
mě vždycky fascinovala. Často také přemýš-
lím o tom, jak nás ovlivňuje aktuální politická 
situace, zda nás současná vláda spoutává nebo 
námi manipuluje, zda nás společenský systém 
marginalizuje nebo jinak zasahuje do našeho 
osobního života. 
Člověk se neustále snaží přizpůsobit situa-
ci, zorientovat se a najít své místo na slunci. 
Jakou má dnes vůbec člověk ve světě hodnotu? 
Neničíme systematicky všechno, co je lidské? 
Nesměřujeme ke zkáze?
Navzdory všemu je důležité neustále se roz-
hodovat, hledat nové možnosti a dělat další 
kroky. Vyvíjet se. Také v Národním divadle, 

kde je všechno stejně dočasné jako v celé naší 
pomíjivé existenci. Nezapomínat, co je lidské, 
a brát za svůj život odpovědnost. 
Napadají mě písmena abecedy. Je to jen přes-
ně určená řáda slov nebo symbolů, která tvoří 
základ jazyka a skvělý dorozumívací prostře-
dek. A podobně se z jednotlivých pohybů rodí 
choreografie. Záleží jen na tom, jak písmena 
poskládáme, jaký pohybový slovník vytvoříme. 
Od A do Z máme nekonečně mnoho možností. 
V nich se Balet Národního divadla musí zorien-
tovat a nalézt svůj jedinečný taneční jazyk. 
Loni bylo pro náš soubor vytvořeno několik děl. 
Choreografie Emanuela Gata Separate Knots, 
kterou jsme nedávno uvedli v Ostravě v podání 
Morgane Lanoue a Federica Ievoliho, a tři mladí 
choreografové vytvořili komponované předsta-
vení Slovanský temperament – Ondřej Vinklát 
Dumku, Katarzyna Kozielska Aspects a Andrej 
Kajdanovskij Perfect Example.
Pro všechny tři zmíněné umělce bylo obtížné 
vrátit se ke kořenům, objevit pravý význam 
„slovanské povahy“ a vtělit ji do taneční řeči. 
Všichni se však tohoto riskantního úkolu 
zhostili a ponořili se do svého nitra, aby nalezli 
odpověď. Na tu se budou moci podívat milovní-
ci tance nejen v Praze: S potěšením jsme přijali 
pozvání na Euroasian Dance Festival do Astany, 
hlavního města Kazachstánu. Slovanský tempe-
rament tam bude uveden 14. 6. 2019 ve večer-
ních hodinách. 
Díky tomu, že je náš soubor početný, může-
me odjet na zájezd a zároveň našim divákům 
13. června nabídnout poslední premiéru sezo-
ny – KAFKA: Proces Maura Bigonzettiho. 
Mým cílem je umožnit Baletu Národního diva-
dla, aby se stal sofistikovaným souborem. Aby 
poznal svět, vzdělával se, byl sečtělý, kosmo-
politní a osvojil si výrazný rukopis.
Současná sezona je tedy plná nejrůznějších 
stylů a barev. Přesnost a nacítění se na kon-
krétní balet. Příprava je náročná a vyžaduje 
trpělivost na jevišti i v zákulisí. Postupně však 
nacházíme svůj vlastní jazyk a to nás inspiruje. 
I nadále si budeme klást obtížné cíle, protože 
se chceme rozvíjet naplno. Chceme, aby naše 
tělo našlo společnou řeč s naší duší. 
Pro příští sezonu 2019/2020 jsme zvolili slo-
gan STÁLE V POHYBU.
Už nyní vás srdečně zvu do divadla!

S upřímným pozdravem
Filip Barankiewicz
Umělecký šéf Baletu Národního divadla 
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Operalia 2019
Národní divadlo v červenci 
hostí prestižní pěveckou 
soutěž pro mladé talenty. 
„Operalia slouží jako významná 
startovací rampa pro začínající 
umělce,“ říká její zakladatel 
PLÁCIDO DOMINGO.

Poskytl jste už mnoho rozhovorů, asi dostá
váte stále stejné otázky. Je ale nějaká, kterou 
jste ještě nedostal a rád byste ji dostal? 
Jsem moc rád, že vám můžu něco říct o své ne-
dávné zkušenosti v Praze a o své operní soutěži. 

Loni v listopadu jste oznámil, že příští ročník 
soutěže Operalia se bude konat v pražském 
Národním divadle. Jak probíhají přípravy? 
Ano, je to tak. Letos v létě uspořádáme už 
27. ročník soutěže Operalia. Jsem opravdu 
šťastný, že opět zavítám do Prahy poté, co jsem 
během uplynulých pár let zahájil velmi úzkou 
a intenzivní uměleckou spolupráci s místními 
institucemi, hudebníky a vedoucími kulturní-
mi osobnostmi. Po pozoruhodných výročních 
představeních Dona Giovanniho v roce 2017 
a po letošním lednovém koncertu k Mozartovým 
narozeninám ve Stavovském divadle jsem rád 
a cítím se poctěn, že se vrátím do Národního 
divadla při příležitosti konání Operalie. Soutěž 
obvykle probíhá na tradičních operních scénách 
a její závěrečný koncert se vždy koná v dopro-
vodu velkého orchestru. Těším se na další spo-
lupráci s Orchestrem Národního divadla, které 
bude nepochybně skvělým hostitelem letošního 
ročníku Operalie. Přípravy na soutěž probíhají 
hladce a místní organizátoři úzce spolupracují 
s týmem Operalie. 

Co je hlavním cílem Operalie?
Mým hlavním záměrem před 27 lety, kdy jsem 
se rozhodl uspořádat Operalii, bylo nabídnout 
mladým slibným operním zpěvákům jedineč-
nou možnost předvést své umění nejvlivnějším 
uměleckým a castingovým ředitelům působícím 
v této branži. Z účasti na těchto konkurzech 
mohou vyvstat nejrůznější příležitosti, od zařa-
zení do Programu mladých umělců, přes získání 
angažmá k vystoupení v jednom z prestižních 
světových operních domů zastoupených členy 
soutěžní poroty, až po obdržení jedné z nej-
vyšších peněžních odměn, které se udělují 
na obdobných soutěžích. Mnohým z mladých 
zpěváků také osobně radím ohledně jejich 
hlasových možností a budoucí profesionální 
kariéry, což považuji za velkou poctu. Operalia 
slouží jako významná startovací rampa pro 
začínající umělce. 

Řekněte nám něco o porotě. Jaká jsou kritéria 
pro účast v soutěži?
Jak už jsem řekl, porota sestává z nevlivnějších 
a nejkvalifikovanějších uměleckých či castin-
gových ředitelů nejvýznamnějších operních 
domů světa. Ti neustále hledají mladé nadějné 
a dynamické zpěváky, kteří mají potenciál stát 
se chloubou jejich divadelních scén. V některých 
případech, kdy je talent nutné ještě rozvinout, 
nabídnou pěvcům možnost zařazení do svých 
programů pro mladé umělce. Podmínkou pro 
účast v soutěži je věk od 18 do 32 let. Zájemci 
musí přes náš portál prezentovat audiovizuální 
nahrávky svého přednesu dvou árií. Vítáme 
zpěváky všech hlasů a ze všech koutů 
světa. Hodnotíme krásu hlasu, tech-
nickou kvalitu provedení, schopnost 
zaujmout diváka vystupováním 
na scéně a celkové charisma. 
Všichni zpěváci mají příležitost 
spolupracovat s našimi kla-
víristy a korepetitory, zazářit 
během živého vystoupení 
na konkurzech. 

Jak se vám pracuje s mladými 
talenty?
Práce s mladými zpěváky je 
pro mě ohromně vzrušující. 
Představují totiž novou generaci, 
jejímž úkolem je udržovat a dále 
rozvíjet operní umění. Dnešní 
mladí pěvci mají vzdělání na vyso-
ké úrovni. Velká většina z nich jsou 
vynikající hudebníci a mnozí už mají 
ve svém repertoáru značné množství 
operních rolí. Hrají na klavír a ovládají 
několik jazyků. Často si práce s nimi 
vyžaduje minimální úsilí – jediné, 
co potřebují, je tak vytříbit technické 
a interpretační nuance v přednesu árie, 
kterou si zvolí pro finále soutěže.

Co obnáší stát se vítězem Operalie?
Kromě finanční odměny, která je samozřejmě 
důležitá, zejména na začátku kariéry každého 
operního pěvce, vítězové Operalie získávají 
Operní cenu i Cenu Zarzuela, udělovanou 
za interpretaci španělského hudebního žánru, 
který kdysi zpívali mí rodiče. Cenu Birgit 
Nielsen udělujeme za zvládnutí němec-
kého wagnerovského a straussovského 
repertoáru. Výherci Ceny diváka, které volí 
obecenstvo finálového večera, dostávají 
hodinky značky Rolex od stejnojmenné 
firmy, která je naším dlouholetým partne-
rem a sponzorem. Snad nejvýznamnější 
odměnou pro vítěze Operalie je však 
možnost uzavření smlouvy o debutu 
na jedné z prestižních scén, které 
zastupují porotci. Vítěz Operalie 

může získat různé ceny, ale žádná z nich se 
nevyrovná příležitosti zpívat a vzbudit pozor-
nost odborníků, a tak odstartovat úspěšnou 
mezinárodní kariéru. 

Eva Sochorová

Operalia Prague 2019 
21.–26. července
www.operaliacompetition.org
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Opera v Šárce – tentokrát Don Giovanni
Začátek nové sezony je již neodmyslitelně spjat s operní produkcí v Pří-
rodním divadle v Divoké Šárce v Praze 6. Na místě původního přírodního 
divadla v produkci Originálního hudebního divadla Praha vystoupí sólisté, 
orchestr, sbor a balet Opery Národního divadla v Praze. Letos pro vás 
organizátoři vybrali představení Dona Giovanniho. 

Neděle 1. září 2019, vstup zdarma.

Stále v pohybu
Interaktivní instalace Františka Pecháčka
 
Balet Národního divadla v čele s uměleckým šéfem Filipem Baran-
kiewiczem představil novou sezonu 2019/2020, která se ponese v duchu 
sloganu STÁLE V POHYBU.
Jeden z prvních projektů, který tuto myšlenku naplňuje, je instalace, jež 
propojuje tanec s technologií.
Instalace Františka Pecháčka je multižánrovou fúzí živého tance, techno-
logie a výtvarného umění – pracuje s pojmem interakce do důsledku. Skr-
ze snímání pohybu diváka v reálném prostoru uvádí do pohybu tanečníky 
v prostoru virtuálním. 
Tímto procesem se časový rámec rozplyne, akce probíhá pouze v pří-
tomném okamžiku bez časových hranic. Divák přestává být pasivním 
pozorovatelem a stává se aktivním iniciátorem dění. 
Jak říká autor sám: „Pro mě je důležitý onen proces, který se neukončuje, 
nenabízí odpověď, nemá jasný začátek ani konec.“
STÁLE V POHYBU!
 
Tančí: Kristina Kornová, Minhee Kang, Roger Cuadrado
Videogalerie Nové scény Národního divadla

Od 14. května 2019
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Všechno nejlepší!
Dlouholetá podporovatelka, čestná členka a přítelkyně souboru Baletu ND 
fotila vizuály s prvními sólisty Nikolou Márovou a Giovannim Rotolem pro 
Mecenášský klub. 
Milá Dadjo, děkujeme za Tvou velkorysou podporu a lásku, kterou věnuješ 
celému souboru a baletnímu umění vůbec.
Přejeme vše nejlepší k Tvým narozeninám!
S láskou, Balet ND
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Verdiho Nabucco 
na Schlossfestspiele Regensburg
Opera Národního divadla a Státní opery bude ve dnech 12. a 13. července 
hostovat s inscenací Nabucco v režii José Cury na letním hudebním festi-
valu v Regensburgu (Schlossfestspiele Regensburg).
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PREMIÉROVÉ SKUPINY
 
Výjimečné skupiny premiérových večerů se sklenkou sektu, 
programem k inscenaci, dramaturgickými úvody a neopako-
vatelnou atmosférou.

Operní premiéry (OP)

Lolita čt 03.10.2019 19.00 StD
Turandot čt 23.01.2020 19.00 ND
Piková dáma čt 26.03.2020 19.00 ND
Švanda dudák čt 28.05.2020 19.00 ND
Špalíček čt 25.06.2020 19.00 ND

Cena: 8 990 Kč 

Činoherní premiéry (ČP)

Oběd u Wittgensteina čt 07.11.2019 19.00 StD
Kosmos čt 14.11.2019 20.00 NS
Král Oidipús čt 05.12.2019 19.00 ND
Stát jsem já čt 12.03.2020 19.00 StD
Duchové jsou taky jenom lidi čt 14.05.2020 20.00 NS
Idiot čt 04.06.2020 19.00 StD

Cena – A: 3 990 Kč

Baletní premiéry (BP)

Leonce a Lena so 30.11.2019 19.00 StD
Oněgin čt 20.02.2020 19.00 ND

Cena: 3 990 Kč

EXKLUZIVNÍ SKUPINY
 
Nejžádanější tituly, na které je těžké sehnat vstupenky, výbor-
né herecké výkony, oblíbené inscenace v sálech historických 
budov a speciální skupina oper Národního divadla a slavnost-
ních koncertů České filharmonie.

Exclusive I (EX1)

Kytice ne 8.9.2019 19.00 ND
Werther pá 8.11.2019 19.00 ND
Kylián – Mosty času út 11.2.2020 19.00 ND
Netrpělivost srdce čt 21.5.2020 19.00 StD

Cena – A: 3 790 Kč, B: 2 690 Kč, C: 1 590 Kč

Exclusive II (EX2)

Labutí jezero so 7.9.2019 19.00 ND
Misantrop út 3.12.2019 19.00 StD
Maryša po 16.3.2020 19.00 ND
Figarova svatba pá 29.5.2020 19.00 StD

Cena – A: 3 790 Kč, B: 2 690 Kč, C: 1 590 Kč 

Exclusive III (EX3)

Labutí jezero út 10.9.2019 19.00 ND
Manon Lescaut út 26.11.2019 19.00 ND
Maškarní ples pá 28.2.2020 19.00 ND
Oběd u Wittgensteina čt 23.4.2020 19.00 StD

Cena – A: 3 790 Kč, B: 2 690 Kč, C: 1 590 Kč 

Exclusive IV (EX4)

Pýcha a předsudek čt 5.9.2019 19.00 ND
Kylián – Mosty času čt 14.11.2019 19.00 ND
Audience u královny ne 8.3.2020 19.00 StD
Kouzelná flétna st 20.5.2020 19.00 StD

Cena – A: 3 790 Kč, B: 2 690 Kč, C: 1 590 Kč

RODINNÉ SKUPINY
 
Výběr oblíbených představení různých žánrů vhodných pro 
děti i dopívající, která pro ně hrajeme na všech svých scénách.

Rodinné divadlo odpolední I (ROD1) – od 8 let

Vidím nevidím ne 22.9.2019 17.00 NS
Kouzelná flétna ne 03.11.2019 17.00 StD
Modrý pták so 25.1.2020 13.00 StD
Jakobín ne 12.4.2020 14.00 ND

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

Rodinné divadlo odpolední II (ROD2) – od 8 let

Modrý pták so 23.11.2019 13.00 StD
Vidím nevidím ne 12.1.2020 17.00 NS
Jakobín ne 16.2.2020 11.00 ND
Prodaná nevěsta ne 24.5.2020 14.00 ND

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

Rodinné divadlo odpolední III (ROD3) – od 15 let

Kafka: Proces so 21.9.2019 14.00 StD
Manon Lescaut so 7.12.2019 14.00 ND
Plukovník Švec ne 29.3.2020 16.00 NS
Jakobín ne 26.4.2020 11.00 ND
Sólo pro nás dva so 20.6.2020 16.00 NS

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

Rodinné divadlo odpolední IV (ROD4) – od 12 let

Čert a Káča ne 22.9.2019 11.00 ND
Sen čarovné noci ne 3.11.2019 17.00 ND
Leonce a Lena so 18.1.2020 14.00 StD
Kytice so 28.3.2020 14.00 ND
Zahrada ne 28.6.2020 17.00 NS

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

Rodinné divadlo odpolední V (ROD5) – od 12 let

Vidím nevidím ne 15.12.2019 17.00 NS
Příhody lišky Bystroušky ne 9.2.2020 11.00 ND
Manon Lescaut so 7.3.2020 14.00 ND
Kytice ne 31.5.2020 17.00 ND
Čarodějův učeň so 13.6.2020 14.00 ND

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

Rodinné divadlo odpolední VI (ROD6) – od 12 let

Maryša so 21.9.2019 17.00 ND
Jakobín ne 20.10.2019 14.00 ND
Popelka ne 8.12.2019 17.00 StD
Poprask v opeře so 26.1.2020 14.00 StD
Kylián – Mosty času so 21.3.2020 14.00 ND
Manon Lescaut so 2.5.2020 14.00 ND

Cena – A: 2 490 Kč, B: 1 890 Kč, C: 1 090 Kč

Rodinné divadlo odpolední VII (ROD7) – od 8 let

Modrý pták so 26.10.2019 13.00 StD
Leonce a Lena so 14.12.2019 14.00 StD
Kouzelný cirkus ne 1.3.2020 17.00 NS
Špalíček so 27.6.2020 14.00 ND

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

Rodinné divadlo večerní (ROV) – od 15 let 

Pýcha a předsudek po 30.9.2019 19.00 ND
Popelka pá 6.12.2019 19.00 StD
Werther ne 16.2.2020 19.00 ND
Slovanský temperament po 23.3.2020 20.00 NS
Výlety páně Broučkovy pá 15.5.2020 19.00 ND

Cena – A: 2 790 Kč, B: 2 090 Kč, C: 1 490 Kč

STUDENTSKÁ SKUPINA

Představení pro doplnění školního učiva potěší nejen studen-
ty, kteří v rámci předplatného mohou navíc získat 50% slevu 
na všechna místa v sálech.

Národní divadlo studentům (NDS)

Vítejte v Thébách st 2.10.2019 19.00 StD
Lolita čt 14.11.2019 19.00 StD
Slovanský temperament st 15.4.2020 20.00 NS
Prodaná nevěsta pá 5.6.2020 19.00 ND

Cena běžná – A: 2 380 Kč, B: 1 580 Kč, C: 1 180 Kč 
Cena studentská – A: 1 190 Kč, B: 790 Kč, C: 590 Kč

Předplatné 2019/2020

ND Národní divadlo, StD Stavovské divadlo, NS Nová scéna, DSR Dvořákova síň – Rudolfinum  Opera  Činohra  Balet  Laterna magika
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SENIORSKÁ SKUPINA
 
Nejzkušenějším divákům, jejichž návštěvy si velmi vážíme, 
jsme připravili výběr odpoledních představení různých 
žánrů na všech scénách a jeden večerní cyklus populárních 
inscenací.

Seniorský cyklus I (SEN1)

Poprask v opeře ne 29.9.2019 17.00 StD
Leonce a Lena so 7.12.2019 14.00 StD
Maškarní ples so 25.4.2020 17.00 ND
Piková dáma so 23.5.2020 17.00 ND

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

Seniorský cyklus II (SEN2)

Labutí jezero so 7.9.2019 14.00 ND
Juliette (Snář) ne 15.12.2019 17.00 ND
Maškarní ples ne 19.04.2020 17.00 ND
Figarova svatba ne 17.5.2020 17.00 StD

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

Seniorský cyklus III (SEN3)

Čert a Káča so 12.10.2019 11.00 ND
Plukovník Švec ne 19.1.2020 14.00 NS
Lohengrin ne 2.2.2020 17.00 ND
Kytice ne 15.3.2020 15.00 ND
Sólo pro nás dva út 30.6.2020 16.00 NS

Cena – A: 2 090 Kč, B: 1 590 Kč, C: 1 090 Kč

Seniorský cyklus IV (SEN4)

Dalibor čt 19.9.2019 19.00 ND
Cube pá 18.10.2019 20.00 NS
Netrpělivost srdce po 18.11.2019 19.00 StD
Leonce a Lena st 15.1.2020 19.00 StD
Oněgin ne 8.3.2020 19.00 ND
Její pastorkyňa st 8.4.2020 19.00 ND

Cena – A: 3 190 Kč, B: 2 199 Kč, C: 1 290 Kč

Seniorský cyklus V (SEN5)

Netrpělivost srdce po 28.10.2019 17.00 StD
Rusalka ne 24.11.2019 17.00 ND
Čert a Káča ne 12.1.2020 11.00 ND
Oněgin so 18.4.2020 14.00 ND

Cena – A: 1 590 Kč, B: 1 190 Kč, C: 790 Kč

OPERNÍ SKUPINY
 
Naplňte své dny hudbou. S těmito skupinami zažijete velké 
příběhy i uslyšíte nádherné melodie, a to klasické i moderní.

Pro milovníky opery I (O1)

La traviata st 18.9.2019 19.00 ND
Lohengrin so 9.11.2019 18.00 ND
Turandot st 29.1.2020 19.00 ND
Prodaná nevěsta st 18.3.2020 19.00 ND
Piková dáma čt 14.5.2020 19.00 ND
Don Giovanni čt 18.6.2020 19.00 StD

Cena – A: 4 990 Kč, B: 3 790 Kč, C: 2 190 Kč

Pro milovníky opery II (O2)

Láska ke třem pomerančům pá 20.9.2019 19.00 ND
Mozart a ti druzí ne 20.10.2019 19.00 StD
Lohengrin so 23.11.2019 18.00 ND
Prodaná nevěsta ne 12.1.2020 19.00 ND
Popelka čt 13.2.2020 19.00 StD
Dalibor čt 30.4.2020 19.00 ND

Cena – A: 4 990 Kč, B: 3 790 Kč, C: 2 190 Kč

Pro milovníky opery III (O3)

Láska ke třem pomerančům čt 10.10.2019 19.00 ND
La traviata st 11.12.2019 19.00 ND
Jakobín st 19.2.2020 19.00 ND
Piková dáma po 20.4.2020 19.00 ND
Rusalka čt 4.6.2020 19.00 ND

Cena – A: 4 390 Kč, B: 3 190 Kč, C: 1 990 Kč

Operní odpoledne (OO)

Jakobín ne 10.11.2019 17.00 ND
Figarova svatba ne 29.12.2019 17.00 StD
Prodaná nevěsta so 9.5.2020 17.00 StD

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 190 Kč, C: 990 Kč

Nová opera (NO)

Lolita so 19.10.2019 19.00 StD
Juliette (Snář) st 18.12.2019 19.00 ND
Švanda Dudák čt 11.6.2020 19.00 ND
Špalíček so 27.6.2020 18.00 ND

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

BALETNÍ SKUPIY
 
Protančete se sezonou s Baletem Národního divadla, soubo-
rem vysoké úrovně a mnoha tváří.

Pro milovníky baletu I (B1)

Leonce a Lena st 4.12.2019 19.00 StD
Louskáček – Vánoční příběh čt 9.1.2020 19.00 ND
Oněgin út 17.3.2020 19.00 ND
Sólo pro nás dva pá 19.6.2020 20.00 NS

Cena – A: 2 790 Kč, B: 1 990 Kč, C: 1 190 Kč

Pro milovníky baletu II (B2)

Labutí jezero út 1.10.2019 19.00 ND
Leonce a Lena čt 5.12.2019 19.00 StD
Oněgin út 25.2.2020 19.00 ND
Slovanský temperament čt 16.4.2020 20.00 NS

Cena – A: 2 790 Kč, B: 1 990 Kč, C: 1 190 Kč

ČINOHERNÍ SKUPINY
 
Činohra Národního divadla pro vás připravuje nové inscenace 
klasických i současných titulů, s nimiž stojí za to se seznámit.

Pro milovníky činohry I (Č1)

Misantrop út 1.10.2019 19.00 StD
Oběd u Wittgensteina čt 28.11.2019 19.00 StD
Král Oidipús po 17.2.2020 19.00 ND
Kosmos pá 17.4.2020 20.00 NS
Stát jsem já út 9.6.2020 19.00 StD

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 290 Kč, C: 890 Kč

Pro milovníky činohry II (Č2)

Kosmos čt 28.11.2019 20.00 NS
Král Oidipús út 14.1.2020 19.00 ND
Oběd u Wittgensteina st 4.3.2020 19.00 StD
Misantrop st 15.4.2020 19.00 StD
Stát jsem já út 26.5.2020 19.00 StD

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 290 Kč, C: 890 Kč 

Sólo pro nás dva 
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LohengrinPlukovník Švec
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Pro milovníky činohry III (Č3)

Misantrop st 18.9.2019 19.00 StD
Oběd u Wittgensteina st 18.12.2019 19.00 StD
Kosmos st 22.1.2020 20.00 NS
Stát jsem já  so 25.4.2020 19.00 StD
Král Oidipús po 15.6.2020 19.00 ND

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 290 Kč, C: 890 Kč 

Pro milovníky činohry IV (Č4)

Misantrop pá 1.11.2019 19.00 StD
Oběd u Wittgensteina pá 3.1.2020 19.00 StD
Kosmos po 17.2.2020 20.00 NS
Stát jsem já čt 26.3.2020 19.00 StD
Král Oidipús st 20.5.2020 19.00 ND

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 290 Kč, C: 890 Kč 

Setkání s činohrou I (ČS1)

Netrpělivost srdce pá 13.9.2019 19.00 StD
Kytice ne 8.12.2019 19.00 ND
Král Oidipús st 22.1.2020 19.00 ND
Oběd u Wittgensteina ne 22.3.2020 19.00 StD
Plukovník Švec čt 21.5.2020 20.00 NS
Idiot út 16.6.2020 19.00 StD

Cena – A: 1 990 Kč, B: 1 590 Kč, C: 1 090 Kč

Setkání s činohrou II (ČS2)

Kouzelná země út 17.9.2019 19.00 StD
Křehkosti, tvé jméno je žena ne 3.11.2019 20.00 NS
Manon Lescaut pá 24.1.2020 19.00 ND
Král Oidipús ne 22.3.2020 19.00 ND
Oběd u Wittgensteina út 7.4.2020 19.00 StD
Misantrop út 19.5.2020 19.00 StD

Cena – A: 1 990 Kč, B: 1 590 Kč, C: 1 090 Kč

Činohra na Nové scéně (ČNS)

Jsme v pohodě st 9.10.2019 20.00 NS
Kosmos út 14.1.2020 20.00 NS
Koncové světlo st 11.3.2020 20.00 NS
Duchové jsou taky jenom lidi út 16.6.2020 20.00 NS

Jednotná cena – 790 Kč

VÍCEŽÁNROVÉ VEČERNÍ SKUPINY
 
Cykly oblíbených titulů napříč všemi divadelními žánry, které 
vás potěší. Stačí si vybrat tu pravou skupinu.

Velká řada (VŘ)

Figarova svatba čt 5.9.2019 19.00 StD
Lolita pá 25.10.2019 19.00 StD
Kouzelná flétna čt 9.1.2020 19.00 StD
Kylián – Mosty času II po 10.2.2020 19.00 ND
Dalibor st 4.3.2020 19.00 ND
Piková dáma st 1.4.2020 19.00 ND
Libuše út 12.5.2020 19.00 ND
Švanda dudák st 3.6.2020 19.00 ND

Cena – A: 5 690 Kč, B: 3 990 Kč, C: 2 990 Kč

Divadelní večery I (DV1)

Poprask v opeře st 25.9.2019 19.00 StD
Werther pá 1.11.2019 19.00 ND
Plukovník Švec po 2.12.2020 20.00 NS
Pýcha a předsudek po 27.1.2020 19.00 ND
Slovanský temperament so 14.3.2020 20.00 NS
Kouzelná země po 27.4.2020 19.00 StD
Čarodějův učeň út 9.6.2020 19.00 ND

Cena – A: 3 990 Kč, B: 2 990 Kč, C: 1 790 Kč

Divadelní večery II (DV2)

Lolita pá 11.10.2019 19.00 StD
Maryša po 11.11.2019 19.00 ND
La traviata út 3.12.2019 19.00 ND
Leonce a Lena út 14.1.2020 19.00 StD
Andréa Chénier čt 2.4.2020 19.00 ND

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

OD 1. DUBNA 2019 PRODÁVÁME VŠEM ZÁJEMCŮM

INFORMACE O CENOVÝCH KATEGORIÍCH
na www.predplatnend.cz

KDE ZÍSKAT PŘEDPLATNÉ?
• online na www.predplatnend.cz
• osobně v pokladně předplatného Národního divadla 

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

(www.colosseumticket.cz)

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM
Rádi vám pomůžeme s řešením vašich požadavků při 
nákupu předplatného, stačí nás kontaktovat. 
• e-mail: predplatne@narodni-divadlo.cz 

(po–pá 10–18)
• tel.: +420 224 901 487 (po–pá 10–18)
• pokladna: Národní 4, P1, po–pá 9–18, so–ne 10–18
• adresa: Předplatné Národního divadla, 

Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

ZPŮSOB PŘEVZETÍ VSTUPENEK: ZPŮSOB PLATBY
• eVstupenka: platební kartou online, MasterPass, 

bankovním převodem
• osobně (vyzvednutí rezervovaných vstupenek nebo 

nákupu na místě): hotově, platební kartou na místě
• osobně (vyzvednutí již zaplacené vstupenky):  

platební kartou online, MasterPass, bankovním 
převodem

• poštou po ČR: platební kartou online, MasterPass, 
bankovním převodem

www.predplatnend.cz

Figarova svatba
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Manon Lescaut



TÉMA

S ALINOU NANU jsme se setkaly 
v sobotu po její zkoušce. Byl velmi 
chladný májový den, déšť bubnoval 
do střech Anenského kláštera 
a v temné atmosféře místnosti jsme 
si povídaly o životě, baletní profesi, 
inspiraci a snech. Málokdo by poznal, 
že ta křehká a velmi skromná dívka 
z Moldávie je hvězdou a první sólistkou 
Baletu ND, talentovanou a velmi 
charismatickou umělkyní, která v sobě 
ukrývá nejen jemnost, grácii, ale 
i divokost, sílu a velký smysl pro humor.

Kouzlo 
přítomného 
okamžiku
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Jaké jsi byla dítě?
Nebyla jsem úplně divoké dítě, ale rozhodně zlo-
bivější než průměr. Byla jsem pro každou legraci. 

Vzpomínáš si na nějakou zajímavou situaci?
Jednou nás otec nutil, abychom se naučili 
básničky A. S. Puškina. Dal nám tlustou knihu 
plnou jeho básní a my jsme se sestrou roz-
hodly, že se budeme učit venku. Samozřejmě, 
že jsem tu knihu ztratila a nevěděla jsem, co 
mám dělat. Přemýšlela jsem nad tím, jak to 
celé zakamuflovat, aby si toho táta nevšiml. 
Věděla jsem, že mu večer budeme muset 
vysvětlit, co se stalo. Naučila jsem se tedy 
náhradní básničku od Jesenina. A táta mi řekl: 
„Ty si myslíš, že nerozeznám Puškina od Jese-
nina?“ (Smích). Můj otec miluje literaturu, je to 
jeho největší záliba.

Kdo měl z tvé rodiny největší umělecký dar, 
který tě inspiroval na tvé další cestě?
Myslím si, že jsem zdědila cit pro umění po ma-
mince, se kterou jsem od dětství navštěvovala 
divadla. V sedmi letech mě dala do hudební 
školy, kterou jsem ukončila, když mě přijali 
na taneční konzervatoř. Můj strýc, její bratr, je 
malíř a učí na univerzitě.

Kdo tě v dětství nejvíce ovlivnil lidsky?
Určitě máma i táta, ale velmi blízko jsme si 
hlavně se sestrou. Jsme jedno tělo. Když byly 
mé sestře dva roky, tak se jí rodiče zeptali:  
„Jak chceš pojmenovat svoji sestřičku?“ Ona 
odvětila: „Alina.“ Alla také odjela z Moldávie 
a žije v Bruselu, takže jsme se obě přesunuly 
dále do Evropy. Snažíme se spolu být v kontaktu 
co nejvíce.  

Kdy přišel impuls, který tě přivedl na cestu 
tance?
Jsem si jistá, že malé děti většinou neví, co 
opravdu chtějí. Moje maminka mě jako pětiletou 
holčičku přihlásila do baletní přípravky, což mě 
moc bavilo. Pak jsem přirozeně přešla na ta-
neční konzervatoř. Spolužáci se tam učili to, co 
už jsem uměla z baletní školičky, ale nemohu 
říci, že jsem se nudila. Profesoři se mě snažili 
opravit to, co jsem se naučila špatně, což je 
super těžká práce. Přeučit staré, je horší než se 
naučit něco nového. 

Co tě přivedlo do Prahy?
Prahu jsem zvolila, protože moji blízcí kamarádi 
Sergej a Sláva tady půl roku studovali na Taneč-
ní konzervatoři. O zimních prázdninách přijeli 
do Moldávie a byli z Prahy naprosto nadšeni 
a velmi poutavě vyprávěli. Nadchli mne a moji 
kamarádku Irinu Burduju, tak jsme společně 
následovaly jejich kroky.

Cítila ses v Praze svobodně?
Nejen svobodně, ale hlavně jsem byla okouzle-
ná. Když jsem vystoupila z autobusu, nemohla 
jsem uvěřit, že tady budu žít. Stála jsem jako 
bez dechu. Pokaždé, když jedu tramvají číslo 17 
a vidím Vltavu a Pražský hrad, jsem šťastná, že 
žiju v tak krásném městě. Turisté si vyměňují 
fotografie na Instagramu a já tady žiju. To je 
naprosto úžasné.

Jak vzpomínáš na školní léta na Taneční 
konzervatoři hl. m. Prahy? 
Přesun do Prahy byl pro mne velkou životní 
změnou. Poprvé daleko od domova. Měla jsem 

jasno v tom, že se chci dobře učit a co nejrych-
leji zvládnout češtinu a cítit se také sama sebou. 
Na konzervatoř vzpomínám s láskou. Byla 
jsem okouzlena už jen tou budovou a krásnými 
baletními sály.

Dostala jsi na škole nějakou radu, která ti 
pomáhá dodnes v baletní profesi?
Měla jsem výborné pedagogy, kteří mi hodně 
dali. Jsem za to velmi vděčná. Na jednu radu si 
však vzpomínám nejvíc – byla od mé učitelky 
z Moldávie. Říkala, že se nemáme přizpů-
sobovat v pohybu, ale snažit se dělat vše už 
od samého začátku správně, i když nám to bude 
připadat sebetěžší. To je ten základ, na kterém 
pak budeme v budoucnu stavět.

Dala by se charakterizovat povaha Moldavanů?
Mně se líbil názor mého kamaráda, který přijel 
navštívit mou rodnou zemi. Řekl, že Moldávie 

je země chudých a usměvavých lidí. Ano, mám 
pocit, že Moldavci jsou většinou optimističtí 
a také horkokrevnější. Zkrátka jsme tempera-
mentní jižani.

Jaká byla tvoje první role v divadle?
Byla to hlavní role Odetty/Odilie v Labutím jezeře.

Takže splněný sen?
Ano naprosto. Musím říci, že jsem měla a mám 
k této roli stále velký respekt. Je to ikonické dílo.

V březnu proběhla premiéra Labutího jezera 
Johna Cranka. Pokolikáté ses potkala s tímto 
titulem? 
Pro mě to je třetí provedení. Poprvé jsem 
vystoupila ve Státní opeře ve verzi paní Hany 
Vláčilové a Pavla Ďumbaly. Také jsem hostova-
la v Ostravě, kde jsem tančila po boku Michala 
Štípy.
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Jak vnímáš Odettu/Odilii po osmi letech? 
Změnilo se ti nějak vnímání této role? Stačily 
ti dva měsíce a půl na nastudování?
Pokud se ohlédnu zpět, vidím, že tenkrát jsem 
nebyla na tuto roli dost zkušená. Když jsem se 
připravovala na Odettu/Odilii nyní, cítila jsem 
se mnohem jistější, také díky obrovské podpoře 
mých úžasných kolegů a týmu, který spravuje 
Crankovo dědictví. Labutí jezero je vždycky 
otevřená záležitost a nikdy nedosáhneš stopro-
centní dokonalosti. Pořád je na čem pracovat. 
Marianela Núñez, primabalerína Královského 
baletu v Londýně, se jednou vyjádřila, že Labutí 
jezero je Work in progress … Naprosto s tím 
souhlasím. Labutí jezero je plné mělčin a zátok, 
na kterých se dají vylomit zuby.

Která ze světových primabalerín, které jsi 
viděla tančit tuto dvojroli, tě vzala u srdce ne
jen svým provedením, ale také vyzařováním?
V současné době máme možnost sladovat živé 
přenosy v kině a záznamy na sociálních sítích. 
Inspirovalo mě mnoho tanečnic, nemohu říci, že 
pouze jedna. Každá má své kouzlo a výjimeč-
nost. Je krásné se inspirovat, ale vždy je nutné 
hledat něco svého, vytvářet svůj vlastní rukopis, 
jít svou cestou.

Ve své kariéře jsi zažila několik tanečních 
partnerů. Je pravdou, že co partner, to úplně 
jiná atmosféra a pocity?
Ano, jiný partner, jiný vztah. Musím ale říci, že 
například dvě představení Romea a Julie se 
stejným partnerem, mohou být zcela odlišná. 
Kouzlo živého představení, kouzlo přítomného 
okamžiku. Nic se neopakuje.

Zažila jsi v tanci extázi nebo stav, který by tě 
pozvedl k výšinám?
Miluji ten pocti, když si zpětně promítám před-
stavení, do kterého jsem dala srdce a lásku. 
Pak cítím, že ta odezva z druhé strany mě velmi 
naplňuje.

Opakovaně jsi měla příležitost tančit s Da
nielem Camargem, který je nyní stálým hos
tem Baletu ND. Jak se ti s ním spolupracuje?
Daniel je skvělý tanečník, umělec a zároveň je 
velmi skromný a milý člověk - takové sluníčko. 
Těším se, že spolu vystoupíme 1. června v Mar-
né opatrnosti.

V roce 2010 jsi nastoupila do sboru Baletu 
ve Státní opeře, o rok později ses stala sólis
tkou a v roce 2015 jsi dosáhla mety nejvyšší. 
Nemáš pocit, že to bylo příliš rychlé?
Četla jsem zajímavá interview s tanečníky 
z různých souborů. Ptali se jich, jaké období 
jim přišlo v jejich kariéře nejdelší. Odpověděli, 
že právě to, kdy se stali sólisty. Dosáhli vrcholu 
poměrně rychle, a pak už jen museli potvrzovat 
své kvality. Myslím si, že já postupovala krok 
za krokem. Především je těžké obstát sama 
před sebou. Podle mého jsou k sobě tanečníci 
velmi kritičtí. Když víš, že to můžeš udělat lépe, 
pak je sebekritika na místě. Snažím se své 
výkony tedy příliš nehodnotit, protože pak bych 
mohla klesnout k negaci a k nekonečnému 
rozebírání, co se vše nepovedlo. Pokud se něco 
nepovedlo, pak je to pro mě zkušenost. 

Po každém představení vidím baletní mistry, 
jak přicházejí na jeviště a bezprostředně 
po výkonu tanečníky upozorňují na chyby. 
Máš vůbec šanci si užít moment radosti 
z potlesku?

Baletní mistři nekritizují, pouze říkají připomín-
ky, konkrétní věci, které musíme příště zlepšit. 
Je to konstruktivní kritika, jsme na to zvyklí.

Představení se podaří, ty máš dobrý pocit 
a vracíš se domů. Jaký máš způsob uzemění 
po uměleckém letu?
Snažím se od všeho oprostit. Dělám jednoduché 
věci, uklízím, dívám se na filmy a snažím se 
přijít na jiné myšlenky.

Na podzim 2018 vystoupil ve Stavovském 
divadle Michail Baryšnikov v inscenaci Brod-
skij / Baryšnikov v rámci festivalu Pražské 
křižovatky. Jak jsi vnímala tohoto slavného 
tanečníka v roli herce?
To je neuvěřitelné, zrovna dnes jsem poslou-
chala rozhovor s Josifem Brodskym na YouTu-
be. Potkat Michaila Baryšnikova, byl můj sen. 
Vidět ho v činoherní inscenaci, bylo samozřejmě 
fascinující. Také jsme s kolegy měli čest se 
s ním osobně potkat po představení, a jako 
správní fanoušci jsem využili příležitost a požá-
dali ho o autogram a selfie :-).

Máš ráda Brodského verše?
Ano velmi, ale nečetla jsem od něj všechno. 
Jeho verše se mě hluboce dotýkají. Když slyším 
jeho hlas v originále, cítím z jeho slov naléha-
vost. Napsal jednu báseň, která se dotkla přímo 
mého srdce … „Ptáček už nikdy nevletí do okna 
a dívka si jako zvíře brání svetřík.“ Krásná meta-
fora, které se mnou rezonuje.

Helena Bartlová

Šaty Aliny Nanu jsou z kolekce Couture 2019 návr-

hářky ZUZANY KUBÍČKOVÉ. Zuzana Kubíčková patří 

mezi etablované české návrhářky. V roce 2012 zís-

kala cenu Akademie Czech Grand Design v kategorii 

Módní návrhář roku a od stejného roku vede vlastní 

ateliér, kde tvoří sezónní kolekce (jaro/léto, podzim/

zima). Zákaznice za ní nejčastěji přicházejí pro sva-

tební šaty nebo šaty na jinou výjimečnou příležitost 

a oceňují především siluety, které lichotí ženským 

křivkám a dokonalé ruční zpracování. Styl Zuzany 

Kubíčkové je charakteristický smyslnou žensko-

stí – Zuzana často používá krajku, tyl, průsvitnost, 

vrstvení a prvky inspirované spodním prádlem. Kro-

mě kolekcí Couture, kde každý model představuje 

mnoho hodin ruční práce, uvedla Kubíčková loni také 

svou linii dámské konfekce nazvanou Pop.  

Všechny kolekce je možné vidět na 

www.zuzanakubickova.com

a prostřednictvím mailu také objednat.

Snímky Alinu Nanu:
The Queens: Bakuš–Katsapov
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Balet
Umělecký šéf:

FILIP BARANKIEWICZ

Marná 
opatrnost
La Fille mal gardée
Choreografie: Frederick Ashton
Hudba: Ferdinand Hérold, volná adaptace 
a aranžmá John Lanchbery 
Scénář: Jean Dauberval
Výprava: Osbert Lancaster
Scéna a kostýmy: Osbert Lancaster
Světelný design: JeanPierre Gasquet 
Svícení: John B. Read
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: 
1. června 2019
v Národním divadle

V roli Colase vystoupí po boku Aliny Nanu (Lise) 
přední sólista Daniel Camargo.

 ×
Alina Nanu a Alexandre Katsapov

Foto: S. Gherciu

A jelikož se jedná o komický balet, 
matku Simone tančí muž. Travesti 
role byly totiž v 18. století běžnou 
záležitostí a v Ashtonově Marné 
opatrnosti tento převlek dodává 
baletu na parodické pikantnosti. 
Proslulý je dřevákový tanec, kdy 
Simone ve dřevácích rozšafně 
stepuje se čtveřicí dívek.
Marná opatrnost je režijně promy-
šlena do poslední nuance, klade 

vysoké nároky na technickou 
vyspělost tanečníků, kdy je třeba 
odstínit dynamický průběh každé 
taneční vazby protkané výrazovou 
i fyzickou subtilitou, křehkostí i hu-
morným nadhledem a nadsázkou.

Lucie Dercsényiová 
Lidové noviny, 1. 5. 2018
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BALET > PREMIÉRA

KAFKA: Proces
Německý židovský spisovatel Franz Kafka je osobností, která nedomyslitelně patří 
do pražského prostředí. Genius loci Starého Města, kde strávil větší část svého živo
ta, měl naprosto zásadní vliv na jeho práci. Jeho dopisy, deníky, povídky, a především 
existencionální romány patří k nejvýznamnějším dílům světové literatury 20. století. 
Mladý Franz se cítil celý život cizincem ve své vlastní rodině, trpěl zdravotními pro
blémy, pochybnostmi a nedostatkem sebedůvěry. To vše se odrazilo v jeho románech, 
ve kterých předestřel velké otázky o lidské existenci a našich životech. Jeho postavy 
se ocitají v absurdních situacích, které nemohou ovládat, stávají se oběťmi, které bez
nadějně hledají svou vlastní identitu a pocit bezpečí. Takovou obětí je i Josef K., který 
poté, co byl zatčen, není přítomen svého soudního procesu a nezná důvod své obža
loby, je vtažen do hry soudního tribunálu, ze které se nedokáže vymanit. Jak uchopil 
tento román (jeden ze tří Kafkových románových „tragédií samoty“) a přetransformo
val v taneční divadlo italský choreograf MAURO BIGONZETTI, jsme si povídali po jedné 
ze zkoušek v Anenském areálu, kde právě probíhají přípravy na premiéru.

Proč jste si vybral ze všech Kafkových děl  
právě Proces?
Myslím si, že Kafka je obecně velmi soudobý umělec. 
Měl bych říci spisovatel, ale pro mě je především umě-
lec. Speciálně Proces je velmi současné dílo, nadčaso-
vé téma platné pro naši společnost žijící nejen v České 
republice, Itálii, Francii, Anglii, ale i kdekoliv jinde. 
Předkládá politické téma dotýkající se všech státních 
zřízení na světě v minulosti nebo v přítomnosti.

A to je ten důvod, proč jste si vybral právě tento 
román?
Četl jsem tuto knihu, když jsem byl velmi mladý, 
a poté ještě několikrát v pozdějším věku. Víte, balety 
někdy mívají velmi nudné příběhy, víceméně to tak je … 
Kafkovy předlohy je naopak těžké převést do baletní 
řeči, speciálně Proces, který je velmi komplikovaný. 
Zároveň je toto téma neuvěřitelně divadelní … Když 
jsem si přečetl tento román, hned mi naskočily před-
stavy, obrazy, viděl jsem jednotlivé postavy, scénu atd. 

Rozjitřilo to mou imaginaci… Nebylo to jednoduché, 
ale zároveň mně vše velmi rychle napadalo. Nemyslím 
tím kroky, choreografii, ale celkový obraz toho baletu. 
Vše mělo hladký průběh, inspirace přišla rychle, a to 
byl ten důvod, proč jsem se rozhodl vytvořit právě tuto 
inscenaci. Cítil jsem a dodnes cítím náladu příběhu, 
samotného Kafky i hlavního hrdiny Josefa K.

Světová premiéra se uskutečnila v Hannoveru 
v roce 2015. Co se odehrálo ve vašem životě, že jste 
si přitáhl toto téma do života?
Po pravdě řečeno jsem byl otráven ze společnosti, 
z lidí, malosti, systému, a především z politiky. Postava 
Josefa K. v Procesu se mne dotýkala – vyjadřovala 
samotu muže uprostřed velké společnosti. Viděl jsem 
a vnímal jazyk těla tohoto smutného a osamoceného 
muže. A právě toho se můžete v Kafkově díle dotknout. 
Samoty. Ne té malé, každodenní, ale té opravdu velké 
vnitřní samoty člověka. Pochybnosti, povrchnosti, ne-
dorozumění … To jsou témata, která k vám přicházejí.

Choreografie: Mauro Bigonzetti
Hudba: Antonio Bononcini, 

Dietrich Buxtehude, Henryk Górecki, 
Carlo Gesualdo, Tarquinio Merula,  

Claudio Monteverdi, Modest Musorgskij
Scéna a Light design: Carlo Cerri

Kostýmy: Mauro Bigonzetti
Projekce: OOOPStudio

Česká premiéra:
13. června 2019  

ve Stavovském divadle
Druhá premiéra:
14. června 2019

Dále uvádíme:
16. a 18. června 2019
1. a 2. července 2019
30. a 31. srpna 2019

 >
Mauro Bigonzetti

Foto: S. Gherciu
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Po přečtení Procesu jste měl zkrátka jasnou vizi.
Ano, je to tak. Přečetl jsem si knihu třikrát a viděl 
jsem nejen obrazy, ale dokonce celý film. Samozřejmě 
nejsem filmový režisér, ale choreograf, a tak jsem se 
rozhodl přetransformovat tento pohled a udělat celý 
balet jako černobílý film se stejnou ideou. Použil jsem 
hodně filmových projekcí, které dotvářejí celou náladu 
představení. Předložil jsem hlavní myšlenku svému 
světelnému designerovi a scénografovi Carlu Cerrimu 
a řekl mu, že chci, aby to vypadalo jako film na divadle.

Dokážete si představit, že vytvoříte další  
z Kafkových děl jako balet?
Ano, dokážu. Kafka je velmi blízký mému srdci a fasci-
nuje mne jako muž, osobnost, 
tvůrce. Fascinuje mě i jeho dílo.

Poprvé mohli vidět divá
ci v České republice vaši 
choreografii Vertigo, která 
je součástí komponované
ho představení se stejným 
názvem. Půjde o podobný 
pohybový styl i v Procesu?
Bude to rozhodně jiné. Vertigo 
je choreografie, duet muže 
a ženy, který je vytvořen více v neoklasickém stylu, 
kdy sólistka tančí na špičkách. Proces je moderní 
choreografie bez špiček, tanečníci jsou bosí a pohybují 
se jako lidé v běžných životních situacích. Vše je více 
propojeno se zemí.

Kdo je vlastně Josef K.?
Je součást mne a myslím, že i součást dalších jiných 
mužů a žen. Postava vyjadřuje stav jedince uprostřed 
politické společnosti v jakékoliv jiné kultuře. Velmi 
současné téma politického, právního, kulturního a lid-

ského rozkladu. Rád bych však podotkl, že se v žád-
ném případě nejedná o politický balet, to ani náhodou.

Jste velmi vizuální člověk a v této inscenaci také 
autor kostýmů. Když připravujete nový opus a vidíte 
jeho výsledný obraz v hlavě, snažíte se být pokaždé 
autorem kostýmů nebo scény?
Ne, to rozhodně ne. Pokaždé je to možnost, má volba. 
Vidím celek, barvy a podle toho předkládám svou vizi 
mým spolupracovníkům. Proces je černobílý balet. 
Miluji černobílé filmy, kdy je atmosféra temná a plná 
zvláštní energie. Nemyslím tím tmu, ale temnotu, kte-
rá má hloubku a prostor, skrze niž můžete vidět více.

Které postavy ve vašem 
baletu hrají důležitou roli?
Je to samozřejmě Josef K., 
policisté, komisař, sousedé, 
zdravotní sestra, advokát, 
pradlena. Postupně přichází 
na scénu několik postav 
a s nimi i několik různých  
atmosfér a interakcí s Jo-
sefem K. Vše se odehrává 
v obrazech a náladách. 

A co zosobňuje žena, která je pokryta  
novinovými papíry?
To je čistě má fantazie.

Vyhovuje vaší představě, že se tento baletu odehra
je ve Stavovském divadle?
Ano, jsem nadšen. Toto divadlo má obrovskou atmo-
sféru a také intimitu. Moc si toho vážím, že mohu 
uvést Proces právě v Praze.
 

Helena Bartlová

Kromě představení vás zveme také 
na procházku Po stopách Franze 
Kafky, která vás uvede do kontextu 
a navnadí na zhlédnutí následného 
tanečního představení Baletu ND.
Projdeme se po místech, která Kafku 
inspirovala, spletí uliček historického 
centra i po svébytných zákoutích 
staré židovské Prahy, kde tento spiso-
vatel žil a psal. Procházku ukončíme 
před Stavovským divadlem, kde si 
povíme také o konkrétní inscenaci, 
jejích tvůrcích a dalších souvislos-
tech. Akce je realizována ve spolu-
práci se Společností Franze Kafky.

Akce je zdarma ke vstupence.
Rezervace nutné na:  
balet@narodni-divadlo.cz nebo 
k.hanackova@narodni-divadlo.cz 
Výklad v českém a anglickém jazyce, 
při přihlášení uveďte, o jaký jazyk 
máte zájem.

14., 16. a 18. června, 
1. a 2. července 2019

PO STOPÁCH 
FRANZE KAFKY 

Miluji černobílé filmy, kdy je  
atmosféra temná a plná 

zvláštní energie. Nemyslím  
tím tmu, ale temnotu, která  
má hloubku a prostor, skrze  

niž můžete vidět více …
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Labutí jezero
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„Vlastní zkušenost se musí zažít a pak se může projevit 
zcela jinou formou. Jde proto o metamorfózu. Zažijeme 
Řecko, moře, hru vln ve slunečním světle a později pak 
najednou objevíme, že jsme je umělecky realizovali 
ve zcela jiné souvislosti. To je ona metaforická stránka 
tance, kterou bychom neměli podceňovat. A tím jsme 
opět dospěli k tématu proměny hmoty v ducha. Velkole-
pým příkladem této proměny je Balanchinova Serena-
de, jeho první americký balet. Tento balet nemůžeme 
vysvětlit, popsat, ale citlivý divák tuší, kolik osobního 
prožitku a zkušenosti je v něm uloženo.“ Tak se vyjádřil 
John Cranko v rozhovoru s Horstem Koeglerem, 
významným německým kritikem a historikem. Tato 
citace je zajímavá nejen s přihlédnutím ke Crankově 
pojetí Labutího jezera, ale také v kontextu repertoáru 
Baletu ND, protože nám připomněl i podstatu krásy 
Serenade, kterou můžete spatřit na jevišti Národního 
divadla v inscenaci Timeless.

Také pod Crankovým Labutím jezerem lze najít mnoho 
vrstev prožitého, určitě jeho osobní zkušenost z brit-
ské linie baletu, vždyť nezapomínejme na jeho začátky 
v Royall Ballet School, která do svého pověstného 
baletního stylu vměstnala mnohé znalosti a vytříbené 
zkušenosti carské divadelní epochy. Byli to právě ruští 
emigranti, kteří propojili své umělecké hodnoty s těmi 
anglickými a v Crankově Labutím jezeře, variacích, čis-
totě hlavně sborových scén, je tato akademická ryzost 
znát. Samozřejmě jde i o Crankovo ovlivnění němec-
kou kulturou, vývoj baletu by bez německé moderny 
a velkých divadelních scén byl poloviční, stejně tak 
jako bez Crankových krásných dramatických baletů.

Je vzrušující sledovat kolik různých verzí a podob se 
za 142 let své existence dočkal tento Čajkovského la-
butěmi inspirovaný balet. Nyní vynechme Reisingero-
vu, Bergrovu či Petipovu / Ivanovovu verzi, které stály 
v počátcích labutího rodokmenu. Také 20. století (nebo 
možná právě ono) nabídlo zpracování, která se stala 
skloňovanými a určitě mají vliv na vnímání Labutího 
jezera globálně.

Z ruského prostředí je dobré vzpomenout na Agri-
ppinu Vaganovou, která přenesla příběh Labutího 
jezera do reálného světa německého knížecího dvora 
z počátku 19. století (Leningrad 1933). Prince Sieg-
frieda proměnila v mladého zasněného hraběte se 
studentskou čapkou na hlavě a svazkem básní v ruce. 
Vypustila Princova přítele Benna, který se už neobjevil 
ani v dalších inscenacích baletu. Její úprava zakotvila 
v sovětských verzích Labutího jezera natrvalo.

Uznávanou verzi Labutího jezera vytvořil v roce 1950 
Konstantin Sergejev, sólista, choreograf a pedagog 
baletu Kirov, proslavený jako „poeta tance“. Pro svůj 
lyrický styl byl nedostižným partnerem Galiny Ulano-
vé, Natalie Dudinské a dalších legendárních balerín.

To Labutí jezero podle Vladimíra Burmejstěra v Mos-
kevském hudebním divadle Stanislavského a Němiro-
viče Dančenka (1953) obnovilo původní Čajkovského 
koncepci. 

Jurij Grigorovič, dlouholetý šéf baletu Velkého divadla 
v Moskvě, je autorem posledního zpracování umělec-
kých přínosů svých předchůdců. Svou inscenaci vytvořil 
na motivy scénáře V. Begičeva a V. Gelcera s použitím 
choreografických textů Mariuse Petipy, Lva Ivanova 
a Alexandra Gorského ve spolupráci s výtvarníkem 
Simonem Virsaladzem (2001). Toto zpracování Labutího 
jezera mohli diváci vidět i na jevišti Národního divadla.

Stejně jako Cranko se odvolává hlavně na příběh 
Princův nikoliv Odettin, tak i Rudolf Nurejev se 
s Vídeňským národním baletem v roce 1964 zaměřil 
především na příběh mužského hlavního hrdiny. 

V 70. letech vznikly adaptace, které znamenaly zásadní 
odklon od dosavadních pohledů na Čajkovského balet. 
Jejich společným motem je zcela jiný přístup, originální 
režijní i choreografické zpracování. Johann Kresnik 
vytvořil osobitou verzi baletu v Brémách, kterou nazý-
váme jako taneční divadlo. Kresnikův děj se odehrává 
v mafiánském podsvětí, nočních klubech, kromě Čaj-
kovského zní i např. Deep Purple nebo Pink Floyd. 

Také John Neumeier v Hamburském baletu vytvořil 
dílo, které je zcela originální – nicméně opírá se o vlivy 
a inspirace, které možná na počátku vedly Čajkovské-
ho ruku při psaní původní partitury. Neumeier v roce 
1976 v Hamburku nazval titul: Illusionen – wie Schwa-
nensee a vytvářil paralelu mezi Princem Siegfriedem 
a Ludvíkem II. Bavorským. Proto se balet se také 
odehrává na zámku Neuschwanstein, v jehož okolních 
jezerních vodách našel Ludvík II. smrt. 

Švédský choreograf Mats Ek je pověstný svými geniál-
ními adaptacemi klasických děl. Nápad inscenovat 
2. bílé dějství Giselle do psychiatrické léčebny (stejně 
iracionálního jako svět víl) vešel do dějin stejně jako 
adaptace Šípkové Růženky. Ta se píchne o hrot injekční 
stříkačky a její vysvobození je paralela se záchranou 
dívky z drogové závislosti. Ekovy balety jsou nádherné, 
dramatické, a po taneční stránce dechberoucí. Stejně 
jako jeho Labutí jezero, které v roce 1987 vytvořil. I zde 
opustil tradiční pojetí, labutěmi byli jak muži tak ženy 
a v centru dění stál problematický hrdina Siegfried. 

Asi nejvíce skloňovaným pojetím Čajkovského baletu je 
verze, kterou představil v roce 1995 v Londýně tvůrce 
Matthew Bourne. Labutěmi byli již jen muži, choreograf 
v rámci genderového posunu zbořil role předurčené 
jednotlivým pohlavím, Siegfried miluje – ale muže.

Snaha a nutkání začlenit do baletu společenské 
otázky, aktuální témata doby, se odrazila i například 
v inscenaci v Grahamstownu v roce 2010. Choreograf 
Dada Masilo zrcadlil ve svém Labutím jezeru aktuální 
témata spojená s jihoafrickým prostředím. Spolu 
s tanečníky z Dance Factory Johannesburg propojil 
klasické a současné (africké) pohybové umění.

Crankovo Labutí jezero je třináctým uvedením tohoto 
titulu v ND. Navazuje na tradiční pojetí, která jsou nám 
blízká, rezonují s kulturními vzorci a očekáváními.

Kateřina Hanáčková

Choreografie: John Cranko
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij

Nastudování: Birgit Deharde, 
Andria Hall, Filip Barankiewicz

Umělecká supervize: Reid Anderson
Scénografie: Martin Černý

Kostýmy: Josef Jelínek
Světelný design: Pavel Dautovský

Projekce: Lunchmeat

Hraje Orchestr Státní opery
Hudební nastudování: Václav Zahradník

Dirigenti:
Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Uvádíme:
23., 26., 28. a 30. června 

v Národním divadle

Rezonující Labutí jezero Johna Cranka

 >

Nikola Márová a Adam Zvonař
Foto: S. Gherciu
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Jak se již stalo krásnou tradicí, i letos se v před-
prázdninové době můžete setkat s Baletní 
přípravkou, a to opět na jevišti Stavovského 
divadla v komponovaném večeru s názvem 
Proměny. Představení by mělo dětskýma očima 
ukázat zvyky a obyčeje charakteristické pro 
jednotlivá roční období. Ale jak u nás bývá zvy-
kem, vše je trochu naruby. Svatomartinská husa 
neskončí na pekáči, medvěd se medu nedočká 
a čarodějnici neupálí. Ale kromě těchto úsměv-
ných hříček se pokusíme uspokojit vaše oči 
i duši tradicemi spojenými s vánočními a veliko-
nočními svátky. Vydáme se i k moři či k babičce 
na dvůr a oslavíme Den dětí. Celým večerem 
nás provedou víly jednotlivých ročních dob. 
Naši chlapci přinesou na jeviště draky i trochu 
deště. Na celém představení se choreograficky 
i režijně podílejí pedagožky Baletní přípravky 
Pavla Zusková, Monika Kysilová a Jana Jodaso-
vá. O výtvarné pojetí se opět postarala sólistka 
Baletu ND Michaela Wenzelová, která vytvořila 
rovněž plakát k představení. I v tomto roce jsme 
využili kreseb našich žáků, které zaslali do vý-
tvarné soutěže. Po drobných úpravách je náš 
dlouholetý spolupracovník Mário Bakuš využil 
do videoprojekcí. 

Baletní přípravka však nežije pouze svým 
výročním představením. V letošní sezoně se 
spolupodílela kromě již tradičního vánočního 
Louskáčka na české premiéře Labutího jezera 
v choreografii světoznámého tvůrce Johna 
Cranka. Naši vybraní žáci mají možnost hos-
tovat v nové premiéře Pražského komorního 
baletu Kytice v choreografii Petra Zusky. Máme 
za sebou i velmi úspěšné vystoupení k Meziná-
rodnímu dni divadel. Vedle toho samozřejmě 
probíhá i kvalitní výuka, která se odráží v počtu 
přijatých žáků na Taneční konzervatoř a velké-
mu zájmu o naši školu. Více než 65 let existence 
Baletní přípravky by měla poprvé v historii 
zachytit i publikace, jejíž vydání je plánováno 
k letošnímu výročnímu představení. Tato kniha 
bude obsahovat nejen základní faktografii o Ba-
letní přípravce, ale je doplněna o velmi bohatou 
fotografickou dokumentaci zachycující historii 
i současný obraz školy.

Slavnostní křest se uskuteční 25. a 27. června 
vždy v 19.00 na letošním výročním představení, 
na které vás zveme do Stavovského divadla.
 

Jana Jodasová, vedoucí BPND 
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65. výročí 
Baletní přípravky ND

Balet ND on Tour 2019

Balet Národního divadla vkročil do roku 2019 
velkolepě nejen díky skvělé interpretační úrov-
ni, diváckým ohlasům, vyprodanému hledišti 
a úspěšné premiéře Labutího jezera, ale také 
díky zahraničním vystoupením, kde naši sólisté 
doslova zazářili.
16. března 2019 předvedli své umění první 
sólisté Miho Ogimoto a Nikita Chetverikov 
na 9. Mezinárodním baletním festivalu ve Pfor-
zheimu s pas de deux z baletu La Bayadère. 
Nabitý program plný nejnovějších choreografií 
německých moderních tvůrců, klasického tance 
a kratších opusů mladých umělců předvedli só-
listé ze Stuttgart Ballett, Badisches Staatsthea-
ter, Staatstheater Kassel, Gärtnerplatztheater 
München. 
Gratulujeme také Patriku Holečkovi a Kristině 
Kornové, kteří vystoupili 31. března v rámci 
mezinárodního setkání Ruské baletní ikony 
/ Gala 2019 v londýnském Coliseu. Prestižní 
Gala, ve kterém se již od roku 2006 připomí-
ná ruská baletní tradice a tančí světoznámí 
sólisté z Velkého divadla v Moskvě, Mariinského 
v Petrohradě, English National Ballet, Pařížské 
opery, berlínské Staatsoper, New York City 
Ballet, Monte-Carlo Ballet. Patrik a Kristina zde 
zatančili duet Rain moldavského choreografa 
Radu Poklitaru.
V Kazachstánu zatančí soubor 14. června 
na prestižním Eurasian Dance Festival 
v hlavním městě Astana. Vedle významných 
ansámblů, jako je Mariinské divadlo v Petro-
hradě, vystoupí Balet ND s inscenací Slovanský 
temperament. Balet ND je skutečně ve vynikající 
kondici, kterou dokládá také fakt, že ve stejný 
okamžik se ve Stavovském divadle odehraje 
2. premiéra baletu KAFKA: Proces s druhou 
polovinou souboru.
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Gala Tanečního centra Praha

V Tanečním centru Praha 
existuje „konzervatoř – gymná-
zium“ od 1. září 1994 – v tomto 
roce tedy oslaví čtvrtstoletí 
osmileté koncepce denní-
ho studia, které hledá nové 
dimenze uměleckého vzdělá-
vání. Jako poděkování všem, 
kteří se na tomto vývoji podíleli, 
na jeviště Stavovského divadla 
shromáždí vybrané absolven-
ty, učitele i tvůrce a představí 
průřez jejich tvorbou, inscenač-
ními a interpretačními výkony. 
Oba studentské soubory zatančí 
poslední plody své letošní 
práce: Balet Praha Junior 
Quatro dances a Baby Balet 
Praha Letem světem. V tomto 
slavnostním večeru se také 

vrátí i do dramaturgické historie a svými vlastními pracemi poděkují 
významným zahraničním partnerům: Attilovi Egerházimu, Lidii Wos, 
Samuelovi Delvaux, členům pedagogického sboru: Vlastě Schneiderové, 
Pavle Königsmarkové, Tereze Hlouškové a Evě Plockové … a nakonec také 
absolventům: Anně Jirmanové, Šimonu Kubaňovi, Ihoru Bezděněžnychovi 
a Michalu Vachovi. 
„Doufám, že se budeme se všemi potkávat v tanečních studiích, na jeviš-
tích i v dalším čtvrtstoletí!“ poznamenal Antonín Schneider, ředitel TCP 
k 25. výročí školy.

8. června 2019 ve Stavovském divadle

Baletní dílna 
Labutí jezero
Připravit se na zhlédnutí tohoto ikonického baletu se vyplatí. Spolu 
s předními sólisty Baletu ND, Alinou Nanu a Patrikem Holečkem, 
vás naučíme rozlišit bílou a černou labuť, zaměříme se na princovu 
lásku, ale i zradu a přísahu. Víte, kdy hovořil Čajkovskij o minutě 
absolutního štěstí a že prvním choreografem Labutího jezera byl 
Čech? Zkusíte se proměnit v labutě i prince, ukážeme si adagio, pas 
de quatre, fouettés … Dílna pro fanoušky baletu téměř povinná.

Dílnu doporučujeme dospělým a dětem od 5 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: 22. června 2019

Dramaturgické úvody
16. června 18.30 Kafka: Proces
Mozartův salonek, Stavovské divadlo
18. června 18.30 Kafka: Proces
Mozartův salonek, Stavovské divadlo
23. června 18.30 Labutí jezero
foyer na 1. balkoně Národního divadla
26. června 18.30 Labutí jezero
foyer na 1. balkoně Národního divadla
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Absolventské představení 
Taneční konzervatoře 

Taneční konzervatoř hl. m. 
Prahy na konci školního 
roku již tradičně představí 
své studenty v rámci Absol-
ventských představení 
ve Stavovském divadle.
V první části diváci uvidí 
svatbu Aurory ze III. jednání 
z baletu Spící krasavice. 
V obtížných variacích 
a pas de deux se představí 
absolventi hlavního oboru 

klasického tance. Ve druhé části zatančí v choreografii Sedm (smrtelných 
hříchů), kterou vytvořila Alena Drapalíková pro absolventy hlavního 
oboru moderního tance. Závěr večera bude patřit lidovým tancům a suitě 
z baletu Raymonda. 

21. a 22. června 2019 ve Stavovském divadle

Taneční mládí

Taneční mládí představí práci studentů Taneční konzervatoře hlavního 
města Prahy. Studenti vystoupí v ukázkách klasického, moderního i lido-
vého tance. Představení je poděkováním rodičům a příznivcům školy a je 
již tradičním rozloučením s právě končícím školním rokem.

29. června 2019 ve Stavovském divadle
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INTERNATIONAL CONTEMPORARY 
DANCE WORKSHOP PRAGUE

15.–20. července 2019 se uskuteční v prostorách Baletu Národního divadla na Anenském náměstí jedenáctý ročník  
INTERNATIONAL CONTEMPORARY DANCE WORKSHOP PRAGUE, jehož organizátorem je známý český pedagog  

a choreograf Jan Kodet a produkční Baletu Národního divadla Jana Malisová. 

V těchto šesti dnech dojde k setkání tanečníků a významných pedagogů z celého světa.  
Cílem těchto vzdělávacích kurzů je představit různorodé jevištní a taneční techniky, které v současné  

době představují stěžejní proudy na poli současného tanečního divadla. 

V letošním roce přislíbili účast: Isaac Spencer, Jan Kodet, Jarek Cemerek (Contemporary Dance),  
Marco di Nardo (Floating Mode), Mathias Deneux (klasický balet), Magdaléna Nguyen (Gentle Vinyasa Flow).

Více na WWW.ICDW-PRAGUE.COM

S naším online cestovním  
pojištěním se vaše cesta 
nezmění v drama

www.colonnade.cz
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Hudební ředitel Opery Národního divadla:  

JAROSLAV KYZLINK

Hudební ředitel Státní opery: 
ANDREAS SEBASTIAN WEISER

Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Harmonie, Hudební rozhledy, KlasikaPlus.cz, Svět a divadlo, OperaPlus.cz, Český rozhlas Vltava
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Bedřich Smetana

Sezona vyvrcholí Smetanovým Daliborem 
Závěr aktuální sezony Opery Národního divadla, 
stejně jako její začátek, patří mistrovskému dílu Be-
dřicha Smetany. Po Libuši se na repertoár Národního 
divadla vrací Dalibor. Třetí opera Bedřicha Smetany 
byla na naší první scéně hrána naposledy před 
sedmnácti lety, premiéry nového nastudování se do-
čkáme 27. června. V roli rytíře Dalibora se představí 
oceňovaní slovenští tenoristé Peter Berger a Michal 
Lehotský, coby Vladislav, král český, vystoupí sólista 
Vídeňské opery Adam Plachetka v alternaci se Sva
toplukem Semem. Další postavy romantické tragédie 
na jevišti ztvární Dana Burešová, Kateřina Hebel
ková, Veronika Holbová, Alžběta Poláčková, Jiří 
Sulženko, Jan Šťáva a další za doprovodu Orchestru 
Národního divadla. 

Opera Dalibor je úzce spojena s budovou Národního 
divadla podobně jako pozdější Libuše. Premiéra 
Dalibora se uskutečnila 16. května 1868 v pražském 
Novoměstském divadle v rámci oslav spojených 
s položením základního kamene Zlaté kapličky. 
Příběh o rytíři Daliborovi vychází z historických 
událostí doby vlády krále Vladislava II. Jagellon-
ského, ovšem do všeobecného povědomí vstoupila 
spíše romantická pověst o rytíři, který se ve vězení 
naučil hrát na housle, zpracovaná mnohými kroni-

káři a spisovateli. Ta se také stala základem libreta. 
Zpočátku nebyl Dalibor přijat zcela jednoznačně 
a potýkal se i s menším zájmem diváků. Ovšem 
od prvního provedení v Národním divadle roku 
1886 byl pravidelně uváděn a dočkal se bezmála 
jedenácti stovek představení. Pražská opera s ním 
slavila zahraniční úspěchy mj. ve Vídni, v Moskvě, 
Berlíně a Edinburghu. Jedním z prvních zahranič-
ních nastudování Dalibora byla v roce 1897 vídeňská 
inscenace ctitele Smetanova díla Gustava Mahlera. 
Dalibor je romantickou tragédií, v níž jsou hlavním 
hybatelem vášně. Nejprve divoká Daliborova touha 
pomstít smrt milovaného přítele na jedné straně 
a následně Miladina snaha o pomstu bratra na dru-
hé. Nevraživost vystřídá stejně prudká vzájemná 
milostná vášeň. Tu však zastaví meče, které proti 
sobě Dalibor původně poštval.

Výběr obou oper Libuše a Dalibora odráží záměr 
postupně uvést do roku 2024, kdy naplno vypuknou 
oslavy 200. výročí narození proslulého skladatele, 
všechny jeho opery.

Po premiérových uvedeních v pražském Národ-
ním divadle zazní Dalibor na festivalu Smetanova 
Litomyšl 2019, a to 4. a 5. července.

Dalibor
Hudební nastudování: Jaroslav Kyzlink

Dirigent: 
Jaroslav Kyzlink / Jan Chalupecký

Režie: Jiří Nekvasil
Scéna: Daniel Dvořák

Kostýmy: Zuzana Bambušek Krejzková
Sbormistr: Pavel Vaněk

Dramaturgie: Beno Blachut
Pohybová spolupráce: Alena Pešková

Sbor a Orchestr Národního divadla

Účinkují:
Vladislav: 

 Adam Plachetka / Svatopluk Sem
Dalibor: Peter Berger / Michal Lehotský

Budivoj: Jiří Brückler / Jakub Kettner
Beneš: Jiří Sulženko / Jan Šťáva

Vítek: Jaroslav Březina / Martin Šrejma
Milada: 

Dana Burešová / Kateřina Hebelková
Jitka: 

Veronika Holbová / Alžběta Poláčková
Soudce: Ivo Hrachovec / Pavel Švingr

Premiéra: 
27. a 29. června 2019 

v Národním divadle 

Dále uvádíme:
19. a 24. září 2019 

a 26. října 2019

 >
Vizuál představení

Foto: J. Gulyás



 >

Jiří Nekvasil
Foto: T. Černá
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Do Prahy se vrací Dalibor po sedmnácti 
letech. Opera je navíc úzce spojena s budovou 
Národního divadla podobně jako pozdější 
Libuše. V čem budete hledat inspiraci?
První uvedení Dalibora se uskutečnilo 16. květ-
na 1868 v Novoměstském divadle v Praze 
jako „Slavnostní představení v den k založení 
základního kamene k důstojnému divadlu 
národnímu“. Tak stálo na premiérové ceduli. Byl 
to vrchol velkolepé národní slavnosti položení 
základního kamene Národního divadla. Libuši 
začal Smetana komponovat vzápětí po Dali-
borovi, dokončil ji v roce 1872 a vytvořil ji jako 
slavnostní operu – tabló pro otevření Národního 
divadla. Na svou premiéru tak čekala 19 let! 
Letošní operní sezona ND je tedy rámována 
linkou od otevření k základům. Jsou to díla však 
naprosto odlišná. Vlastně každá z osmi dokon-
čených oper Bedřicha Smetany je originální. 
Jako by Smetana každým svým operním dílem 
otevíral dveře nových možností pro moderní 
českou operní kulturu. Inspiraci vždy hledám 
hlavně v díle samotném. Analýzou díla a po-
chopením kontextu, ve kterém opera vznikla, 
hledám adekvátní jazyk k aktuálnímu působi-
vému divadelnímu vyprávění pro diváka dneška 
a v konkrétním divadelním prostoru. 

Dalibor je romantickou tragédií, v níž jsou 
hlavním hybatelem vášně. Jak byste charak
terizoval ústřední postavy?
V Daliborovi není žádná vyloženě kladná, nebo 
záporná postava. Dalibor vezme spravedlnost 
do svých rukou a přisuzuje si právo být soud-
cem a krutým mstitelem křivd spáchaných 
na něm, mírou spravedlnosti a práva je pouze 
on sám. Milada teatrálně obžaluje Dalibora 
před králem, aby se okamžitě do něj zamilo-
vala, a dělá vše pro jeho záchranu, s plným 
nasazením, patosem a nakonec s osudovou 
chybou. Král Vladislav (zřejmě nejkladnější 
postava opery) ví, že pokud by se každý choval 
jako Dalibor, království se rozpadne. Pořádek 
musí být! Každý je hlavně zaujatý sám sebou 
a je přesvědčen, že jeho pohled na věc a řešení 
situací, ve kterých se nachází, jsou ta nej-
správnější. 

Od roku 2002 jste čtyři roky zastával post šéfa 
Opery Národního divadla. Je to pro vás snazší 
režírovat v důvěrně známém prostoru? 
Dalibor je od roku 2003 již mou dvanáctou ins-
cenací v historické budově Národního divadla. 
Mám toto divadlo a jeho jeviště, se všemi jeho 
technickými a provozními limity, velmi rád, je 
to prostor inspirativní, cítím vždy, když mám 
možnost se sem vrátit a zde pracovat, jistou až 
posvátnou úctu a zodpovědnost vůči mnohaleté 
tradici tohoto jedinečného divadelního stánku 

a vůči tvůrcům, kteří zde pracovali před námi. 
Zároveň je to velká a radostná výzva a odpo-
vědnost.

Jaký je váš osobní vztah k operní tvorbě Bed
řicha Smetany?
Dalibor je mou šestou operou Bedřicha Smeta-
ny, kterou mám možnost inscenovat. Smeta-

novo operní dílo mě fascinuje. Všechny jeho 
opery, včetně prvotiny Braniboři v Čechách, jsou 
zralá jedinečná díla. V době po druhé světo-
vé válce a zejména pak od 70. let minulého 
století do roku 1989 nám jako by Smetanovy 
opery zevšedněly, hrály se často, byly někdy až 
příliš rutinní součásti repertoárového provozu 
operních divadel. Po roce 1989 se Smetanovy 

Snažím se převést na jeviště to, 
co naleznu za příběhem, v jeho hudební struktuře
V červnu spatří světlo světa nová inscenace Dalibor. Režírovat ji bude JIŘÍ NEKVASIL, který 
za svou dosavadní uměleckou dráhu realizoval více než sto operních a činoherních inscenací. 
Od roku 2010 vykonává funkci ředitele Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.



 >

Jiří Nekvasil a Zuzana Bambušek Krejzková 
na inscenační poradě

Foto: H. Smejkalová
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Pohled scénografa 
Daniela Dvořáka

Smetanův Dalibor, 
povrchně viděn, 
vzbuzuje vizuální 
představu roman-
tické rytírny. Chyba 
lávky. Smetana 
byl progresivní 
umělec své doby 
a nálepka romanti-
ka mu sedí asi tak 
jako kdybychom 
označili Philipa 
Glasse za kubis-
tického umělce. 
Smetanovo hu-
dební uchopení 

námětu a divadelní ztvárnění charakterů a situací 
určitě inscenátorům nevnucuje pitoresknost starých 
rytin. Troufnu si tvrdit, že scénické provedení typu 
Vávrova ztvárnění husitské trilogie by Smetanovi 
spíše ublížilo.
Naše cesta, po které jsme se s Jiřím Nekvasilem 
vydali, nás vedla mlžnou, temnou krajinou minulých 
událostí ze které se vynořují výtvarné fragmenty 
inspirované směrem, známým spíše z oblasti rocko-
vé hudby jako Dark Gothic. Snažili jsme se vytvořit 
prostředí se současnou vizuální emocí, které však 
věcně neodporuje předloze. Černé zrcadlo, kterému 
dovolíme zobrazit nadčasovou podstatu díla, a které 
milosrdně ponechá v šeru dobový make-up a staro-
žitnou patinu.
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opery objevují na repertoáru (včetně Opery 
Národního divadla) sporadicky. Objevují se 
částečné pokusy „nové“ interpretace těchto 
oper, většinou z vnějšku, s jakýmsi shovívavým 
nadhledem „chytřejšího dneška“ na tu starou 
úsměvnou trochu archaickou klasiku. Považuji 
Smetanovy opery za díla velice hluboká. Snažím 
se s odpovědností, převést na jeviště, svým 
současným pohledem, divadelním jazykem 
to, co naleznu za příběhem, v jeho hudební 
struktuře, najít jeho podstatu, aniž bych chtěl 
příběhy zcela vytrhnout z původního prostoru. 
Ne vždy se to zcela povede, ale ta cesta za to 
stojí. Navíc mě vždy při každé přípravě těšilo, 
že sólisty práce na smetanovských postavách 
velmi zajímá a baví, pro ty mladší jsou to nová 
překvapivá setkání s geniálními operními díly. 
V Národním divadle moravskoslezském jsme 
se rozhodli po premiéře Čertovy stěny v roce 
2014 realizovat v roce 2024, kdy vzpomene-
me 200. výročí narození tohoto zakladatele 
moderní české hudby, cyklus všech Smetano-
vých oper, v inscenacích, které v Ostravě vznikly 
či vzniknou v letech 2014–2024. Smetana je 
světový skladatel a je důležité to dát světu 
na vědomí! Poslední provedení kompletu oper 
Bedřicha Smetany realizovaly naposledy v roce 
1984 operní soubory v Praze a Ostravě.

Scénu připravuje Daniel Dvořák – dalo by se 
říci, že už tvoříte jakýsi tvůrčí tandem. Zalo
žili jste mimo jiné společně experimentální 
operní studio Opera Furore. V čem si nejvíce 
rozumíte? 
S Danielem Dvořákem spolupracujeme již 
přes 30 let a máme za sebou již přes 70 
společných inscenací, nejen u nás, ale i v za-

hraničí (Argentina, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, 
Lotyšsko, Německo, Norsko, Slovinsko). Naše 
první inscenace měla premiéru v únoru 1989. 
Abychom mohli v té době realizovat operní 
inscenaci dle svých představ, museli jsme 
si i založit svoje operní divadlo, kterým bylo 
soukromé (tedy naše) experimentální operní 
studio – Opera Furore, opera, která nebrzdí! 
Takže vedle tandemu režisér–scénograf nás 
od roku 1988 až do roku 2006 spojovala i práce 
při vedení různých operních souborů. Od Opery 
Furore, přes Operu Mozart, Státní operu Praha 
až po pražské Národní divadlo. Byly to zkuše-
nosti k nezaplacení. Manažerské i tvůrčí! Vidíme 
řadu věcí stejně a na řadu věcí máme názor 
zcela odlišný. V permanentní diskuzi (a mnohdy 
i tvůrčí při) hledáme co nejlepší cestu k nejlep-
šímu řešení! Začali jsme jako operní rebelové, 
po letech se stáváme „klasiky“. Ale stále jsme 
na cestě za silným působivým magickým oper-
ním divadlem dneška! A někdy se to i povedlo!

Příběh o rytíři Daliborovi vychází z historic
kých událostí doby vlády krále Vladislava II. 
Jagellonského, ovšem do všeobecného 
povědomí vstoupila spíše romantická pověst 
o rytíři, který se ve vězení naučil hrát na hou
sle. Jaká bude vaše opera? 
Naše inscenace, s vědomím výše řečeného, 
vychází v prvé řadě z a síly hloubky Smetanovy 
hudby. Hudba ožívá fragmenty historie i pověsti 
a vytváří nový svět lyrického hudebního drama-
tu. Přijďte se podívat a uvidíte (a uslyšíte)!

Eva Sochorová
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Charlotte: Tříbarevná hra se zpěvy
Osudy i dílo talentované 
židovské umělkyně Char
lotte Salomon, která zahy
nula v Osvětimi, se staly 
inspirací mezinárodního 
tvůrčího týmu: českého 
skladatele Aleše Březiny, 
britské přední scénograf
ky a režisérky Pamely 
Howard a kanadského 
libretisty a herce Alona 
Nashmana. Více o mimo
řádném projektu přináší
me v rozhovoru s ALEŠEM 
BŘEZINOU.

Uvádíme: 
1. a 2. července 2019
na Nové scéně

V Národním divadle jsme se s vámi mohli setkat při 
inscenacích Zítra se bude ... a Toufar, které připomí
nají komunistický teror. V Charlotte zase otevíráte 
téma holocaustu. Máte potřebu vypjaté momenty 
novodobých dějin připomínat?
Každá z těchto inscenací měla jinou genezi. Komor-
ní operu Zítra se bude ... jsem složil na objednávku 
tehdejšího ředitele opery ND Jiřího Nekvasila pro 
Soňu Červenou, pro kterou jsme hledali a našli silný 
ženský osud v postavě JUDr. Milady Horákové. Mou 
druhou komorní operu o faráři Toufarovi si u mě ob-
jednal festival Divadelná Nitra pro ročník 2013, jehož 
tématem byly Paralelní životy – 20. století očima tajné 
policie a ND bylo koproducentem. Ke vzniku komor-
ního operního muzikálu Charlotte mne zase vyzvala 
anglická režisérka Pamela Howard a kanadský herec 
a libretista Alon Nashman, který byl autorem námětu. 
Dalo by se tedy říci, že si ve všech těchto případech 
témata vybrala mne a ne naopak.

Charlotte je výsledkem spolupráce výrazných osob
ností. Jak jste se dali dohromady?
S Pamelou Howard jsme se velice sblížili při práci 
na jejích projektech, týkajících se oper Bohuslava 
Martinů Ženitba a především Řeckých pašijí, které 
nastudovala v mnou rekonstruované původní „lon-
dýnské“ verzi v řecké Soluni. Paralelně s tím Pamela 
se zájmem sledovala mou tvorbu pro film a divadlo 
a právě ona mne navrhla Alonu Nashmanovi jako 
autora hudební složky Charlotte. 

Kdo přišel s námětem představit příběh židovské 
malířky Charlotte Salomon? 
Tento příběh zaujal nezávisle na sobě Pamelu i Alona, 
takže když ji oslovil s nabídkou režie představení, pře-
kvapila ho již velmi důkladně promyšlenou koncepcí 
inscenace. Brzy mezi námi vznikl vztah naprosté dů-
věry, který každému z nás umožnil naprosto otevřeně 
zasahovat do všech aspektů připravovaného díla. 

Malířka Charlotte Salomon u nás není příliš známá. 
Kdy jste se s jejím dílem i životním osudem sezná
mil poprvé a čím vás zaujala?
S Charlotte Salomon jsem se poprvé setkal až díky 
této spolupráci a od té doby mne její osud a její obrazy 
nepřestávají fascinovat.

Představení vychází přímo ze série bezmála osmi 
set kvašů doprovázených texty a hudebními odkazy, 
kterou Charlotte Salomon nazvala Život, nebo 
divadlo? Znamená to, že základní stavební kameny 
inscenace určila sama Salomon? 
Životní příběh mladé židovské dívky, dospívající v době 
nástupu fašismu v Německu se stal výchozím inspirač-
ním momentem jejího vlastního výtvarného přetvoření, 
z jehož knižní verze Alon Nashman osobitě převyprávěl 
některé klíčové momenty. Já je zhudebněním posunul 
do další roviny a z toho všeho vytvořila Pamela Howard 
další verzi příběhu, otevřenou divákovým různým 
interpretacím. Vznikl univerzální příběh, do kterého si 
každý může vložit své vlastní zážitky a zkušenosti. 

Jedná se tedy o divadelní autobiografii?
Já to vnímám spíše jako velmi intimní portrét jednoho 
z temných období evropských dějin.

Inscenaci prezentujete jako singspiel. Co si pod 
touto divadelní formou máme představit?
Jako Singspiel označila soubor svých kvašů sama 
Charlotte Salomon. My jsme ji vzali vážně a usilovali 
jsme o dokonalé propojení hudby, mluveného slova, 
vizuální stránky a herecké akce.

Silvie Marková
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Sergej Prokofjev 

Láska ke třem  
pomerančům

1

1  Jaroslav Březina, Aleš Briscein
2  Marie Fajtová
3  Csaba Kotlár a Losers Cirque Company
4  Scéna s Opilci
5  Martin Šrejma a Josef Moravec
Foto: D. Wharton

Režisér a jeho tým měl dostatek fantazie 
i schopnosti vystavět a rozpohybovat scénu 
po scéně tak, aby divákova pozornost ne-
ochabovala. V dvouhodinové féerii si divák 
jistě zapamatuje obří pomeranče stylizované 
do ženských ňader, nápadité kostýmy či 
různé kousky v podání skupiny Losers Cirque 
Company. Je to prostě „divadlo pro divadlo“, 
potřeštěné, ale přesně dávkované a esteticky 
vypracované – ostatně jako samotná opera.

(…) Prokofjevův originální „pomerančový kok-
tejl“ dokázal namíchat (dirigent Christopher 
Ward, pozn. red.) se všemi „přísadami“, neboli 
kontrasty tvořícími jedinečný celek, který ani 
neohlušoval, ani nebyl příliš matný.

Věra Drápelová, idnes

Pod režijní stránku představení se podepsal 
mim, režisér a choreograf Radim Vizváry. 
Nebylo to snadné, počet postav, které se 
vyskytují a zpívají na scéně současně, je 
značný, a snadno by se mohl stát nepřehled-
ný. Myslím, že si s pěvci dobře porozuměli. 
Protagonisté byli na jevišti aktivní a jejich 
role a činy srozumitelné, zábavné. Nebyl to 
humor na častý smích, ale občas se z publika 
ozval. Velmi výrazné byly vstupy akrobatické 
skupiny (Losers Cirque Company), zkrátka 
bylo na co se dívat.

Svatava Barančicová, OperaPlus

Hudební nastudování: Christopher Ward
Dirigenti:  

Christopher Ward / Zbyněk Müller
Režie: Radim Vizváry

Scéna: Boris Kudlička
Kostýmy: Natalia Kitamikado

Sbormistr: Martin Buchta
Pohybová spolupráce: Marek Zelinka

Dramaturgie: Ondřej Hučín
Sbor a Orchestr Národního divadla

Losers Cirque Company

Uvádíme: 
9. června, 2019  

20. a 27. září 2019  
v Národním divadle
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Obsazení:
Král Trefa, Kuchařka: 
Zdeněk Plech / Jan Šťáva 
Princ: 
Aleš Briscein / Martin Šrejma 
Princezna Clarice, Lineta: 
Veronika Hajnová / Andrea 
Tögel Kalivodová 
Leander:
Artur Mateusz Garbas / Roman Janál 
Truffaldino:
Jaroslav Březina / Josef Moravec 
Pantalon, Ceremoniář:
Jiří Brückler / Lukáš Zeman 
Kouzelník Celio:
Jan Hnyk / František Zahradníček 
Fata Morgana:
Eva Urbanová / Eliška Weissová 
Ninetta:
Jana Sibera / Marie Fajtová 
Farfarello
Csaba Kotlár / Igor Loškár 
Smeraldina, Nicoleta:
Kateřina Jalovcová / Jana Sýkorová
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OPERA 
NOVA2019
PŘEHLÍDKA SOUČASNÉHO HUDEBNÍHO DIVADLA

23.–27. ČERVNA 2019
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Činohra
Umělecký ředitel Činohry: 

DANIEL ŠPINAR

Ředitelka Činohry:
JANA DVOŘÁKOVÁ

Moira Buffiniová

Vítejte v Thébách
Osud neexistuje, jen touha jej změnit …

Režie: Daniel Špinar
Hrají: Jana Stryková, David Matásek, Alena Štréblová,  

Igor Orozovič, Martina Preissová, Jindřiška Dudziaková,  
Pavel Batěk, Matyáš Řezníček, Pavlína Štorková a další.

Poslední čtyři představení uvádíme:
9. června, 7. a 27. září a 2. října 2019

ve Stavovském divadle 
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ČINOHRA > PO PREMIÉŘE

Uvádíme:
5. a 20. června 2019,

4. a 18. září 2019
ve Stavovském divadle

Překlad: Jiří Zdeněk Novák (a další)
Úprava: Marta Ljubková, Jan Frič

Režie: Jan Frič
Dramaturgie: Marta Ljubková

Scéna: Pavla Kamanová
Kostýmy: Ján Tereba
Hudba: Jakub Kudláč
Pohybová spolupráce: 
Jindřiška Křivánková

Světelný design: Martin Špetlík
Video: Erik Bartoš, Zuzana Walter,  
Eliška Kociánová, Ema Adamove, 

Elvira Dulskaia

Hrají: Vladimír Javorský, Kateřina Winterová, 
David Matásek, Igor Orozovič,  

Jiří Suchý z Tábora, Jan Bidlas,  
Jana Stryková, Alena Štréblová 

a Martin Belianský j. h.

Molière

2

1
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1  Vladimír Javorský
2  Igor Orozovič, Vladimír Javorský, David Matásek
3  Kateřina Winterová, Alena Štréblová
4  Jan Bidlas, David Matásek, Jana Stryková, 

Kateřina Winterová, Vladimír Javorský, 
Martin Belianský, Jiří Suchý z Tábora

5  Vladimír Javorský, Igor Orozovič, David Matásek
Foto: P. Borecký

Dramaturgický úvod před představením
20. června 2019 
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Ascanio Celestini

Překlad: Tereza Sieglová
Úprava: Petra Tejnorová, 

Jan Tošovský, Ian Mikyska
Režie: Petra Tejnorová

Dramaturgie: Jan Tošovský
Scéna: Dragan Stojčevski
Kostýmy: Adriana Černá

Hudba: Ian Mikyska
Video: Dominik Žižka, Erik Bartoš
Světelný design: Tomáš Morávek

Hrají: Lucie Juřičková,  
Tereza Vilišová, Jindřiška Dudziaková, 

Saša Rašilov, Filip Kaňkovský  
a Petr Vančura j. h.

Mou prací je naslouchat příběhům a vyprávět je

Italský dramatik, spisovatel, filmař a herec ASCANIO CELESTINI  
se poprvé představí českému publiku svou hrou Proslov k národu,  
sestavenou ze své knižní sbírky povídek. Celestini ji nastudoval nejprve 
jako režisér s belgickým hercem Davidem Murgiou, v posledních letech  
ji ale uvádí také sám. Jak se dostal k vyprávění příběhů? Jak k divadlu? 
A jaké téma pojí povídky inscenace Proslov k národu?
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České premiéry:
6., 7. a 10. června 2019 
na Nové scéně

Dále uvádíme:
18. června, 18. září 
a 21. října 2019

Vaše tvorba se řadí k „divadlu vyprávění“. 
Kdy vás vyprávění a příběhy ze života začaly 
fascinovat?
Příběhy se vyprávěly v mé rodině. Můj otec 
a moje babička byli domácí vypravěči, kterým 
byl svěřen úkol sdělovat příběhy. Otec měl ty ze 
svého dětství – zejména ty, které se odehrávaly 
za války. Byly to rodinné příběhy, ale řadily se 
k všeobecné typologii, která v někom „jiném“ 
neviděla cizí tělo či nepřítele (i když se jednalo 
o německého okupanta), nýbrž někoho, koho 
bylo třeba znovu začlenit do společnosti. 

A repertoár vaší babičky?
Ten se skládal z příběhů o čarodějnicích, což 
souviselo s naší rodinnou tradicí. Podle legendy 
ženské větve mé rodiny jeden náš příbuz-
ný chytil čarodějnici, která výměnou za své 
vysvobození chránila jeho potomstvo před 
kletbami po sedm generací. Zároveň sestry 
a dcera mojí babičky byly nadány zvláštní 
dovedností: schopností léčit pouhým přiložením 
rukou. Vyrostl jsem mezi všemi temito příběhy 
a fascinace jimi stojí na začátku mého zájmu 
o vyprávění. Jak jsem dospíval, přibližoval jsem 
se ke studiu antropologie. Zásadní pro mě byla 
četba textů Ernesta De Martina a setkání s hu-
debnicí a badatelkou Giovannou Mariniovou.

Narodil jste se v Římě, studoval jste v Římě, 
ale k divadlu jste se dostal jako herec v to
skánském souboru Teatro Agricolo O del 
Montevaso. Jak to?
Divadlo jsem začal poznávat blíž při studiích 
na univerzitě. Studoval jsem antropologii, a tak 
jsem příběhy sbíral. Ale oralita, díky níž byly 
tak živé a zajímavé, se najednou měnila v cosi 
chladného, když jsem je začal analyzovat. Bez 
kontextu, v němž se vyprávěly, vypadaly ty 
příběhy jako mrtvoly určené pro pitvu. A tak 
jakmile jsem mohl, začal jsem hledat divadel-
ní soubor, se kterým bych mohl prohlubovat 
svůj výzkum orálních zdrojů. Až v Toskánsku 
jsem dostal příležitost uvést své první příběhy 
na scénu.

Často se věnujete střetu obyčejného člověka 
s velkými dějinami, nezřídka druhou světovou 
válkou. Jakou roli hrají dějiny a dějinná paměť 
ve vašem díle?
Je to zeď, do které narážíme dnes a denně. 
Díváme se do naší nedávné minulosti a říkáme 
si: jsme generace druhé světové války, člověka 
na Měsíci, pádu Berlínské zdi. Viděli jsme pád 
„Dvojčat“, máme internet, Facebook. Máme 
potřebu zařadit se do jakési geografie času. 
Bez této mapy nám hrozí, že se ztratíme, že 
se ocitneme v situaci žida, který říká rabínovi: 
„Zítra odjíždím, zítra jedu daleko.“ Načež rabbi 
se zeptá: „Daleko odkud?“

Samozřejmě – paměť přece nemá hodnotu 
sama o sobě.
Přesně tak, paměť je jako klíč od domu. Není 
to nástroj, který by mě zajímal kvůli své kráse, 

ale kvůli tomu, že mi umožňuje vejít do domu. 
Tak funguje. Neslouží mi, abych měl nostalgický 
vztah s minulostí, ale abych se rozhlédl, abych 
měl k dispozici „klíč”, díky kterému pochopím 
současnost i sám sebe.

Vaše dílo netvoří jen divadelní inscenace, ale 
i knihy, filmy, televizní a rozhlasové pořady. 
Jaký vztah je mezi vašimi divadelními prace
mi a ostatními uměleckými formami, jimž se 
věnujete?
Mou prací vždy bylo naslouchat příběhům 
a vyprávět je. Moje místo je uprostřed, to je můj 
způsob psaní. Nezajímají mě slova, prostředky, 
znaky. Zajímají mě obrazy. Ne ty, které jsou 
vidět, nýbrž ty, které si představujeme. Naslou-
chám člověku, jak mi vypráví o svém psu nebo 
o dopravní nehodě, a představuju si psa a auto 
převrácené na bok. Když pak vyprávím příběh, 
musím znovu vyjít z těchto svých obrazů. Slova, 
která říkám nebo píšu, jsou důsledkem mých 
představ. Totéž se děje, když pracuju na filmu. 
Obraz promítaný na plátno je důsledek před-
stavy, kterou mám v hlavě. Ne její popis nebo 
přepis, ale důsledek.

Svá představení uvádíte jen v divadlech,  
nebo i jinde?
Moje inscenace zabírají jen o málo větší prostor 
než já sám. Jednu z prvních repríz Zakázané-
ho rozhlasu jsem hrál v knihkupectví deníku 
Il Manifesto. Strop tam byl o chloupek nižší než 
dva metry a já musel uříznout kus prkna, abych 
se tam vůbec vešel. Jindy byla tatáž inscenace 
nazvučena do repráků na Císařských fórech 
v Římě, lidi stáli na pěší zóně ještě asi kilometr 
daleko. Poslouchali mě, aniž mě viděli. Vyprávěl 
jsem i v jeskyni pod zemí, ve vlaku, v ocelár-
nách, v dílnách, kde se opracovává mramor, 
na milánském nádraží v dopravní špičce…

Inscenaci Proslov k národu tvoří výběr povídek 
z knižní sbírky Chodím v řadě. Jak vznikal?
Pro Proslov jsem vybral povídky, o kterých 
se mi zdálo, že nejlíp představují násilí moci. 
Jakékoli moci, tedy moci vládnoucí národu 
i moci dovolující si hrubě zacházet s těmi, 
kteří jsou vůči ní v podřízeném postavení. Jde 
o běžné, každodenní násilí, které se někdy 
děje jen v představách. K postavám se dostává 
z jejich vlastního nevědomí. Rodí se z jejich 
touhy po násilí, z jejich potřeby nadřazenosti. 
Z bezmocné potřeby … Víte, umělec má velkou 
příležitost vyprávět o člověku. A bezbranný, 
slabý člověk je viditelnější. Nedokáže se mas-
kovat, ukazovat se takový, jaký chce. Nedokáže 
lhát. Jeho lidskost je obnažená.

Cítíte se jako vypravěč? Máte pocit napojení 
na svět, o kterém vyprávíte?
Jsem vypravěč, ano. Ale nemám mírumilovný 
vztah se světem.

Připravili Tereza Sieglová, Petra Tejnorová a Jan Tošovský

 >

Ascanio Celestini
Foto: M. Iacovelli – F. Zayed/Spot the Difference
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Milý Dane, 

poprvé jsme se setkali 2. září 2003 večer v da-
mácké učebně U22 na generálce Tvé inscenace 
Zůstaň na lince. Že si to tak přesně pamatuju, 
není způsobeno tím, že bych naše setkání už 
tehdy považovala za výjimečné, jen si zkrátka 
data dobře vybavuju. Vidíš – a přitom to setkání 
osudové bylo. Aspoň pro mě!
Když jsem totiž později nastoupila jako drama-
turgyně k Bezručům, chyběly nám peníze na jed-
nu inscenaci a já dostala od vedení nevděčný 
úkol – najít někoho, kdo vymyslí a zrežíruje 
projekt s třetinovými náklady. Vzpomněla jsem 
si na Tebe. A tak vznikla naše první inscenace, 
Britney Goes To Heaven. Při přípravách jsme se 
scházeli v kavárně, kde jsi během školy jako 
barman pracoval. Už tenkrát jsi mi říkal, že ne-
chceš zůstat na volné noze, že toužíš po „svém 
souboru“, po „velkém divadle“ … A já okouzleně 
poslouchala toho bledého kluka s blonďatou pat-
kou a buclatými tvářičkami (to jsi ještě necvičil 
jógu a nežil tak zdravě jako dnes). Kdyby mi 
ale tehdy někdo řekl, že se do deseti let staneš 
uměleckým ředitelem Činohry Národního diva-
dla (a hodíš lano i mně), nevěřila bych mu. Vždyť 
jsme se hlásili na konkurzy do různých divadel 
a nevycházelo to. Ale aspoň jsme za tu dobu 
spolu udělali jedenáct inscenací – tři v Ostravě, 
tři v Kladně, jednu v Hradci Králové, čtyři v Ná-
rodním divadle. Tu dvanáctou – Idiota – právě 
připravujeme a já věřím, že bude stejně krásná 
jako ty předešlé.

Vzpomínám, jak jsme spolu zkoušeli v Činoher-
ním klubu scénické čtení na Noc autorů. Zatímco 
ostatní režiséři akci pojali jako rychlou jednorá-
zovku, ty sis vymínil tři zkoušky i generálku a vy-
myslel složitou scénografii. Abych byla upřímná, 
dohnal jsi mě tenkrát k slzám a místní technický 
personál, zejména zvukaře, značně vystresoval. 
Minutu před představením jsi dokonce vlezl 
na jeviště a vysvětlil divákům, že musejí počkat, 
protože potřebuješ upravit scénu, načež jsi začal 
o milimetry posouvat nábytek. V hledišti bylo 
trapné ticho. S omluvou jsem se otočila k řediteli 
divadla, abych se „za tebe“ omluvila. Překvapi-
vě mi řekl: „Já ho chápu. Jemu na tom zkrátka 
strašně záleží …“
Myslím, že je u nás málo lidí, kterým tak strašně 
a přitom upřímně na něčem záleží. Ne na sobě, 
ani na slávě či na úspěchu … Pro tebe je zásadní 
hlavně divadlo samo o sobě a práce, kterou 
tvoříš. V tom jsi výjimečný – a za to tě mám 
ráda. Za to Tě máme rádi vlastně všichni: Marta, 
Tošák, Friky, Nina, herečky a herci z Tvého 
souboru, holky z kanclu (které sis tak přepečlivě 
vybral) a celá Činohra. Víš, většina věcí, které 
bych Ti přála ke kulatinám, je osobních a nepub-
likovatelných. Takže – protože z duše nesnášíš 
průměrnost – ať je Tvůj narozeninový večírek 
hlavně neopakovatelný a unikátní! I když … Ty 
vlastně nemáš rád ani narozeninové večírky, 
tedy ty vlastní. Tak ať jsi šťastný, Dane!

S láskou a za všechny 
Ila Smejkalová

Drahý Lojzo,

sedím pod lampou u stolu v kuchyni. Před se-
bou mám sklenku vína z Moravy a dům je tichý. 
Tak tichý, že je slyšet jen můj dech, tikot hodin 
a zvuk klávesnice. Bych byla ráda, kdybys seděl 
proti mně a povídal si se mnou. S Tebou se dá 
totiž mluvit o všem. A určitě bys mě rozesmál 
a poradil.
Kdybys tu seděl, asi bych Ti po druhé dvojce 
řekla, že jsi krásný chlap s nádherným úsmě-
vem. Zcela určitě bych vyzdvihla Tvůj smysl 
pro humor a schopnost vidět pod povrch věcí 
a za masky lidí. Ptala bych se, kde bereš ten 
elán a nadšení pro práci a proč Ti žádný úkol 
není obtížný, ale naopak výzvou. Po třetí dvojce 
bych určitě zmínila své přesvědčení, že jsi mer-
cedes mezi českými herci, a Tvůj nezaměnitelný 
hlas bych potřebovala mít nastaven v mobilu 
jako signál pro ranní buzení.

Z celého srdce si přeju, abys mi dal ještě spous-
tu rad do života a já mohla ještě mnohokrát 
stát po Tvém boku a nasávat tu samozřejmost 
a přesnost, kterou vždy, když hraješ, vyzařuješ 
až na bidýlko.

Lojzo, mám Tě ráda a na to víno z Moravy 
Tě zvu! Vím, že neodoláš!

Martina Preissová

P. S. A jestli se Ti moje přání nelíbí,  
tak mi klidně kup korkáče!

Herec Činohry ND ALOIS ŠVEHLÍK 
oslaví 30. července osmdesáté narozeniny

Režisér a umělecký ředitel Činohry ND  
DANIEL ŠPINAR oslaví 7. července čtyřicáté narozeniny
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KLUB  
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Vážení členové  
Klubu přátel Činohry ND,

kromě obvyklé měsíční nabídky 
z činoherního repertoáru vás 
zveme na speciální akci ke kon
ci sezony – na jediné uvedení 
celého Fausta ve velkolepé 
výpravě Dragana Stojčevského! 

Nová krev: 
Faust komplet Faust
19. června 2019 od 18.00  
na náměstí Václava Havla
Kompletního Fausta Johanna 
Wolfganga Goetha v překladu 
Otokara Fischera budou číst 
herci a zaměstnanci ND, přátelé 
a studenti DAMU celou noc až 
do rána! Přijďte se zaposlouchat 
nebo zapojit do happeningu, 
který se nebude opakovat, pro-
tože dvanáct takto intenzivních 
hodin se dá prožít jen jednou …

30% sleva
Maryša
15. a 16. června 2019  
od 19.00 v Národním divadle
Buďte u hry, v níž o kafe vůbec 
nejde … (K inscenaci lze zakou-
pit originální kuchařskou zástě-
ru z limitované edice Národního 
divadla.)

Jednotné vstupné 100 Kč
Za krásu
3. a 17. června 2019 
na Nová scéna od 20.00
Karel Hugo Hilar napsal: „Úsilí 
o styl na moderním divadle jest 
úsilí o jeho zevnitřnění. Jest to 
konečně pochopení, že jediným 
cílem umění jest krása.“  
Aneb pocta divadlu v režii 
uměleckého ředitele Činohry ND 
Daniela Špinara.

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit 
dvě vstupenky na pokladnách 
ND.

Rezervace vstupenek:
Jana Tycová 
KPČ ND
Ostrovní 1 
112 30 Praha 
T +420 224 901 419 
j.tycova@narodni-divadlo.cz

Těšíme se na setkání  
v hledištích našich divadel! 

U SODOVKY

Jindřiška Dudziaková
První sezona

5/18 Velikonoční pondělí, den 
po aprílu, pozdě večer, stojím 
na ulici před hospodou a mám 
šálu zapráskanou česnekovou 
omáčkou. Nic nenasvědčuje 
tomu, že je to vážně, fakt a do-
opravdy. Historku, jak jsem si 
myslela, že angažmá v Národ-
ním divadle je vtip, kolemstojící 
už beztak všichni znají.
6/18 Samozřejmě že ta dýka 
je tupá, ale přikládat ji lidem 
ke krku je přesto stres. Co kdy-
by? CO KDYBY?! Přerušilo by se 
představení? Přijela by policie? 
Šla bych sedět? Existuje vězení 
pro herce, kteří na jevišti ublížili 
kolegům? Jestli jo, mohla bych 
tam cvičit a vrátit se nasvalená 
a s pekáčem na břiše …
9/18 Je to jako jít poprvé 
do školy. Jsem z toho tak vedle, 
že cestou na zkoušku kvaltuju 
a vrážím do stařenek v metru; 
na každý druhý zkoušce něco 
shodím, rozbiju, vyliju. Už se 
ale lepším, přestala jsem se 
červenat pokaždé, když na mě 
promluví J. Š.
10/18 Beru zpět, před F. N. stále 
klopím oči jak májová družička.
11/18 „Milostivá slečna je 
na věžní terase a prosí pana 
poručíka, aby za ní ihned přišel.“
1/19 Faust. Noční sezóna. Byl 
nějakej prosinec?
2/19 „Zírala na mucholapku. 
Měla mušího bzukotu plné uši. To 
musej bejt dnešní mouchy, řekla 
si. Ty včerejší už musej bejt přece 
dávno mrtvý.“
3/19 Umím šermovat, tančit, 
zpívat, recitovat. Tedy spíš umím 
předstírat, že to umím. Zvládnu 
se rozplakat do minuty a žonglu-
ju. Ta zásadní dovednost mi ale 
chybí – vyplnit daňový přiznání. 
To nedám, ani kdybych se sta-
věla na hlavu. (To taky umím. 
Zatím sice jen dvakrát, ale prsit 
se tím na castingu můžu.)
4/19 Cestou na představení 
volám svojí moravský babičce, 
popřeje mi „zlom vaz“ a číhá 
na odpověď. Asi si představuje, 
jak se tváří lidi, když vidí děv-
čicu jako květ, jak do telefonu 
huláká „čert tě vem, babičko!“, 
a má z toho legraci.
5/19 Cože? Už?

Přečtěte si o příští sezoně Činohry ND
Po vzoru německých ročenek, v nichž 
se tamní divadla věnují své aktuální 
sezoně šířeji, než umožňují běžné 
reklamní tiskoviny, vydává rovněž 
Činohra ND publikaci, skrze kterou 
chce ke svým divákům promlouvat 
závažně i zábavně tak, aby představila 
své další plány. Knížka láká na násle-
dující sezonu (uvádí její dramaturgii 
a další projekty a témata, jimiž se 
Činohra zabývá), ale i vybízí k dialogu: 
zahrnuje texty pravidelných spolu-
pracovníků (režiséra Jiřího Havelky 
či filosofky Alice Koubové), informace 
o novinkách připravovaných mimo 
divadlo (text z nové knihy o dějinách 
Činohry ND po roce 1989 od Aleny 
Zemančíkové) a materiály pocházející 
od dramaturgů Činohry. Uvádí rovněž 
vzorek z fotografické kampaně sester 
Dostálkových, která bude průvodcem 
sezony 2019–2020. Především ale 

připomíná třicáté výročí sametové revoluce, neboť v listopadu 1989 se 
daly do pohybu události, jejichž výsledkem je vlastně i tato publikace. 
Díky listopadové revoluci se můžeme vyjadřovat svobodně, bez cenzury, 
svobodně tvořit a svobodně se setkávat. Vítejte tedy v sezoně 2019–2020 
s průvodcem v podobě starého dobrého tištěného slova.

Publikace Činohra Národního divadla 2019/2020 vychází v červnu 2019 
a k dostání bude zdarma na akcích Činohry a v prostorách ND
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Festival Sculpture Line
Přehlídka opět promění česká 
a moravská města v živoucí galerie, 
doslova jejich obyvatelům a ná-
vštěvníkům postaví umění do cesty. 
Letos se lze těšit na tvorbu sochařů 
tuzemských i zahraničních, díla 
například od Michala Gabriela, Kurta 
Gebauera, Štefana Milkova, Luká-
še Raise nebo Jana Dostála. Právě 
jeho instalace s názvem Stéla bude 
k vidění na náměstí Václava Havla. 
Dostál na počátku své kariéry tvořil 
z různých materiálů (hlíny, dřeva, skla, 
pryskyřice), autorsky se však definitiv-
ně našel v oceli. Postupným skládá-
ním drobných geometrických prvků 
(variabilů) vznikají mnohaprvkové 
struktury, vytvářející sochy tematicky 
vycházející ze živočišné sféry, kde au-
tor redukuje realitu do geometrických 

tvarů, či sochy komunikující v čistě abstraktní rovině. Výsledná díla nejsou 
povrchově uzavřená, ucelená jako u klasických soch, nýbrž je autor ne-
chává otevřená, aby bylo možné vnímat i prostor uvnitř. Otevřenost soch 
nabízí divákovi nahlédnutí do vnitřního prostoru objektů. Stélu představují 
dva objekty vysoké 350 cm a 160 cm z nerezové oceli. Stočením ocelových 
stél autor této neživé hmotě vtiskl pohyb, rozehrál hru stínů a odlesků 
dopadajícího světla.

Instalace je k vidění na náměstí Václava Havla od června 2019
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Kromě toho však chceme, aby k nám dorazila díla 
nejvýznamnějších světových umělců. Jako Národní 
divadlo si klademe za cíl seznámit domácí publi-
kum s nejživějšími trendy mezinárodní scény a také 
s tvůrci, kteří je určují. Rádi bychom, aby se Pražské 
křižovatky staly každoročním přehledem toho nejvý-
znamnějšího, co se dá na evropských festivalech vidět, 
a pracujeme na tom už třetí rok.

Festivalový týden na Nové scéně zahájí polské divadlo 
Teatr Rozmaitości z Varšavy. Režisérka Anna Kara-
sińska přiveze svoji inscenaci Fantazja, která svému 
názvu stoprocentně dostojí. Na jevišti je pouze šest 
herců – ti průběžně dostávají instrukce, kým se mají 
stát. Nejde o psychologické vcítění, spíš o hru mezi 
slovem, fyzickou přítomností performera a divákovou 
fantazií – můžou se všechny tyto elementy protnout 
a stvořit jevištní zázrak?
Gisèle Vienne, choreografka a režisérka rakousko-
-francouzského původu, na inscenaci The Ventriloquists 
Convention pracovala s loutkoherci z Puppentheatre 
v Halle. Nepůjde však o žádnou pohádku: na pravi-
delném setkání břichomluvců a jejich loutek se těla 
oddělují od hlasů (což je autorčin rukopis) a hranice 
mezi animujícím a animovaným se povážlivě stírají 
připomínajíce nám tak nebezpečně dnešní svět.
S loutkovitostí si pohrává i Flora Détraz ve svém 
tanečním představení bez pohybu Muyte Maker. Čtyři 
tanečnice ze skupiny Pli sedí za stolem, za vlasy při-
vázané ke stropu, a s diváky komunikují minimálním 
pohybem – a velmi intenzivní mimikou.
Zcela bez mimiky si musí vystačit herci ve Třech 
sestrách německé režisérky Susanne Kennedy, jejíž 
inscenace měla premiéru na jaře 2019 v mnichovském 
Kammerspiele. Kennedy pracuje metodami, které po-
pírají psychologické herectví, jdou doslova proti němu, 
přesto se jí daří vyvolat nesmírně silnou atmosfé-
ru – a v případě Čechovovy hry, z níž nezůstal kámen 
na kameni, ještě navíc skvěle předat její základní smysl. 
Herci pod maskami, s redukovanými gesty, reprodu-
kovaný zvuk – její svět je zvláštně odcizený a přesto 
připomíná jakýsi nesmírně silný rituál …
Do provozní budovy B můžete letos přijít na dva 
projekty, které mají jako hlavní téma zvuk – zatímco 
Kate McIntosh, Novozélanďanka působící v Belgii, 
provádí v rámci All Ears akustické experimenty přímo 
s diváky v sále, Rima Najdi představí scénický koncert 
s ironickým názvem Happy New Fear. Během něho po-
užije experimentální hudbu, zvukový design, projekce 
a živou rozhlasovou hru, v níž Madame Bomba hledá 
svého milence …
Chybět nebudou setkání s tvůrci po každém předsta-
vení, doprovodné přednášky a další akce, díky nimž 
už potřetí proměníme Novou scénu v prostor opravdu 
živého divadla. 

Marta Ljubková

3. ročník proběhne 
30. září až 6. října 2019 

na Nové scéně

Podrobný program s anotacemi  
a informace o doprovodných akcích  

najdete na stránkách  
www.prazskekrizovatky.cz 

Mezinárodní divadelní festival 
Pražské křižovatky 2019
Ústřední ambicí mezinárodního festivalu Pražské křižovatky je přivézt do Prahy inscenace, které se pokoušejí 
vyjádřit ke společenské situaci dnešního světa originálním způsobem. Všechna představení z naší letošní nabídky 
se dají snadno shrnout pod ideu, kterou jsme si vytyčili loni a již míníme naplňovat i nadále: prezentované kusy se 
vztahují k dnešku, k pocitům našich současníků. 

 >

Kate McIntosh: All Ears
Foto: R. Junicke
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V úterý 7. května 2019 ve věku sedmdesáti pěti let zemřel dlouholetý člen Činohry Národního divadla, 
úspěšný televizní a filmový herec, režisér a pedagog 

Václav Postránecký 
Narodil se 8. září 1943 v Praze. Herectví 
se věnoval od dětství, začínal v Dismano-
vě rozhlasovém dětském souboru, jako 
chlapec se objevil v několika divadelních 
insce nacích a filmech. Vyučil se zámeční-
kem, a když nebyl přijat na DAMU, praco-
val jako jevištní technik v libereckém di-
vadle. V letech 1960–1962 už působil jako 
elév ve Slováckém divadle v Uherském 
Hradišti, následně se až do roku 1969 jeho 
útočištěm stalo brněnské Státní divadlo. 
Poté následovalo první pražské angažmá 
v Městských divadlech pražských a koneč-
ně angažmá v Činohře Národního divadla, 
jejímž členem se stal v roce 1979. První 
scéně zůstal věrný až do své smrti.
Z dlouhé řady postav, které zde ztvárnil, 
připomeňme Františka Fialu v Našich 
furiantech, Edgara v Králi Learovi, Rogožina 
v Idiotovi, Valdštejna ve Vévodkyni vald-
štejnských vojsk, Rosencrantze v Hamleto-
vi, Zajíčka v Lucerně, Oronta v Misantropovi, 

Michajla Vasiljeva ve Vasse, Parazita 
v Ze života hmyzu, Pana Ponzu v Je to 
tak – chcete-li nebo Hraběte d’Albafiorita 
v Mirandolíně. Do loňské sezony ho stále 
bylo možné spatřit v několika inscenacích 
na jevišti Stavovského divadla. Divá-
ky bavil coby bodrý Winston Churchill 
v Audienci u královny, s chutí se proměňo-
val do rozličných postav Dědečka, Dubu, 
Vůdce přízemních štěstí a Času v Modrém 
ptáku, užíval si groteskní tragiku alkoholic-
kého doktora Čebutykina ve Třech sestrách 
a vyvolával salvy smíchu jako poživačný 
Pohltoňský v Mlynářově opičce.
Václav Postránecký se výrazně uplat-
nil rovněž ve filmu a v televizi. Patřil 
k hlavním postavám mnoha úspěšných 
televizních seriálů, například Byl jednou 
jeden dům, Cirkus Humberto, Zlá krev, 
v poslední době se objevil v sériích Vinaři 
a Krejzovi. Široké popularity docílil díky roli 
jednoho z otců v komedii S tebou mě baví 

svět a jako moderátor televizních pořadů. 
Dětské publikum ho znalo z filmových 
pohádek (například Jak se budí princezny), 
jeho podmanivý hlas provázel večerníčky 
a animovanými filmy (například Jak ševci 
zvedli vojnu pro červenou sukni). Účinkoval 
v dabingu, vyzkoušel si divadelní a televiz-
ní režii. Své umělecké zkušenosti předával 
jako pedagog filmového herectví na FAMU. 
Od devadesátých let působil v Herecké 
asociaci, v letech 2005–2011 jako její 
prezident. Byl nositelem dvou profesních 
ocenění – v roce 1995 získal za roli Pod-
kolatova v Gogolově Ženitbě Cenu Thálie, 
o deset let později za dabing filmu Zločin 
v ráji Cenu Františka Filipovského.
Poslední rozloučení s ním proběhlo 
ve středu 15. května na jevišti  
Národního divadla.

Čest jeho památce!



NDyoung

38

ČINOHRA > ND+

ND Talks: Pražské křižovatky  
aneb Na co se těšit v nové sezoně
V červnu zveřejňujeme program 3. ročníku festivalu Pražské křižovat-
ky (podrobnosti na str. 36), který se letos uskuteční od pondělí 30. září 
do neděle 6. října 2019. Chcete vědět, co vás čeká a (doufejme) nemine? 
Bojíte se, že se v množství cizokrajných jmen umělců a skupin – letos 
jich bude šest – nezorientujete? Váháte, na kterou z přednášek se vydat? 
Mimochodem, kudy že se to festival vlastně ubírá? Přijďte si poslechnout 
úvod do letošních Křižovatek, který pro vás připravily jejich dramaturgyně 
Marta Ljubková a Sodja Lotker. Dozvíte se, jaký význam takový festival 
má pro české divadlo, jakou cestu za předcházející ročníky urazil a kudy 
se bude vydávat dál. Prozradíme vám podrobnosti o hostujících umělcích 
a představíme díla, která letos do Prahy přivezou.

18. června 2019 od 18.00 v horním foyer Nové scény

ND Young
pro studenty středních a vysokých škol
Po úspěšném startu projektu ND Young otvírá Národní divadlo další 
podzimní kurz pro studenty středních a vysokých škol. Tentokrát se 
studenti během tří měsíců zúčastní představení Činohry, Baletu i Opery. 
Společně s lektorkou ND+ Zuzanou Kráľovou navštíví zákulisí divadla, 
na workshopech si vyzkouší, jak se divadlo dělá, a na diskusích potkají 
režiséry a herce, se kterými si mohou vyměnit dojmy z navštívených 
představení. Neváhejte a přihlaste se, kapacita kurzu je omezená!

PROGRAM ND YOUNG – PODZIM 2019:
Út 8. října  od 17.00: první setkání ND Young
Čt 10. října  od 18.30: dramaturgický úvod  

+ představení Kouzelná země + setkání s tvůrci
Čt 17. října  od 17.00: workshop Základy divadla
 od 19.30: dramaturgický úvod  

+ představení Za krásu + ND Dialog
Út 22. října od 17.00: workshop Herectví
Út 5. listopadu  od 17.00: workshop Scénografie
St 13. listopadu od 14.00: generální zkouška inscenace  

Kylián Mosty času II
Út 19. listopadu  od 17.00: workshop Balet
Čt 21. listopadu  od 16.00: exkurze po Národním divadle 

(od sklepa až po půdu)
Út 26. listopadu  od 17.00: workshop Projekt a režie
St 4. prosince  od 19.00: dramaturgický úvod  

+ představení Sternenhoch
St 11. prosince  od 19.30: dramaturgický úvod  

+ představení Proslov k národu + ND Dialog
Út 17. prosince  od 17.00: ukončení ND Young

Setkání probíhají na hereckých zkušebnách Činohry a Baletu v prosto-
rách Národního divadla. Program je určen pro studenty od 16 do 20 let. 
Kapacita skupiny je 20 lidí. Cena (představení + workshopy + doprovodné 
programy) je 990 Kč. Přihlášku najdete na webové stránce www.ndplus.cz.
Pro bližší informace kontaktujte divadelní lektorku na mailu  
z.kralova@narodni-divadlo.cz.

Nová krev: Faust komplet Faust
Goethova Fausta nedokáže nikdo vyškrtat správně. Přitom Faust se škrtat 
musí, vždyť oba díly mají dohromady bezmála tisíc stran. A tak podstup-
me „zoufalý pokus na konci sezony“, „dramaturgický sen“, „režijní haluci-
naci“, „hereckou noční můru“ – a přečtěme si celého Fausta v legendár-
ním překladu Otokara Fischera. A pěkně nahlas! Inscenátoři z Národního 
divadla přicházejí s epilogem ke své inscenaci. Všechny pěkné postavy, 
které vzaly při škrtech zasvé, se vracejí! Už žádná zrychlení, bude to celé, 
zkrátka Faust komplet Faust! Konec sezony na náměstí Václava Havla 
v další velkolepé výpravě Dragana Stojčevského přivítáme čtením, čajem 
a společnou existencí na hranici nemožného. Zaposlouchejte se nebo 
klidně i zapojte do mezidivadelního happeningu, který se nebude opako-
vat, protože dvanáct takhle intenzivních hodin se dá prožít jen jednou.
Koncept a realizace: Jan Frič, Marta Ljubková
Čtou: herci a zaměstnanci ND, přátelé a studenti DAMU

19. června 2019 od 18.00 na náměstí Václava Havla



 ×
Eva Zápotocká
Foto: H. Smejkalová

Laterna 
magika

Vedoucí uměleckého souboru: 
PAVEL KNOLLE

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

Uvádíme 
28. a 29. června,
6. a 7. září 2019
na Nové scéně

Po představení 29. června
vás opět zveme na diskusi 
s tvůrci inscenace.
Těšíme se na vaše
názory i otázky.

Svět tance a interakce – v kostce. Inspirací 
nám byly původní inscenace Laterny magiky 
a úzké propojení filmového obrazu a živé akce. 
Pracujeme s projekcemi a mappingem z něko-
lika různě umístněných projektorů, výtvarná 
kompozice vychází z motivu kostky – „cube“, 
ve všech možných variantách, které nás obklo-
pují. Pomocí jednoduché scénografie, přesně 
zaměřené projekce a dynamické choreografie 
měníme její perspektivu, pohyb a povrch, ovliv-
ňujeme prostor, dynamiku a čas.



40

LATERNA MAGIKA > ZPRÁVY

Novinky z Laterny

Zahrada Laterny magiky vyroste v Brně
Hostování Laterny magiky v Brně se pomalu stává tradicí. Letos před-
stavíme na festivalu Dokořán pro hudební divadlo, který pořádá Městské 
divadlo Brno, naši novou inscenaci Zahrada. Na Hudební scéně MdB ji za-
hrajeme dvakrát – 11. a 12. června 2019. V Brně již od 15. května probíhá 
v Domě umění velká výstava o Laterně magice, kterou jsme vám předsta-
vili v minulém čísle. Samotná výstava je netradiční a rozhodně Laternu 
magiku nebude popisovat jako muzeální kousek. Návštěvníci, kteří zavítají 
na expozici, se budou moci v těchto dvou dnech rovnou přesvědčit o tom, 
jak principy Laterny magiky využívá její současná tvůrčí generace.

Zahradu hrajeme i na naší Nové scéně: 1., 2., 20., 21. a 22. června 2019.

Na cestách i za hranice
Na začátku června se Laterna magika chystá na zahraniční vystoupení  
– 7. června budeme tančit na rumunském divadelním festivalu BABEL 
F.A.S.T., který se koná v historickém městě Târgoviște. Hostovat budeme 
s naší oblíbenou taneční inscenací Cube. Festival probíhá od 2. do 9. červ-
na a vystoupí na něm soubory například z Ruska, Izraele, Skotska, Polska, 
Belgie nebo Itálie. 

Zahrada kvete všude a může i na vás!
Vizuál k inscenaci Zahrada, který spolu s ilustracemi pro základ projekcí 
vytvořila ilustrátorka Tereza Bartůňková, se nám líbí tak, že jsme pro 
vás kromě designových zápisníků a tužek s jeho motivy připravili i trička. 
Jaro se přehouplo pomalu do léta a na procházky ve sluneční den se vám 
určitě budou hodit, jsou totiž bílá, tak v nich nebudete tolik přitahovat 
sluneční paprsky. Máme dámskou i pánskou variantu různých velikostí, 
které najdete u nás v divadle na pokladně i v e-shopu.
Jeden stylový kousek stojí 189 Kč.

VIZUÁL INSCENACE ZAHRADA 
BODUJE V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI
Dílo Terezy Bartůňkové pro Laternu magiku sklízí 
úspěchy i v zahraničí. Po přihlášení do největší 
mezinárodní soutěže profesionálních ilustrátorů 
The World Illustration Awards se z více než 3 600 
prací vizuál k inscenaci Zahrada zařadil mezi 200 
nejlepších, které v několika kategoriích soupe-
ří o hlavní ceny. Tereza je zařazena v kategorii 
Advertising/Reklama jako Nový talent. Kategorií je 
osm a v každé vyhrává jeden Profesionál a jeden 
Nový talent, současně porota profesionálů z oblasti 
grafiky a ilustrace vybírá dva vítěze celé soutěže 
a udíleny jsou i speciální ceny – šance tedy nejsou 
malé. Do soutěže jsou přihlášena díla z celého světa 
a udílení zastřešuje britská Asociace ilustrátorů, 
která soutěžní přehlídku rozvíjí již 40 let. Samotné 
ceny se budou vyhlašovat v Londýně 10. 7. 2019. 
Už jen díky zařazení do užšího výběru se vizuál 
Laterny magiky dostává například do tištěného 
katalogu soutěže v nákladu 1 300 výtisků a bude 
11.–28. 7. 2019 vystaven v Londýně v rámci velké 
expozice ve slavném Somerset House na Strandu.
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CUBE
Viktor Svidró, Zuzana Herényiová, Eva Zápotocká

Foto: H. Smejkalová

 >
ZAHRADA
Adéla Abdul Khaleg
Foto: H. Smejkalová
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MECENÁŠSKÝ KLUB

Mecenáši se již těší na program  
v nové divadelní sezoně!
Už teď vám prozradíme, na co se můžete těšit, jste-li 
naším mecenášem. A pokud jím ještě nejste, možná je 
to důvod, proč se jím stát v nové divadelní sezoně!
Na podzim jsou pro naše mecenáše přednostně re-
zervované vstupenky na představení Kytice, po kterém 
se osobně setkáme s umělci a připijeme si s nimi 
na úspěch této mimořádné inscenace. 
Jako poděkování za podporu hostování excelentní-
ho tanečníka Daniela Camarga pozveme mecenáše 
na představení Labutího jezera, ve kterém se Daniel 
Camargo objeví jako princ Siegfried. Samozřejmostí 
bude návštěva zákulisí po představení a seznámení 
mecenášů s touto baletní hvězdou. 
V předvánočním čase se s mecenáši vydáme na balet-
ní představení do slavného domu Opéra de Paris, kde 
navštívíme rovnou dvě představení – klasický balet 
Raymonda a moderní balet Le Parc. Jednou se tak me-
cenáši budou moci podívat na novou scénu pařížské 
opery Opéra Bastille a podruhé do historického Palais 
Garnier. 

V září bude spuštěn nový filantropický projekt 
Národního divadla Křeslo do Opery. Milovníci divadla 
budou moci spojit své jméno se jménem Národního 
divadla a filantropicky podpořit rekonstrukci Státní 
opery adopcí jednoho z křesel. Patronát křesel bude 
možný v několika kategoriích a jako poděkování jsou 
pro donátory připraveny balíčky atraktivních benefitů. 
Patronát bude umožněn fyzickým osobám i firmám. 
Velmi se na tento projekt těšíme a doufáme, že nám 
pomůžete vyprodat Státní operu!

Ale nepředbíhejme. V dubnu jsme s mecenáši udělali 
pomyslnou tečku za programem s Labutím jezerem. 
Ve spolupráci s Baletem Národního divadla jsme 
exkluzivně pro mecenáše připravili baletní dílnu 
s Nikolou Márovou a Adamem Zvonařem. Mecenáši 
měli příležitost zkusit si taneční kroky, užít si odborný 
výklad o této inscenaci od skvělé Kateřiny Hanáčkové, 
PR Baletu ND, a popovídat si s našimi prvními sólisty, 
se kterými mají mnozí osobní přátelské vztahy. 

T
oužíte být u zrodu insce-
nací Národního divadla? 
Poznat se osobně s našimi 
umělci? Nahlédnout do zá-

kulisí? Mít zajištěnou rezervaci 
vstupenek i na vyprodaná před-
stavení? Navštěvovat premiéry? 
Být v dialogu s vedením umě-
leckých souborů? Můžete! Rádi 
Vám splníme všechna Vaše přání! 
Staňte mecenáši ND!

 >

Dámy z Mecenášského klubu si vyzkoušely  
řeč těla Odetty pod vedením Nikoly Márové

 >

Podporovatel a milovník baletu pan Jiří Děcký  
s Nikolou Márovou 

 >

Mecenáši s Nikolou Márovou a Adamem Zvonařem  
na baletním sále
Foto: M. Roedl

Kontakt: mecenas@narodni-divadlo.cz, www.mecenasiND.cz
Další zajímavosti sledujte na internetových stránkách nebo na Facebooku a Instagramu.
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KRONIKA
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Teodor Šrubař † 40 let Otakar Mařák † 80 let

Libuše Domanínská * 95 let Jana Kůrová * 60 let

Miloslav Podskalský * 75 let

Blahopřejeme
MILOSLAV PODSKALSKÝ  
 (14. 6. 1944), žák K. Bermana a T. Šru-
baře. Sólistou Opery ND od r. 1988. 
Působil i v zahraničí včetně Metropolitní 
opery. Významná je též jeho koncertní 
a pedagogická činnost. Z rolí: Revírník 
(Příhody lišky Bystroušky), Jaroslav Prus 
(Věc Makropulos), titulní Figaro. Na sním-
ku v roli Vodníka (s Wiolettou Chodowicz, 
Rusalka, 2009.

LIBUŠE DOMANÍNSKÁ  
(4. 7. 1924), sólist ka Opery ND (1955–
1990), stálý host Volksoper ve Vídni. 
V roce 1996 obdržela Cenu Thálie 
za celoživotní mistrovství. Z rolí: Jenůfa 
(Její pastorkyňa), titulní Aida a Rusalka, 
Mařenka (Prodaná nevěsta). Na snímku 
jako Alžběta z Valois, Don Carlos, 1960

JANA KŮROVÁ  
(18. 6. 1959), tanečnice, pedagožka  
a choreografka. Do Baletu ND anga-
žována již v 16 letech (1975–1991). 
Patří k nejúspěšnějším reprezentantům 
českého baletu v zahraničí. Z rolí v ND: 
titulní Giselle, Popelka, Odetta/Odilie 
(Labutí jezero). V Návratům ke krásám, 
1979 (s J. Kadlecem) 

Vzpomínáme
TEODOR ŠRUBAŘ  
(18. 7. 1917–8. 7. 1979), sólista Opery ND 
(1943–1979), mj. vynikající představitel 
smetanovských postav. Na jeho pedago-
gické působení vzpomíná řada součas-
ných sólistů. Z rolí: titulní Evžen Oněgin, 
Rigoletto. Na snímku jako Vok Vítkovic, 
Čertova stěna, 1954

OTAKAR MAŘÁK  
(5. 1. 1872–2. 7. 1939), člen a poté stálý 
host Opery ND (během 35 let absolvoval 
téměř 1500 vystoupení). Spolu s E. Desti-
novou a K. Burianem tvoří nejslavnější 
trojici českých pěvců poč. 20. století. 
Z rolí: Tamino (Kouzelná flétna), Rada-
mes (Aida). Na snímku jako Lenský, Evžen 
Oněgin, 1903
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KALEIDOSKOP

Tramvestie

Zachycení tramvajové trasy 
mezi Libercem a Jabloncem 
nad Nisou. Opera s neotře
lým tématem měla premi
éru koncem dubna na Nové 
scéně.

1  Tisková konference k inscenaci 
proběhla (jak jinak) v tramvaji 
č. 11, i když na pražské lince

2  Autor básnické sbírky a libreta 
Pavel Novotný

3  Autor opery skladatel Petr Wajsar
4  Režisér Marek Bureš
5  Jana Horáková Levicová, Lenka 

Šmídová, dirigent Richard Hein, 
Dušan Růžička a Jiří Sulženko

Láska ke třem 
pomerančům

Premiéra kouzelné Prokofje
vovy opery proběhla v Národ
ním divadle 16. května.

6  Režisér a choreograf inscenace 
Radim Vizváry, ředitel Národního 
divadla prof. Jan Burian a dirigent 
Christopher Ward

7  Velvyslanec Slovenské republiky 
v ČR J. E. Peter Weiss

8  Zdeněk Plech a Jiří Brückler
9  Na jevišti po úspěšné premiéře
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umělci, divadelní scény, umělecké 
soubory, inscenace, festivaly, taneční 

studia, workshopy, kurzy 
a mnoho dalšího.

Buďte v obraze!

Nad naším magazínem 
brambory loupat nebudete

soffamagczsoffa_magSledujte nás nejen na papíře soffamag.cz



www.skoda-auto.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu

ŠKODA KODIAQ RS: 6,4 l/100 km, 167 g/km
 vozu

: 6,4 l/100 km, 167 g/km

Představujeme vám vůz ŠKODA KODIAQ RS, 
nejvýkonnější SUV s okřídleným šípem ve znaku.

ŠKODA AUTO – partner Národního divadla.

NEZAPOMENUTELNÉ 
PŘEDSTAVENÍ 



www.xantypa.cz

Skončete vytvořením
nové tradice

Jedinečné kulturní události 
a nejprestižnější akce máte 
na dosah jen díky své kartě 
Mastercard.
 
Více na priceless.com

Začněte darováním
těch nejlepších míst

MC_PP_divadlo-praha_90x133a5_05.indd   1 08.04.19   12:34



TEĎ MUSÍ HRÁT, 
ALE POTOM SI 
JE DOČTE
Kulturní zpravodajství
v Mladé frontě DNES
sleduje denně téměř
600 000 čtenářů.

Když o něco jde, nemá cenu spěchat.

Tomáš a Ester Berdychovi



VÝJIMEČNÝ VÝKON
nepodáte náhodou. Ale poctivou přípravou.

– KULTURA JE TO, CO NÁS SPOJUJE –

Péči o hodnoty a bohatství vnímáme v širším kontextu.
I proto jsme generálním partnerem Národního divadla.

www.rb.cz       800 900 900

Generální partner 
Národního divadla

Untitled-7   1 19/10/2018   15:36
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OBCHODNÍ INFORMACE

Změny v předplatném 2018/19
VPXX / Činohra na Nové scéně II / Křehkosti, tvé jméno je žena 
Představení 12. 6. 2019 od 20 hodin je zrušeno, vstupné bude vráceno podle způsobu platby.

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
Národní divadlo nabízí seniorům ve věku 65+ možnost  
zakoupit vstupenky s 50% slevou na všechna představení ND*. 
Kromě této slevy mohou senioři využít rovněž naši speciální nabídku 
na vybraná představení v červnu 2019: 

ČINOHRA
Za krásu
3. 6. v 20.00, Nová scéna,
(celé hlediště 100 Kč)
Maryša
16. 6. v 19.00, Národní divadlo
II. balkon 200 Kč (NATÁČENÍ)
Netrpělivost srdce
24. 6. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)

OPERA
Tramvestie
23. 6. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 100 Kč)
Rusalka
27. 6. v 19.00, Hudební div. Karlín  
(I. balkon boky a II. balkon 250 Kč)

BALET
Kafka: Proces
1. a 2. 7. v 19.00, Stavovské div. 
(II. balkon a galerie 200 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Zahrada
21. 6. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 300 Kč)

Národní divadlo nabízí mladým divákům do 26 let vstupenky  
s 50% slevou na vyhrazená místa na všechna představení ND*.
Kromě této slevy mohou mladí diváci do 26 let využít rovněž naši  
speciální nabídku na vybraná představení v červnu 2019: 

ČINOHRA
Netrpělivost srdce
11. 6. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)
Za krásu
17. 6. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)
Faust
23. 6. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)

OPERA 
Maškarní ples
5. 6. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)
Tramvestie
23. 6. v 20.00, Nová scéna
(celý sál 100 Kč)

BALET
Kafka: Proces
1. a 2. 7. v 19.00, Stavovské div.
(II. balkon a galerie 200 Kč)

LATERNA MAGIKA
Cube
29. 6. ve 20.00
(celý sál 200 Kč)

* Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II. galerie | Nová scéna – místa na pravém a levém kraji hlediště, respektive do celého hlediště  
pro představení hraná při redukovaném hledišti (činohra) | Hudební divadlo Karlín – místa v 5. kategorii (vybraná místa na I. a II. balkoně). 

 Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje a speciální nabídky budou vyhlašovány vždy k 25. dni předcházejícího měsíce.  
Sleva se nevztahuje na akce typu pronájem a představení hostujících souborů.

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

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

 >
TRAMVESTIE

Foto: P. Borecký
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PROGRAM > ČERVEN–ČERVENEC / JUNE–JULY 2019

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. So/Sat Marná opatrnost (La Fille mal gardée)
IX 14.00

VŘ 19.00

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

3. Po/Mon Kytice / A Bouquet Č3 19.00

4. Út/Tue Manon Lescaut ND+ 19.00

5. St/Wed Maškarní ples (Un ballo in maschera) 19.00

6. Čt/Thu Rusalka 19.00

7. Pá/Fri Aida 19.00

8. So/Sat
Čert a Káča / The Devil and Kate ROD1 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

9. Ne/Sun Láska ke třem pomerančům (L’amour des trois oranges) ND+ NO 17.00

10. Po/Mon nehraje se / no performance

11. Út/Tue nehraje se / no performance

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

13. Čt/Thu Aida 19.00

14. Pá/Fri Manon Lescaut 19.00

15. So/Sat Maryša / Marysha 19.00

16. Ne/Sun Maryša / Marysha 19.00

17. Po/Mon Kytice / A Bouquet I 19.00

18. Út/Tue Carmen 19.00

19. St/Wed Manon Lescaut 19.00

20. Čt/Thu nehraje se / no performance

21. Pá/Fri Macbeth SEN4 19.00

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

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

23. Ne/Sun
Labutí jezero / Swan Lake ROD4 14.00

Labutí jezero / Swan Lake ND+ II 19.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue nehraje se / no performance

26. St/Wed Labutí jezero / Swan Lake ND+ XIII 19.00

27. Čt/Thu Dalibor / Dalibor (1. premiéra / 1st premiére) ND+ OP 19.00

28. Pá/Fri Labutí jezero / Swan Lake 19.00

29. So/Sat Dalibor / Dalibor (2. premiéra / 2nd premiére) ND+ O1 19.00

30. Ne/Sun Labutí jezero / Swan Lake
ROD6 14.00

19.00

Červenec / July

1. Po/Mon Carmen 19.00

2. Út/Tue Macbeth 19.00

3. St/Wed Tosca 19.00

4. Čt/Thu Aida 19.00

26. Pá/Fri OPERALIA 2019 19.00

Červen / June

3. Po/Mon Turandot DV1 19.00

4. Út/Tue Rusalka 19.00

10. Po/Mon Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel Š2 11.00

11. Út/Tue Nabucco O2 19.00

18. Út/Tue Turandot O3 19.00

19. St/Wed La traviata OK 19.00

20. Čt/Thu Rusalka SEN1 17.00

22. So/Sat Nabucco EX1 19.00

25. Út/Tue Nabucco ROV 19.00

26. St/Wed Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel Š3 11.00

27. Čt/Thu Rusalka 19.00

29. So/Sat Nabucco SEN3 17.00

Červen / June

26. St/Wed
66 sezón (Pražská komorní filharmonie) / 
66 Seasons (Prague Philharmonia)

18.00

PRAŽSKÁ 
KŘIŽOVATKA – 
KOSTEL SV. ANNY
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Červen–červenec / June–July 2019

Červen / June

1. So/Sat
Modrý pták / The Blue Bird ND+ 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

2. Ne/Sun Figarova svatba (Le nozze di Figaro) ND+ OHV 19.00

3. Po/Mon Kouzelná země / Night Work ENG XVI 19.00

4. Út/Tue Noční sezóna / The Night Season ENG 19.00

5. St/Wed Misantrop / The Misanthrope III 19.00

6. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

8. So/Sat
Slavnostní Gala (Taneční centrum Praha) / 
Gala Performance (Dance Center Prague) 

19.00

9. Ne/Sun Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ENG 19.00

10. Po/Mon Spalovač mrtvol / The Cremator (derniéra / last time) ND+ ENG 19.00

11. Út/Tue Netrpělivost srdce / Beware of Pity ENG 19.00

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

13. Čt/Thu Kafka: Proces / The Trial (1. premiéra /1st premiere) BP 19.00

14. Pá/Fri Kafka: Proces / The Trial (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

15. So/Sat
Opera nás baví: Bohuslav Martinů / Opera Is Fun! XI 11.00

Noční sezóna / The Night Season 19.00

16. Ne/Sun
Kafka: Proces / The Trial 14.00

Kafka: Proces / The Trial ND+ B1 19.00

17. Po/Mon Don Giovanni 19.00

18. Út/Tue Kafka: Proces / The Trial ND+ B2 19.00

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

20. Čt/Thu Misantrop / The Misanthrope ND+ ČS1 19.00

21. Pá/Fri
Absolventský koncert / Absolvent Concert  
(Taneční konzervatoř hl. m. Prahy / Dance Consenrvatory) 

19.00

22. So/Sat
Absolventský koncert / Absolvent Concert  
(Taneční konzervatoř hl. m. Prahy / Dance Consenrvatory) 

19.00

23. Ne/Sun Faust ND+ ČS2 19.00

24. Po/Mon Netrpělivost srdce / Beware of Pity ENG 19.00

25. Út/Tue Proměny (Baletní přípravka ND) / Changes (Dance Youth NT) 19.00

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

27. Čt/Thu Proměny (Baletní přípravka ND) / Changes (Dance Youth NT) 19.00

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

29. So/Sat
Taneční mládí / Dance Youth
(Taneční konzervatoř hl. m. Prahy / Dance Conservatory)

19.00

30. Ne/Sun Don Giovanni 19.00

Červenec / July

1. Po/Mon Kafka: Proces / Kafka: The Trial 19.00

2. Út/Tue Kafka: Proces / Kafka: The Trial 19.00

11. Čt/Thu Figarova svatba / Le nozze di Figaro (Prague Summer Nights) 19.00

12. Pá/Fri Don Giovanni (Prague Summer Nights) 19.00

13. So/Sat Figarova svatba / Le nozze di Figaro (Prague Summer Nights) 19.00

14. Ne/Sun Don Giovanni (Prague Summer Nights) 19.00

Červen / June

1. So/Sat
Zahrada / The Garden 14.00

Zahrada / The Garden 20.00

2. Ne/Sun Zahrada / The Garden ND+ ROD5 17.00

3. Po/Mon Za krásu / For Beauty ENG 20.00

4. Út/Tue Jsme v pohodě / New Century 20.00

5. St/Wed Proslov k národu / Speech to the Nation (předpremiéra / preview) ND+ 20.00

6. Čt/Thu Proslov k národu / Speech to the Nation (1. premiéra / 1st premiere) 20.00

7. Pá/Fri Proslov k národu / Speech to the Nation (2. premiéra / 2nd premiere) 20.00

8. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

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

Proslov k národu / Speech to the Nation (3. premiéra / 3rd premiere) 20.00

11. Út/Tue Návštěva / The Visit 20.00

12. St/Wed nehraje se / no performance

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

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

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

16. Ne/Sun Living Kunsthalle (Kunsthalle Praha) 19.00

17. Po/Mon Za krásu / For Beauty 20.00

18. Út/Tue Proslov k národu / Speech to the Nation ND+ ČNS, XIV 20.00

19. St/Wed nehraje se / no performance

20. Čt/Thu Zahrada / The Garden 20.00

21. Pá/Fri Zahrada / The Garden 20.00

22. So/Sat Zahrada / The Garden 20.00

23. Ne/Sun Tramvestie 20.00

24. Po/Mon Patterns (Cluster Ensemble – Bratislava) 20.00

25. Út/Tue
Poselství – Poslední láska dr. Kafky 
(The Fodderbasis – Budapešť) / The Message – Dr. Kafka's 
Last Love (The Fodderbasis – Budapest)

20.00

26. St/Wed
Němý kanár (Prague Modern) / 
The Mute Canary (Prague Modern)

20.00

27. Čt/Thu Apollo (Icebreaker – Londýn) / Apollo (Icebreaker – London) 20.00

28. Pá/Fri Cube 20.00

29. So/Sat Cube ND+ 20.00

30. Ne/Sun nehraje se / no performance

Červenec / July

1. Po/Mon
Charlotte: Tříbarevná hra se zpěvy / 
Charlotte: A Tri-Coloured Play with Music

20.00

2. Út/Tue
Charlotte: Tříbarevná hra se zpěvy / 
Charlotte: A Tri-Coloured Play with Music

20.00

4. Čt/Thu Zahrada / The Garden 20.00

5. Pá/Fri Zahrada / The Garden 20.00

6. So/Sat Zahrada / The Garden 20.00
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PROGRAM > SRPEN–ZÁŘÍ / AUGUST–SEPTEMBER 2019

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

Srpen / August

27. Út/Tue Madama Butterfly 19.00

28. St/Wed Tosca 19.00

29. Čt/Thu Bohéma (La bohème) 19.00

30. Pá/Fri Madama Butterfly 19.00

31. So/Sat Tosca 19.00

Září / September

1. Ne/Sun Bohéma (La bohème) 19.00

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

3. Út/Tue La traviata 19.00

4. St/Wed Rusalka 19.00

5. Čt/Thu Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice EX4 19.00

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

7. So/Sat Labutí jezero / Swan Lake
SEN2 14.00

EX2 19.00

8. Ne/Sun Kytice / A Bouquet EX1 19.00

9. Po/Mon Carmen 19.00

10. Út/Tue Labutí jezero / Swan Lake EX3 19.00

11. St/Wed Maryša / Marysha 17.00

12. Čt/Thu Zahajovací koncert / Opening concert 19.00

13. Pá/Fri Labutí jezero / Swan Lake 19.00

14. So/Sat Manon Lescaut 19.00

15. Ne/Sun nehraje se / no performance

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue Kytice / A Bouquet ND+ 19.00

18. St/Wed La traviata O1 19.00

19. Čt/Thu Dalibor / Dalibor SEN4 19.00

20. Pá/Fri Láska ke třem pomerančům (L’amour des trois oranges) O2 19.00

21. So/Sat Maryša / Marysha ROD6 17.00

22. Ne/Sun
Čert a Káča / The Devil and KateThe Devil and Kate ROD4 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

23. Po/Mon Carmen 19.00

24. Út/Tue Dalibor / Dalibor 19.00

25. St/Wed Labutí jezero / Swan Lake 19.00

26. Čt/Thu Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream Š6 19.00

27. Pá/Fri Láska ke třem pomerančům (L’amour des trois oranges) 19.00

28. So/Sat Libuše 18.00

29. Ne/Sun Labutí jezero / Swan Lake
14.00

19.00

30. Po/Mon Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ROV 19.00

Září / September

30. Po/Mon
Koncert Orchestru Národního divadla ke 30. výročí sametové revoluce 
Concert for the 30th anniversary of the Velvet revolution

19.00

NÁRODNÍ
DIVADLO

VLADISLAVSKÝ 
SÁL PRAŽSKÉHO 
HRADU
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

Srpen–září / August–September 2019

Srpen / August

14. St/Wed Don Giovanni 19.00

15. Čt/Thu Don Giovanni 19.00

16. Pá/Fri Don Giovanni 19.00

17. So/Sat Don Giovanni 19.00

18. Ne/Sun Don Giovanni 19.00

20. Út/Tue Don Giovanni 19.00

21. St/Wed Don Giovanni 19.00

22. Čt/Thu Don Giovanni 19.00

23. Pá/Fri Don Giovanni 19.00

24. So/Sat Don Giovanni 19.00

25. Ne/Sun Don Giovanni 19.00

30. Pá/Fri Kafka: Proces / Kafka: The Trial 19.00

31. So/Sat Kafka: Proces / Kafka: The Trial 19.00

Září / September

1. Ne/Sun Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 19.00

2. Po/Mon nehraje se / no performance

3. Út/Tue nehraje se / no performance

4. St/Wed Misantrop / The Misanthrope ND+ 19.00

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

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

7. So/Sat Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes 19.00

8. Ne/Sun Kouzelná země / Nightwork 19.00

9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue nehraje se / no performance

11. St/Wed nehraje se / no performance

12. Čt/Thu nehraje se / no performance

13. Pá/Fri Netrpělivost srdce / Beware of Pity ČS1 19.00

14. So/Sat Don Giovanni 19.00

15. Ne/Sun
Opera nás baví: Don Juan / Opera is Fun! 11.00

Don Giovanni 19.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue Kouzelná země / Nightwork ČS2 19.00

18. St/Wed Misantrop / The Misanthrope Č3 19.00

19. Čt/Thu Kafka: Proces / Kafka: The Trial 19.00

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

21. So/Sat Kafka: Proces / Kafka: The Trial 
ROD3 14.00

19.00

22. Ne/Sun Faust ND+ 19.00

23. Po/Mon Kafka: Proces / Kafka: The Trial 19.00

24. Út/Tue Netrpělivost srdce / Beware of Pity ND+ 19.00

25. St/Wed Poprask v opeře (Viva la Mamma) DV1 19.00

26. Čt/Thu nehraje se / no performance

27. Pá/Fri Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes 19.00

28. So/Sat Noční sezóna / The Night Season 19.00

29. Ne/Sun Poprask v opeře (Viva la Mamma) SEN1 17.00

30. Po/Mon nehraje se / no performance

Srpen / August

23. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

24. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

29. Čt/Thu Zahrada / The Garden 20.00

30. Pá/Fri Zahrada / The Garden 20.00

31. So/Sat Zahrada / The Garden 20.00

Září / September

1. Ne/Sun nehraje se / no performance

2. Po/Mon Sternenhoch 20.00

3. Út/Tue nehraje se / no performance

4. St/Wed Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

5. Čt/Thu Sternenhoch 20.00

6. Pá/Fri Cube 20.00

7. So/Sat Cube 20.00

8. Ne/Sun Za krásu / For Beauty 20.00

9. Po/Mon Návštěva / The Visit 20.00

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

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

12. Čt/Thu Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

13. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

14. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

15. Ne/Sun nehraje se / no performance

16. Po/Mon Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ 20.00

17. Út/Tue Za krásu / For Beauty ND+ 20.00

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

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

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

21. So/Sat Malý princ / The Little Prince
14.00

20.00

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

23. Po/Mon
Vidím nevidím / As Far as I See ND+ Š2 10.00

Návštěva / The Visit 20.00

24. Út/Tue nehraje se / no performance

25. St/Wed pronájem / reserved

26. Čt/Thu pronájem / reserved

27. Pá/Fri pronájem / reserved

28. So/Sat pronájem / reserved

29. Ne/Sun nehraje se / no performance

30. Po/Mon

Fantasia / Fantasia (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 19.30

Happy New Fear / Happy New Fear 
(Pražské křižovatky / Prague Crossroads)

21.00

STAVOVSKÉ
DIVADLO

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

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

www.narodnidivadlo.cz, www.nationaltheatre.cz

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 (po–ne 10–18)
Od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2019 jsou v prodeji vstupenky 
na představení Baletu, Činohry, Laterny magiky a Opery 
na všech scénách do 30. 11. 2019, tj. na 6 měsíců dopředu. 
 

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)

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
• 50% sleva pro studenty a mladé diváky do 26 let věku  

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

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

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

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

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

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

www.nationaltheatre.cz, www.narodnidivadlo.cz 

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

THE BOX OFFICES  

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

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.bruderova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 536



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI INSCENACÍ 

PARTNER PREMIÉROVÝCH VEČERŮ

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍ HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER 



Václav 
Postránecký
8. září 1943 – 7. května 2019

Václav Postránecký v roli hada Satanaela 
v Hackově hře Adam a Eva (1978). V režii Jaromíra 

Pleskota spolu s ním hráli Josef Somr (Bůh), 
Taťjana Medvecká (Eva), Ivan Luťanský (Adam) 

a Oldřich Vlček (Gabriel).

Foto: Jaromír Svoboda


