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10 Iva Janžurová 
v Audienci 
u královny
Rozhovor s režisérkou 
inscenace Alicí Nellis

24 Choreograf Jacopo Godani 
k Ballettissimu

32 Jeníček a Mařenka, 
nová premiéra Opery
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Premieres
for the 2014–2015 season

Premiéry
a produkce sezony 2014–2015

 OPERA

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

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

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

STÁTNÍ OPERA / THE STATE OPERA

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

NOVÁ SCÉNA / THE NEW STAGE

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

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

 ČINOHRA 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

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

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

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

 BALET 

STÁTNÍ OPERA / 
STATE OPERA

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

 LATERNA MAGIKA

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

REPERTOÁR NA NOVÉ SCÉNĚ / 
REPERTOIRE ON THE NEW STAGE

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

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

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

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

Human Locomotion
Koncept: SKUTR, Kopecký, Kodet
Režie: Martin Kukučka 
a Lukáš Trpišovský (SKUTR)
Choreografie: Jan Kodet
Scénografie: Jakub Kopecký
Hudba: Petr Kaláb
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Činohra • Opera • Balet • Laterna magika
Národní divadlo • Státní opera • Stavovské divadlo • Nová scéna

Předplatné 2015/16
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ÚVODNÍK

Volný prodej předplatného 2015/16  
pro všechny zájemce
30. 3. – 14. 6. 2015
• Online rezervace a nákup s doručením jako eVstupenka, poštou či s osobním vyzvednutím
• Přímý nákup na pokladně předplatného ND a v síti ColosseumTicket po celé ČR
• Sleva 25 % u studentských skupin pro studenty SŠ/VŠ i při online nákupu
• Mimořádné cenové zvýhodnění skupin pro seniory
• 40 předplatitelských skupin s představeními na scénách Národního divadla,  

Státní opery, Stavovského divadla a Nové scény
• Představení Opery, Baletu, Činohry a Laterny magiky
• Společná skupina „Ladíme spolu“ s Českou filharmonií
• Bezplatné parkování v den představení v parkingu ND (Ostrovní 1, Praha 1)  

v rozsahu tří hodin
• Právo na přenos svých míst v sále ve stejné skupině do další divadelní sezony

E-mail: predplatne@narodni-divadlo.cz (po-pá)
Další informace: na stránkách 4-7 a na www.predplatnend.cz
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Vážení a milí diváci,
duben je nejkrásnější měsíc, i když T. S. Eliot 
píše opak.
Jaro je totiž nepochybně tady, a kromě toho 
se v dubnu můžeme těšit na květen a vše, co 
následuje. Nejkrásnější část roku je pořád 
před námi a divadelní sezona ještě zdaleka 
nekončí! Ale protože jaro je tu již od března, 
je dobré si připomenout dvě premiéry, které 
se minulý měsíc uskutečnily.
Tou první byly na Nové scéně 12. března 
Strasti života od Chanocha Levina v režii 
hosta ze Slovenska Eduarda Kudláče. Cha-
noch Levin je nejvýznamnějším izraelským 
dramatikem a také dramatikem světově 
nejuváděnějším. Je tedy trochu zvláštní, 
že naše inscenace Strastí života je českou 
premiérou, ale i teprve druhým uvedením 
tohoto autora v Česku vůbec.
V inscenaci, která je komedií o „strastech 
života“ mají diváci možnost vidět výjimečné 
výkony tří vynikajících herců: Jany Bouško-
vé, Jiřího Štěpničky a Aloise Švehlíka. 
Další březnovou premiérou, kterou musíme 
v dubnu vzpomenout, je Audience u králov-
ny. Britský dramatik Peter Morgan vyšel 
ze zdánlivě nedramatického faktu: britská 
královna přijímá každé úterý premiéra 
své vlády, aby ji informoval o probíhajícím 
dění. Autorovi se podařilo zobrazit posled-
ních šedesát let nejen britského králov-
ství – uvidíte předsedy vlád od Winstona 
Churchilla přes Margaret Thatcherovou až 
po Davida Camerona, a to vše pod dohledem 
jediné mimořádně silné osobnosti: Alžbě-

ty II., kterou ztvárnila mimořádná herečka 
Iva Janžurová. V rolích premiérů uvidíte 
Václava Postráneckého, Františka Něm-
ce, Igora Bareše, Davida Matáska, Martina 
Pechláta, Milana Stehlíka a Igora Orozoviče. 
Marget Thatcherovou hraje Taťjana Medvec-
ká, komorníkem je Jan Hartl a Alžbětinou 
chůvou z dětství Miluše Šplechtová. Moderní 
britské, evropské, ale i světové dějiny, úloha 
osobnosti a tradice jako na dlani a s anglic-
kým humorem. Režii měla vynikající filmová, 
ale i divadelní režisérka Alice Nellis a poprvé 
své premiéry královna přijímala 19. března 
na jevišti Stavovského divadla. 
A teď konečně duben, nejkrásnější měsíc 
a nejkrásnější premiéra. Protože nejkrásnější 
je vždy ta, která nás teprve čeká. A tou bude 
opět britská hra (drama a popmusic Britům 
docela jde …) Zemětřesení v Londýně. Mike 
Bartlett je jeden z mnoha skvělých součas-
ných anglosaských autorů a jeho Zemětřesení 
tuto pověst potvrzuje. Režie se ujal Daniel 
Špinar, který se po úspěšném Shakespearo-
vě Othellovi utká s dalším anglickým drama-
tikem, tentokrát současným. V jeho úsilí mu 
budou pomáhat Pavla Beretová, Jana Pidr-
manová, Jana Janěková ml., Filip Rajmont, 
Vladislav Beneš a další. Premiéra je 2. dubna 
na Nové scéně.

Krásné jaro Vám přeji, milí diváci, a přijďte 
do divadla!

Michal Dočekal
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PREMIÉROVÉ SKUPINY
Tři nové exkluzivní předplatitelské skupiny vás zvou na první 
premiéry nové sezony. Navštívíte představení na nejlepších 
místech v hledišti, získáte tištěné programy podepsané 
představiteli hlavních rolí, budeme vás hýčkat mnohými 
překvapeními. A hlavně tím, co umíme nejlépe – uměním.

Operní premiéry – OP
Výjimečná operní skupina vám zajistí vstupenky na premié-
rová uvedení sedmi operních inscenací. Buďte první, kdo si 
s námi užije jiskřivou atmosféru zrodu nových uměleckých děl. 
Příběh kněžky Normy byl poprvé uveden ve slavné La Scale. 
Vy se můžete těšit na návštěvu Státní opery, jejíž honosné pro-
story rozezní Belliniho romantické melodie. V lednu zhlédnete 
ve Stavovském divadle zpracování známé pohádky o Popelce, 
konverzační komedii plnou vtipných situací a nenadálých pře-
kvapení. Tragický milostný příběh gejši Cio-Cio-San a plukov-
níka Pinkertona vás zavede do exotického prostředí Japonska. 
Návštěva Národního divadla nabídne unikátní setkání s českou 
hudbou a zřídka uváděnou operou Juliette Bohuslava Martinů. 
Znáte ikoničtější příběh nešťastné lásky než ten o Romeovi 
a Julii? Do operní podoby jej převedl Francouz Charles Gounod 
a chytlavá melodie nejslavnější árie Je veux vivre vám bude 
znít v hlavě ještě cestou domů. Opera s názvem Andrea Chénier 
je inspirována životem a tvorbou básníka popraveného během 
francouzské revoluce. Exkluzivní premiérový cyklus završí 
Straussova Elektra, mytický příběh řecké princezny, která touží 
pomstít vraždu svého otce. 

1. Norma pá 2. 10. 2015 19.00 SO

2. Popelka čt 21. 1. 2016 19.00 STD

3. Madama Butterfly čt 4. 2. 2016 19.00 SO

4. Juliette čt 24. 3. 2016 19.00 ND

5. Romeo a Julie čt 21. 4. 2016 19.00 SO

6. Andrea Chénier čt 5. 5. 2016 19.00 ND

7. Elektra pá 10. 6. 2016 19.00 SO

Cena – A: 9 990 Kč

Baletní premiéry – BP
Prožijte s námi naplno atmosféru premiérových večerů – 
od počátečních tónů předehry přes zatajený dech před prvním 
rozevřením opony, od úderu špiček na baletní podlážku přes 
první povedený skok či vytočenou piruetu, od sklenky šam-
paňského o přestávce a napjatého očekávání další části večera 
až po závěrečný tón, poslední zavření opony a velkolepou 
slavnostní děkovačku – to vše za přítomnosti našich předních 
tanečníků na scéně a inscenátorů v hledišti. V prosinci vás 
na půdě Národního divadla potěší vánoční pohádkový příběh 
oživlé loutky Louskáčka v režii uměleckého šéfa Baletu 
Národního divadla Petra Zusky. O tři měsíce později se s malou 
Gerdou vydáte zachránit očarovaného chlapce Kaje do ledové-
ho království postaveného na scéně Státní opery v inscenaci 
Sněhová královna. Na závěr sezony poznáte to nejlepší ze 
současného tanečního divadla na jevišti Nové scény za dopro-
vodu hudby Bacha, Brela, Šostakoviče či Mahlera – magickou 
kombinaci lyriky, nostalgie, humoru i bláznivé absurdity 
v inscenaci Vertigo. Pojďte s námi prožít neopakovatelné první 
okamžiky nových inscenací.

1. Louskáček čt 3. 12. 2015 19.00 ND

2. Sněhová královna čt 3. 3. 2016 19.00 SO

3. Vertigo čt 9. 6. 2016 19.00 NS

Cena – A: 4 990 Kč

Činoherní premiéry – ČP
K unikátním premiérovým večerům se známými a oblí-
benými herci vás zve soubor Činohry Národního divadla. 
Do nové sezony vás stylově vtáhne swingová revue Ondřeje 
Havelky, která diváky provede společně s Melody Makers 
na scéně příběhem české jazzové legendy Jiřího Traxlera. 
Na jevišti Stavovského divadla se rozehraje nesmrtelná 
klasika, Ibsenova Heda Gablerová, dramatický portrét ženy, 
která hledá štěstí, ale žije v době, v níž ho nedokáže naplnit. 
Premiéra Nezvalova veršovaného dramatu Manon Lescaut 
si připíše jedno prvenství: Příběh nevěrné a zároveň oddané 
lásky se totiž na prkna Národního divadla dostává vůbec 
poprvé. Tvůrčí zájem současné dramatičky Lenky Lagronové 
se tentokrát upnul k jedné z nejznámějších postav české 
literatury, Boženě Němcové. Divadelní hra Jako břitva ale není 
suchý životopis. Spoluprožijete příběh emancipované ženy, 
která svými životními postoji překonala svou dobu. První 
červnová premiéra Sen čarovné noci vás příjemně naladí 
na přicházející léto. V závěrečném předpremiérovém večeru 
nazvaném Kafka přivede jeden z nejvýraznějších ruských 
režisérů Kirill Serebrennikov na jeviště bizarní svět tohoto 
geniálního modernisty.

1.
V rytmu swingu  
buší srdce mé

čt 10. 9. 2015 19.00 ND

2. Heda Gablerová čt 19. 11. 2015 19.00 STD

3. Manon Lescaut čt 11. 2. 2016 19.00 ND

4.
Jako břitva  
(Božena Němcová)

čt 31. 3. 2016 19.00 STD

5. Sen čarovné noci čt 16. 6. 2016 19.00 ND

6. Kafka čt 23. 6. 2016 19.00 StD

Ceny – A: 3 090 Kč, B: 2 090 Kč, C: 1 190 Kč

EXKLUZIVNÍ SKUPINY

Exclusive – EX
Výběr z nejoblíbenějších inscenací všech žánrů. Sezonu otevře 
Othello, jedna z nejproslulejších tragédií Williama Shake-
speara. Režisérem příběhu o lásce, žárlivosti a intrikách je 
nastupující ředitel Činohry Daniel Špinar. Adventní období 
každoročně ovládá Čajkovského pohádkový balet Louskáček. 
V nové sezoně se můžete těšit na novou inscenaci uměleckého 
šéfa Baletu Petra Zusky. Manon Lescaut, hrdinka Prévosto-
va románu, učarovala kromě mnoha jiných také českému 
spisovateli Vítězslavu Nezvalovi. Ten přepracoval milostný 
příběh nespoutané Manon a rytíře des Grieux do veršovaného 
dramatu, které je považováno za jedno z jeho nejzdařilejších 
děl. Zástupcem operního žánru je Popelka mistra vrcholného 
belcanta Gioacchina Rossiniho. Příběh nabízí inscenátorům 
pestrou škálu situací se skvělými hudebními čísly.

1. Othello, benátský mouřenín út 6. 10. 2015 19.00 STD

2. Louskáček út 8. 12. 2015 19.00 ND

3. Manon Lescaut st 17. 2. 2016 19.00 ND

4. Popelka st 9. 3. 2016 19.00 STD

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

Shakespearovské večery – SV
Národní divadlo má aktuálně ve svém repertoáru několik 
inscenací na náměty nejslavnějšího dramatika všech dob. Čtyři 
z nich tvoří nový exkluzivní shakespearovský cyklus. Nesmr-
telný příběh veronských milenců Romea a Julie inspiroval také 
ruského skladatele Sergeje Prokofjeva. Výjimečnou inscenaci 
v duchu neoklasické taneční estetiky připravil Petr Zuska. 
Tragédie o benátském mouřenínu Othellovi je klasický příběh 
vášně, žárlivosti a zrady, jehož motiv proniknul z divadelního 
prostředí i na pole psychologie. Giuseppe Verdi si k opernímu 
zpracování vybral celkem čtyři Shakespearovy kusy – prvním 
z nich je Macbeth, příběh bezuzdné ctižádosti a touhy po moci, 
které jsou puzeny záhadnou věštbou. Závěr sezony a začátek 
léta vám chceme zpříjemnit tematickou novinkou, komedií Sen 
čarovné noci. Mezi několik milostných párů se připlétá elfský 
král Oberon, jemuž sluha Puk opatří kouzelný květ vyvolávající 
v lidech lásku. Celý příběh se odehrává o kouzelné noci, kdy se 
smývá rozdíl mezi skutečností a snem.

1. Romeo a Julie čt 8. 10. 2015 19.00 SO

2. Othello, benátský mouřenín út 19. 1. 2016 19.00 STD

3. Macbeth st 13. 4. 2016 19.00 SO

4. Sen čarovné noci út 28. 6. 2016 19.00 ND

Cena – A: 3 090 Kč, B: 2 090 Kč, C: 1 190 Kč

Ladíme spolu – ČFND
Milovníkům operní i symfonické hudby s velkou radostí 
představujeme novou exkluzivní skupinu, která vznikla ze spo-
lupráce Národního divadla a České filharmonie. Cyklus zahájí 
koncert k otevření jubilejní 120. sezony České filharmonie. Pod 
taktovkou Jiřího Bělohlávka se orchestr představí s progra-
mem z ryze českého repertoáru. Zazní hudba Leoše Janáčka, 
Josefa Suka či Antonína Dvořáka. První návštěva Národního 
divadla nabídne pohled na vývoj ruské opery – můžete se těšit 
na společné uvedení oper Jolanta Petra iljiče Čajkovského 
a Slavík Igora Stravinského. Příběhy slepé princezny Jolanty 
a přepychem zahrnutého čínského císaře jsou na první pohled 
zcela odlišné, propojuje je však téma obdivu k přírodě a jejím 
krásám. Třetí večer bude opět patřit české hudbě, a to na kon-
certě ke 120. výročí České filharmonie. Uslyšíte Dvořákovy Bib-
lické písně v podání Jana Martiníka a na závěr Novosvětskou 
symfonii. Abonentní cyklus uzavře nové nastudování opery 
Elektra skladatele Richarda Strausse.

1. Zahajovací koncert pá 2. 10. 2015 19.30 DSR

2. Slavík/Jolanta pá 20. 11. 2015 19.00 ND

3. Koncert ke 120. výročí ČF po 4. 1. 2016 19.30 DSR

4. Elektra st 22. 6. 2016 19.00 SO

Cena – A: 3 980 Kč, B: 2 980 Kč, C: 1 540 Kč

RODINNÉ SKUPINY

Rodinné divadlo odpolední I – ROD1 
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 10 let.
Jedna z nejzdařilejších oper Antonína Dvořáka, Čert a Káča, je 
založena na lidové báchorce, kterou do své sbírky zpracovala 
Božena Němcová. Scéna Adolfa Borna umocňuje prožitek 
z Dvořákovy geniální tvorby. V inscenaci multimediální 
Laterny magiky si připomenete vědecké objevy 19. století. 
V novém roce zhlédnete romantickou operu skladatele 
Engelberta Humperdincka Jeníček a Mařenka napsanou 
na motivy známé pohádky bratří Grimmů. S velkým zájmem 
očekávané pohádkové představení režíroval Matěj Forman. 
Francouzská choreografka Bérangère Andreo nastudovala se 
souborem Taneční konzervatoře hl. m. Prahy poutavý Dicken-
sův příběh Oliver Twist. A na závěr divadelní sezony uvidíte 
pohádku Sněhová královna o krutém zimním království, která 
patří ke klenotům mistra pohádkáře Andersena. Baletní 
verzi s hudbou Sergeje Prokofjeva vytvořil slavný anglický 
choreograf Michael Corder.

1. Čert a Káča ne 20. 9. 2015 11.00 ND

2.
Podivuhodné cesty  
Julese Verna

so 14. 11. 2015 17.00 NS

3. Jeníček a Mařenka ne 31. 1. 2016 11.00 SO

4. Oliver Twist (Bohemia Balet) ne 15. 5. 2016 14.00 STD

5 Sněhová královna ne 26. 6. 2016 14.00 SO

Cena – A: 1 840 Kč, B: 1 330, Kč, C: 740 Kč

Rodinné divadlo odpolední II – ROD2 
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 8 let.
Úvodem skupiny pro nejmenší diváky zazní tóny opery Příhody 
lišky Bystroušky Leoše Janáčka. Skladatel v ní mistrně zhudeb-
nil radosti i starosti malé lišky a dalších obyvatel či sousedů 
lesa. V tanečním představení Čarodějův učeň tvůrci oživují 
téma lužickosrbské legendy: příběh ukazuje nebezpečí střetů 
se záhadnými silami, které dokážou poblouznit i fascinovat. 
Další titul této skupiny je Sněhová královna na motivy oblíbené 
pohádky H. CH. Andersena. Příběh o malé statečné Gerdě, 
která vysvobodí svého kamaráda Kaje z moci kruté královny, 
okouzluje čtenáře již téměř 170 let. I v posledním představení 
se potěšíte pohádkovým příběhem. Italský skladatel Gioacchi-
no Rossini napsal okouzlující operu Popelka, v níž nechybí to 
základní: vítězství dobra a lásky nad zlem a nenávistí.

1. Příhody lišky Bystroušky so 21. 11. 2015 14.00 ND

2. Čarodějův učeň so 6. 2. 2016 14.00 ND

3. Sněhová královna so 19. 3. 2016 14.00 SO

4. Popelka so 11. 6. 2016 17.00 STD

Cena – A: 1 640 Kč, B: 1 180, Kč, C: 590 Kč

Rodinné divadlo odpolední III – ROD3 
Skupinu doporučujeme divákům od 15 let. 
Swingová revue Ondřeje Havelky V rytmu swingu buší srdce 
mé je založená na vzpomínkách jazzmana Jiřího Traxlera 
a uvede vás do světa podmanivých melodií s Melody Makers 
na scéně. Celovečerním dílem se na jevišti Nové scény 
představí jeden z nejslavnějších choreografů současnosti, 
Izraelec Ohad Naharin. V prosinci vás čeká činoherní předsta-
vení 1914. Působivá inscenace režiséra Roberta Wilsona s te-
matikou první světové války snoubí ironický pohled dobrého 
vojáka Švejka s protiválečným opusem Karla Krause Poslední 
chvíle lidstva. S předposledním titulem skupiny, Smetanovou 
Prodanou nevěstou, vkročila před téměř 150 lety do české 
opery idea národního hudebního divadla. Děj vás zavede 
do vesničky, kde žijí Jeník a Mařenka – dva mladí milující se 
lidé. Jakou roli sehraje v jejich osudu vesnický dohazovač 
Kecal či „medvěd“ Vašek? Inscenace Laterny magiky Malý 
princ, která uzavírá program skupiny, přibližuje pohádkový 
příběh Antoina de Saint-Exupéryho. V příběhu letce, který 
uvízne v poušti, je konfrontován svět dospělých s pohledem 
pohádkového dětského hrdiny. 

1.
V rytmu swingu  
buší srdce mé

so 3. 10. 2015 14.00 ND

2. Ohad Naharin: decadance ne 15. 11. 2015 14.00 NS

3. 1914 ne 6. 12. 2015 14.00 STD

4. Prodaná nevěsta ne 24. 1. 2016 14.00 ND

5. Malý princ so 2. 4. 2016 14.00 NS

Cena – A: 1 580 Kč, B: 1 090 Kč, C: 710 Kč

Rodinné divadlo odpolední IV – ROD4 
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 12 let.
V této rodinné skupině uvidíte Stroupežnického drama Naši 
furianti s podtitulem Obraz života v české vesnici. Příběh se 
točí kolem uvolněného místa ponocného. Spor o jeho obsaze-
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ní postupně narůstá přiživován zdejšími furianty – domýš-
livci. V prosinci se ponoříte do vánoční atmosféry s novým 
provedením Čajkovského baletu Louskáček z dílny Petra 
Zusky. V novém roce vás rozveselí swingová revue Ondřeje 
Havelky vycházející ze vzpomínek jazzmana Jiřího Traxlera 
s Havelkovými Melody Makers na scéně. Následuje Janáč-
kova slavná opera o lišce Bystroušce, která svým vtipem, 
hloubkou, emotivností a výpravností stále oslovuje dospělé 
i dětské publikum po celém světě. Balet Sněhová královna 
vypráví o kruté vládkyni, která očarovala chlapce Kaje pomocí 
střípku z kouzelného zrcadla a uvěznila ho ve světě, kde není 
místo pro lásku.

1. Naši furianti so 24. 10. 2015 14.00 ND

2. Louskáček so 12. 12. 2015 14.00 ND

3.
V rytmu swingu  
buší srdce mé

ne 17. 1. 2016 14.00 ND

4. Příhody lišky Bystroušky so 16. 4. 2016 14.00 ND

5. Sněhová královna so 14. 5. 2016 14.00 SO

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 180 Kč, C: 680 Kč

Rodinné divadlo odpolední V – ROD5 
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 12 let. 
Úvodním titulem je taneční divadlo Petra Zusky inspirované 
životními příběhy Jacquese Brela, Vladimira Vysockého 
a Karla Kryla. O měsíc později vás v Národním divadle uvítá 
Dvořákova opera Rusalka. Minimalistické výtvarné zpracování 
v režii Jiřího Heřmana dává vyniknout jemným melodiím. 
Pohádková opera Engelberta Humperdincka o ztraceném Je-
níčkovi a Mařence, tajemném lese a čarodějnici v režii Matěje 
Formana zaujme bohatou instrumentací a českým překladem 
libreta. První inscenací v novém roce je Stroupežnického 
divadelní bestseller Naši furianti, hra z vesnického prostředí, 
kde každý druhý soused angažovaný do sporu o neobsazené 
místo ponocného je domýšlivec a náfuka. Projekt Laterny 
magiky Podivuhodné cesty Julese Verna připomíná zeměpisné, 
geologické, fyzikální a astronomické objevy 19. století. Geni-
ální Dvořákova hudba roztomilé opery Čert a Káča ve spojení 
s originální scénou a kostýmy Adolfa Borna zaručují úspěch 
nejen u dětského diváka. Skupinu zakončí balet Sněhová 
královna, dojemný příběh o boji mezi dobrem a zlem.

1.
Brel–Vysockij–Kryl /  
Sólo pro tři

so 26. 9. 2015 14.00 ND

2. Rusalka ne 18. 10. 2015 17.00 ND

3. Jeníček a Mařenka so 5. 12. 2015 11.00 SO

4. Naši furianti ne 31. 1. 2016 14.00 ND

5.
Podivuhodné cesty  
Julese Verna

so 12. 3. 2016 14.00 NS

6. Čert a Káča so 30. 4. 2016 11.00 ND

7. Sněhová královna so 7. 5. 2016 14.00 SO

Cena – A: 2 460 Kč, B: 1 780 Kč, C: 960 Kč

Rodinné divadlo odpolední VI – ROD6 
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 12 let.
Úvodem skupiny vás čeká exotický příběh chrámové taneč-
nice a její nenaplněné lásky v bohaté scénické i kostýmové 
výpravě – bonbonek pro milovníky klasických baletních 
děl. Opera Čert a Káča Antonína Dvořáka o chytrém ovčáku 
Jirkovi, drzém děvčeti Káče a oklamaném čertu je založena 
na báchorce Boženy Němcové. Doznívající vánoční atmosféru 
prodlouží balet Louskáček P. I. Čajkovského. Novou inscenaci 
nastudoval choreograf Petr Zuska. Operní pohádku Jeníček 
a Mařenka napsal Engelbert Humperdinck na motivy bratří 
Grimmů. V režii Matěje Formana uvidíte zbloudilé děti, 
pohádkový les, zlou ježibabu i loutkáře. Jaro oslavíte s příbě-
hem krásné a přelétavé Manon básníka Vítězslava Nezvala. 
Na závěr sezony se vypravíte do Čarokraje a navštívíte 
podzemí Národního divadla, v němž tvůrci opery objevili tajný 
vchod do říše Mytologie.

1. La Bayadère so 12. 9. 2015 14.00 SO

2. Čert a Káča ne 11. 10. 2015 11.00 ND

3. Louskáček so 2. 1. 2016 15.30 ND

4. Jeníček a Mařenka ne 14. 2. 2016 11.00 SO

5. Manon Lescaut ne 17. 4. 2016 14.00 ND

6. Čarokraj so 25. 6. 2016 14.00 ND

Cena – A: 2 180 Kč, B: 1 480 Kč, C: 790 Kč

Rodinné divadlo odpolední VII – ROD7 
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 7 let.
Tuto novu skupinu otevírá multimediální inscenace Laterny 
magiky Vidím nevidím. Důmyslnými projekcemi, které jsou 
základním stavebním prvkem Laterny magiky, vám dá insce-
nace možnost seznámit se s představami a fantaziemi nevi-

domé Agátky. V prosinci vás čeká pohádkový výlet do světa, 
kde žije Louskáček – oživlá dřevěná loutka. Čajkovského balet 
uvádíme v novém kabátě, v originální choreografii Petra 
Zusky. Do třetice se s předplatným vydáte na balet Sněhová 
královna s hudbou S. Prokofjeva. Andersenův příběh o zlé 
vládkyni a síle přátelství očaroval několik generací čtenářů 
a diváků. Závěrečným titulem skupiny je Čarokraj. Součástí 
výpravy do světa Mytologie, říše plné bazilišků, vlkodlaků 
a mořských panen, je průzkumná cesta podzemím Národního 
divadla. Máte se na co těšit! 

1. Vidím nevidím ne 11. 10. 2015 17.00 NS

2. Louskáček ne 6. 12. 2015 18.00 ND

3. Sněhová královna ne 6. 3. 2016 14.00 SO

4. Čarokraj ne 26. 6. 2016 14.00 ND

Cena – A: 1 450 Kč, B: 990 Kč, C: 590 Kč

Rodinné divadlo odpolední VIII – ROD8 
(dříve Divadlo pro děti – D) 
Skupinu doporučujeme rodinám s dětmi od 7 let.
Pro malé i větší děti, jejich rodiče i prarodiče je připravena 
skupina dvou představení – opery a baletu. Jedinečná Rusalka 
Antonína Dvořáka je nejúspěšnější operní dílo tohoto velikána. 
Pohádkový příběh o vodní víle, která se zamiluje do smrtelníka, 
překypuje vroucí melodikou, něžnou i dramaticky vypjatou, 
a těší se oblibě operních diváků po celém světě. Taneční 
umění zastupuje Oliver Twist na motivy pohádkového příběhu 
Charlese Dickense v podání souboru Bohemia Balet Taneční 
konzervatoře hl. m. Prahy. Děti tančí dětem!

1. Rusalka ne 24. 1. 2016 14.00 SO

2. Oliver Twist (Bohemia Balet) so 4. 6. 2016 14.00 STD

Cena – A: 790 Kč, B: 590 Kč, C: 290 Kč

Rodinné divadlo večerní – R 
(dříve Opera a balet pro rodiny – R)
V prvním představení skupiny, Kouzelné flétně W. A. Mozarta, 
se snoubí pohádkové i komické prvky s tajuplnou symbolikou. 
Velký romantický balet Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva o mi-
lencích z Verony v choreografii Petra Zusky potěší příznivce 
tanečního umění. Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky osloví 
svým vtipem, hloubkou i emotivitou dospělé publikum, stejně 
jako malebností a výpravností publikum dětské. Mefistofeles 
jako jediná dokončená opera Arriga Boita patří mezi díla 
poskytující příležitost basovému pěveckému oboru. Popelka 
mistra vrcholného belcanta Gioacchina Rossiniho, dojemný 
příběh chudé utlačované dívky, která okouzlila bohatého a slič-
ného prince, jistě učaruje i vám.

1. Kouzelná flétna pá 4. 9. 2015 19.00 STD

2. Romeo a Julie st 7. 10. 2015 19.00 SO

3. Příhody lišky Bystroušky so 16. 1. 2016 19.00 ND

4. Mefistofeles čt 17. 3. 2016 19.00 SO

5. Popelka pá 3. 6. 2016 19.00 STD

Cena – A: 2 390 Kč, B: 1 750 Kč, C: 1 150 Kč

STUDENTSKÉ SKUPINY
Tyto skupiny jsou otevřeny všem. Studenti středních a vysokých 
škol je mohou zakoupit s 25% slevou. Prokázání nároku na sle-
vu může hledištní personál vyžadovat při vstupu do hlediště.

Národní divadlo studentům I – NDS1
Tato skupina je sestavena na míru studentům, kteří 
chtějí na našich scénách zažít propojení klasiky a moderny. 
Z avantgardní opery Dmitrije Šostakoviče Orango o polidštění 
opice zůstal fragment jedinečný svou výmluvností. Antifor-
malistický jarmark je Šostakovičovým groteskním protestem 
proti vládě hlupáků. Další titul je divadelní hra Spolu/sami 
současné autorky A. Hillingové, vyprávějící příběhy blízkosti 
a samoty ulic moderního velkoměsta. Balet Valmont vytvořil 
Libor Vaculík na motivy románu Nebezpečné známosti. 
Jemné, citlivé vykreslení jednotlivých postav ve spojení s de-
tailně propracovanými kostýmy a bohatou výpravou dělají 
z tohoto příběhu lásky zbavené citů dechberoucí podívanou. 
Skupinu uzavře Strakonický dudák, tradiční báchorka J. K. 
Tyla, která dostala v Národním divadle nový háv režií J. A. 
Pitínského. 

1.
Orango/Antiformalistický 
jarmark

st 2. 12. 2015 19.00 NS

2. Spolu/sami út 12. 1. 2016 19.00 NS

3. Valmont st 16. 3. 2016 19.00 STD

4. Strakonický dudák po 11. 4. 2016 19.00 ND

Cena běžná – A: 1 650 Kč, B: 1 290 Kč, C: 840 Kč 
Cena studentská – A: 1 238 Kč, B: 968 Kč, C: 630 Kč

Národní divadlo studentům II – NDS2
Skupina předplatného pro ty, kteří mají rádi a ctí rytmus. 
Jako první zhlédnete oblíbený balet Sólo pro tři o životech 
a písních Jacquesa Brela, Vladimira Vysockého a Karla 
Kryla psaný přímo na míru baletnímu souboru Národního 
divadla. V komorním prostoru Nové scény zhlédnete před-
stavení současného choreografa, Izraelce Ohada Naharina. 
Hudební revue V rytmu swingu buší srdce mé vás okouzlí 
příběhem lásky, naděje a touhy po svobodě jazzmana Jiřího 
Traxlera z doby mezi dvěma totalitními režimy. Inscenaci 
režíruje Ondřej Havelka se svými Melody Makers na scéně. 
V inscenaci Cocktail 012 – The Best of představí soubor 
Laterny magiky mix toho nejlepšího ze své multimediální 
tvorby. 

1.
Brel–Vysockij–Kryl /  
Sólo pro tři

út 29. 9. 2015 19.00 ND

2. Ohad Naharin: decadance st 21. 10. 2015 19.00 NS

3.
V rytmu swingu  
buší srdce mé

ne 20. 3. 2016 19.00 ND

4. Cocktail 012 – The Best of st 11. 5. 2016 20.00 NS

Cena běžná – A: 1 990 Kč, B: 1 490 Kč, C: 920 Kč 
Cena studentská – A: 1 493 Kč, B: 1 118 Kč, C: 690 Kč

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

Národní divadlo seniorům I a II – SE1 a SE2
Sérii operních inscenací ve Státní opeře zahájí Norma, 
nejznámější opera Vincenza Belliniho. Norma reprezentuje 
pěvecké mistrovství belcanta spojené se suverénní technikou 
a emotivním přednesem. Ve své jediné dokončené opeře Me-
fistofeles se Arrigo Boito obrací k faustovskému tématu podle 
Goethovy dramatické předlohy. Na závěr operní části cyklu 
zhlédnete novou verzi opery Giacoma Pucciniho Madama 
Butterfly. Příběh nešťastné lásky japonské gejši Cio-Cio-San 
a amerického důstojníka Pinkertona je mistrovským kusem 
a stále dojímá svou opravdovostí. Milostný baletní příběh 
La Bayadère vás nadchne nádhernou výpravou, bohatými 
kostýmy i špičkovými tanečními výkony. Romantický balet 
o chrámové tanečnici z exotického prostředí Indie je hojně 
uváděn na nejproslulejších světových scénách.

Národní divadlo seniorům I – SE1

1. Norma ne 22. 11. 2015 14.00 SO

2. Mefistofeles ne 10. 1. 2016 14.00 SO

3. Madama Butterfly ne 13. 3. 2016 14.00 SO

4. La Bayadère so 30. 4. 2016 14.00 SO

Cena – A: 1 490 Kč, B: 990 Kč, C: 720 Kč

Národní divadlo seniorům II – SE2

1. Norma ne 6. 12. 2015 14.00 SO

2. La Bayadère so 16. 1. 2016 14.00 SO

3. Mefistofeles ne 28. 2. 2016 14.00 SO

4. Madama Butterfly ne 20. 3. 2016 14.00 SO

Cena – A: 1 490 Kč, B: 990 Kč, C: 720 Kč

Národní divadlo seniorům III – SE3
Skupinu pěti odpoledních představení otevře Tylův Strakonic-
ký dudák, klasika českého divadelnictví, báchorka o dudáku 
Švandovi, jeho milé Dorotce a očarovaných dudách. Druhý 
činoherní titul, Othello, je jednou z nejproslulejších tragédií 
Williama Shakespeara. Sugestivní příběh o lásce, žárlivosti 
a intrikách přivedl na prkna Stavovského divadla režisér 
Daniel Špinar. Na shakespearovský námět se můžete těšit 
také v baletním představení Romeo a Julie na hudbu Sergeje 
Prokofjeva. Milostnou tragédii vystřídá pohádková opera 
Jeníček a Mařenka režiséra Matěje Formana, kterou zkom-
ponoval Engelbert Humperdinck. Tragicky groteskní „operu 
oper“ Don Giovanni, která skupinu uzavírá, napsal Mozart pro 
Prahu a poprvé ji osobně uvedl na scéně Stavovského divadla 
v roce 1787. 

1. Strakonický dudák ne 4. 10. 2015 14.00 ND

2. Othello, benátský mouřenín so 19. 12. 2015 14.00 STD

3. Romeo a Julie so 23. 1. 2016 14.00 SO

4. Jeníček a Mařenka ne 14. 2. 2016 17.00 SO

5. Don Giovanni ne 20. 3. 2016 14.00 STD

Cena – A: 1 690 Kč, B: 1 290 Kč, C: 590 Kč

 Opera  Činohra  Balet  Laterna magika  ČFND: koncert
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Národní divadlo seniorům IV – SE4
Sezonu zahájí výpravný balet La Bayadère z exotického pro-
středí Indie, kde krásná chrámová tanečnice čelí nástrahám 
nevěrné lásky. Podzimní dny se ponesou v hudebním duchu 
a vy se můžete těšit na spojené představení oper Jolanta 
a Slavík velikánů ruské hudby – Čajkovského a Stravinské-
ho. Počátkem nového roku vás pozveme na večer ukázek 
z představení multimediálního divadla, Laterny magiky, 
Cocktail 012 – The Best of. Další večery budou patřit české 
hudbě. Smetanovu Prodanou nevěstu netřeba představovat. 
Současná inscenace operu pojímá s vtipem a nadsázkou. 
Česká baletní symfonie II je komponovaným tanečním veče-
rem s choreografiemi nejmladší generace na hudbu Antonína 
Dvořáka, Bohuslava Martinů a Jana Jiráska. Na závěr sezony 
zhlédnete britskou hru Audience u královny, nadčasový příběh 
nahlížejícím nejen na jednotlivé postavy současné britské 
politiky, ale politiku obecně. 

1. La Bayadère čt 10. 9. 2015 19.00 SO

2. Slavík/Jolanta st 25. 11. 2015 19.00 ND

3. Cocktail 012 – The Best of so 9. 1. 2016 20.00 NS

4. Prodaná nevěsta ne 28. 2. 2016 19.00 ND

5. Česká baletní symfonie II út 5. 4. 2016 19.00 ND

6. Audience u královny út 7. 6. 2016 19.00 STD

Cena – 2 590 Kč, B: 1 890 Kč, C: 990 Kč

Národní divadlo seniorům V – SE5
Novou seniorskou odpolední skupinu zahájí Mozartova 
Figarova svatba o žárlivosti a lásce. Mozart v ní mistrovsky 
zpracovává celou galerii postav v čele s panským sluhou, 
vtipálkem Figarem. Dalším titulem je Smetanova Prodaná 
nevěsta, kterou uvádíme tradičně na jevišti Národního diva-
dla. Postavy, které brzy po prvních uvedeních opery vstoupily 
do povědomí českého člověka stejně jako krásné melodické 
árie, vám zpříjemní nedělní odpoledne. Komická zápletka di-
vadelní hry Jedenácté přikázání o starých mládencích, z nichž 
se jeden tajně ožení, slibuje zábavu a výjimečnou podívanou. 
V závěru skupiny čeká na všechny romantické duše opravdu 
lahůdka, Nezvalovo veršované drama o nekonečné lásce 
šestnáctileté Manon a rytíře des Grieux. 

1. Le nozze di Figaro ne 13. 9. 2015 14.00 STD

2. Prodaná nevěsta ne 25. 10. 2015 17.00 ND

3. Jedenácté přikázání so 23. 1. 2016 14.00 STD

4. Manon Lescaut ne 6. 3. 2016 14.00 ND

Cena – A: 1 290 Kč, B: 990 Kč, C: 490 Kč

OPERNÍ SKUPINY

To nejnovější z opery – ON
Abonentní skupinu operních představení na všech scénách 
Národního divadla zahajuje Verdiho opera Macbeth zpraco-
vávající oblíbený shakespearovský námět o touze po moci. 
Podzim se ponese v duchu setkání s ruskými autory. Na Nové 
scéně si budete moci vychutnat spojené uvedení Šostakovi-
čových skladeb Orango a Antiformalistický jarmark. V listopa-
du vás pozveme na pohádkově laděný večer: Stravinského 
Slavík a Čajkovského Jolanta. Rossiniho Popelka je vrcholným 
dílem stylu, ke kterému na počátku 19. století dospěla italská 
komická opera. Nejhranější Martinů opera, lyrická Juliette se 
vrací na naše jeviště v režii britské herečky a režisérky Iriny 
Brook. Život básníka Chéniera popraveného během fran-
couzské revoluce posloužil jako volný námět pro Umberta 
Giordana, jehož dílo Andrea Chénier uzavře vaši skupinu.

1. Macbeth čt 3. 9. 2015 19.00 SO

2.
Orango/Antiformalistický 
jarmark

út 6. 10. 2015 19.00 NS

3. Slavík/Jolanta ne 1. 11. 2015 19.00 ND

4. Popelka út 26. 1. 2016 19.00 STD

5. Juliette ne 3. 4. 2016 19.00 ND

6. Andrea Chénier út 10. 5. 2016 19.00 ND

Cena – A: 4 290 Kč, B: 3 190 Kč, C: 1 840 Kč

Večery v opeře – OV 
Mozartova komická opera Così fan tutte, příběh o zkoušce 
partnerské věrnosti, je nejen mistrovským dílem opery buffa, 
ale také námětem k zamyšlení, kam mohou sahat důsledky 
původně nevinné hry. Následuje operní zpracování jedné 
z nejznámějších tragédií Williama Shakespeara, Macbeth. Pří-
běh o věštbě, která je motivací k politickým intrikám a zvůli, 
zhudebnil Giuseppe Verdi. Inspirace historickými událostmi 

tvořila základ operního repertoáru 19. století. Mezi nejzná-
mější díla tohoto druhu patří opera M. P. Musorgského Boris 
Godunov. Čtvrtý abonentní večer bude opět patřit Verdimu 
a jeho opeře Trubadúr, romantickému příběhu ze Španělska 
15. století plnému hrdinství, úkladů, lásky, nenávisti a pomsty. 
Výjimečnou událostí sezony bude nové nastudování lyrické 
opery Bohuslava Martinů Juliette. Veristická opera Andrea 
Chénier skladatele Umberta Giordana vás zavede do období 
francouzské revoluce.

1. Così fan tutte po 26. 10. 2015 19.00 STD

2. Macbeth út 24. 11. 2015 19.00 SO

3. Boris Godunov st 6. 1. 2016 19.00 ND

4. Trubadúr čt 10. 3. 2016 19.00 SO

5. Juliette út 26. 4. 2016 19.00 ND

6. Andrea Chénier út 7. 6. 2016 19.00 ND

Cena – A: 4 490 Kč, B: 3 290 Kč, C: 1 840 Kč

Světové operní hity – OH 
V Prodané nevěstě vytvořil Bedřich Smetana zakladatelské 
dílo české národní opery. Operní cyklus pokračuje úchvatnou 
hudbou monumentálního epického díla M. P. Musorgského 
Boris Godunov. Poslední Čajkovského a první Stravinského 
opera pocházejí ze zcela odlišných hudebních světů – Jolanta 
se nese v duchu romantické noblesy, zatímco o dvacet let 
mladší Slavík v sobě spojuje kouzlo impresionismu s expre-
sionistickým výrazem. V Janáčkově opeře Její pastorkyňa se 
setkáte se silným příběhem, ve kterém se zrcadlí všechny 
lidské chyby a nedostatky. Abonentní cyklus završí Gouno-
dovo zpracování Shakespearova dramatu Romeo a Julie. 
Skladatel se věrně držel slavné předlohy a vytvořil výsostně 
lyrickou operu.

1. Prodaná nevěsta st 9. 9. 2015 19.00 ND

2. Boris Godunov pá 6. 11. 2015 19.00 ND

3. Slavík/Jolanta so 27. 2. 2016 19.00 ND

4. Její pastorkyňa čt 31. 3. 2016 19.00 ND

5. Romeo a Julie čt 16. 6. 2016 19.00 SO

Cena – A: 3 590 Kč, B: 2 590 Kč, C: 1 540 Kč

Operní odpoledne – OO (dříve Odpoledne v Opeře – A)
Tři opery jsou připraveny pro diváky preferující odpolední ná-
vštěvy divadla. Úvodem zazní Příhody lišky Bystroušky Leoše 
Janáčka, jejichž příběh zaujme prolínáním světa lidí a zvířat. 
Komedii vystřídá vážnější tón ve Verdiho opeře Macbeth. 
Shakespearova tragédie inspirovala Verdiho ke kompozici, 
které dominují nadpřirozené síly spolu s děsivou atmosférou 
plánovaných vražd. Lyrická opera Juliette je vrcholným dílem 
Bohuslava Martinů. Novou inscenaci režíruje britská herečka 
a režisérka Irina Brook, která dosáhla mnoha úspěchů 
na mezinárodní scéně.

1. Příhody lišky Bystroušky so 16. 1. 2016 14.00 ND

2. Macbeth ne 21. 2. 2016 16.00 SO

3. Juliette po 28. 3. 2016 16.00 ND

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

BALETNÍ SKUPINY

Pro milovníky baletu I – B1
Inscenace Čarodějův učeň v choreografii Jana Kodeta oživuje 
legendu z přelomu 17. a 18. století o chlapci, který se na pra-
hu dospělosti seznámil s černou magií a je jí fascinován, 
dokud nepozná její opravdovou sílu. K poznání, že jen láska 
může přemoci nejtemnější kouzla, vede dlouhá a trnitá cesta. 
V předvánočním čase vás potěší nové nastudování Čajkov-
ského Louskáčka. Tento i další balet je dílem Petra Zusky, 
uměleckého šéfa Baletu Národního divadla. Sólo pro tři je 
strhující představení inspirované životy a písněmi Jacquese 
Brela, Vladimira Vysockého a Karla Kryla. Skupinu uzavře 
premiéra divadelní sezony. Baletní verzi Sněhové královny vy-
tvořil slavný anglický choreograf Michael Corder v roce 2007 
pro Anglický národní balet na hudbu Sergeje Prokofjeva.

1. Čarodějův učeň st 2. 9. 2015 19.00 ND

2. Louskáček so 12. 12. 2015 18.00 ND

3.
Brel–Vysockij–Kryl /  
Sólo pro tři

st 20. 1. 2016 19.00 ND

4. Sněhová královna út 22. 3. 2016 19.00 SO

Cena – A: 2 680 Kč, B: 1 940 Kč, C: 1 120 Kč

Pro milovníky baletu II – B2
Sólo pro tři je netradiční projekt Petra Zusky, který ušil přímo 
na míru tanečníkům Národního divadla. Je ojedinělý svou 
symbolikou, detailním propracováním námětu a důmyslnou 
režijní koncepcí. I nová inscenace Čajkovského Louskáčka 
vyšla z dílny Petra Zusky. Od své premiéry v roce 1892 prošel 
Louskáček mnohými změnami v dramaturgickém i choreogra-
fickém pojetí, přesto jeho obliba u dětských i dospělých diváků 
stále vzrůstá. Fascinující příběh Sněhová královna o kruté 
vládkyni, malém Kajovi a nezlomném přátelství statečné Gerdy 
se dočkal již mnoha zpracování. Baletní verzi Michaela Cordera 
mají nyní možnost vidět diváci i u nás. Novinkou sezony je balet 
Vertigo na Nové scéně. Ten reprezentuje díla trojice současných 
evropských tvůrců, Moldavana Rada Poklitara, Ital Maura 
Bigonzettiho a Švéda Alexandra Ekmana.

1.
Brel–Vysockij–Kryl /  
Sólo pro tři

so 26. 9. 2015 19.00 ND

2. Louskáček út 5. 1. 2016 19.00 ND

3. Sněhová královna pá 18. 3. 2016 19.00 SO

4. Vertigo ne 12. 6. 2016 19.00 NS

Cena – A: 2 480 Kč, B: 1 780 Kč, C: 1 080 Kč 

ČINOHERNÍ SKUPINY

Pro milovníky činohry I–IV – Č1–4
První titul, hudební revue v režii Ondřeje Havelky, vás zavede 
do doby mezi dvěma totalitními režimy a okouzlí vás hudbou 
vyjádřeným příběhem lásky, naděje a touhy po svobodě 
jazzmana Jiřího Traxlera. Hra Kámen Mariuse von Mayenburga 
vypráví příběh ženy, která se po pádu Berlínské zdi se svou 
matkou a dcerou vrací do rodného domu, aby tu začala nový 
život. Hra Láska a informace pochází z pera soudobé britské 
dramatičky Caryl Churchillové, režíruje ji představitelka 
nastupující generace českých inscenátorů Petra Tejnorová. 
S Ibsenovým dramatem Heda Gablerová se na scénu Stavov-
ského divadla vrací režisér Jan Nebeský. Pátý titul, Nezvalovo 
veršované drama Manon Lescaut, se objevuje na scéně Národ-
ního divadla vůbec poprvé. Společně s krásnou a nespoutanou 
Manon a rytířem des Grieuxem zažijete jeden z nejvýrazněj-
ších příběhů lásky.

Pro milovníky činohry I – Č1

1.
V rytmu swingu  
buší srdce mé

ne 13. 9. 2015 19.00 ND

2. Kámen ne 8. 11. 2015 19.00 STD

3. Láska a informace pá 12. 2. 2016 19.00 NS

4. Heda Gablerová út 12. 4. 2016 19.00 STD

5. Manon Lescaut út 14. 6. 2016 19.00 ND

Cena – A: 1 680 Kč, B: 1 290 Kč, C: 780 Kč 

Pro milovníky činohry II – Č2

1.
V rytmu swingu  
buší srdce mé

st 23. 9. 2015 19.00 ND

2. Heda Gablerová st 25. 11. 2015 19.00 STD

3. Kámen út 9. 2. 2016 19.00 STD

4. Manon Lescaut ne 6. 3. 2016 19.00 ND

5. Láska a informace út 3. 5. 2016 19.00 NS

Cena – A: 1 680 Kč, B: 1 290 Kč, C: 780 Kč 

Pro milovníky činohry III – Č3

1.
V rytmu swingu  
buší srdce mé

po 2. 11. 2015 19.00 ND

2. Kámen čt 17. 12. 2015 19.00 STD

3. Heda Gablerová st 20. 1. 2016 19.00 STD

4. Manon Lescaut po 29. 2. 2016 19.00 ND

5. Láska a informace út 26. 4. 2016 19.00 NS

Cena – A: 1 680 Kč, B: 1 290 Kč, C: 780 Kč 

Pro milovníky činohry IV – Č4

1.
V rytmu swingu  
buší srdce mé

ne 15. 11. 2015 19.00 ND

2. Heda Gablerová ne 7. 2. 2016 19.00 STD

3. Kámen čt 10. 3. 2016 19.00 STD

4. Manon Lescaut ne 17. 4. 2016 19.00 ND

5. Láska a informace út 14. 6. 2016 19.00 NS

Cena – A: 1 680 Kč, B: 1 290 Kč, C: 780 Kč 

PŘEDPLATNÉ 2015/16
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Setkání s činohrou I – ČS1
Setkejte se s činohrou v šesti večerech rozložených do celé 
divadelní sezony. Hru Kámen napsal Marius von Mayenburg 
u příležitosti 20. výročí pádu Berlínské zdi. Jedenácté přiká-
zání F. F. Šamberka upravil oblíbený režisér David Drábek. 
Hra o spolku starých mládenců, který se rozpadne, když se 
jeden z jeho členů ožení, je sledem komediálních situací. 
V hudební revue V rytmu swingu buší srdce mé vás Ondřej 
Havelka s hudebním doprovodem Melody Makers zavede 
do světa swingových melodií v době mezi dvěma totalitními 
režimy. O Manon, hrdince Prévostova románu, snil spisovatel 
Vítězslav Nezval již od 15 let. V roce 1940 milostný příběh 
nespoutané Manon a oddaného rytíře des Grieux zpracoval 
do veršovaného dramatu, které je považováno za jedno z jeho 
nejlepších děl. Divadelní hra Lenky Lagronové Jako břitva, 
jejíž text vznikl na objednávku Národního divadla, je inspi-
rována životem Boženy Němcové. Je to příběh o někom, kdo 
možná žije v nás právě tady a teď. Na závěr sezony zhlédnete 
jednu z nejproslulejších her slavného dramatika Williama 
Shakespeara.

1. Kámen pá 30. 10. 2015 19.00 STD

2. Jedenácté přikázání ne 13. 12. 2015 19.00 STD

3.
V rytmu swingu  
buší srdce mémé

st 27. 1. 2016 19.00 ND

4. Manon Lescaut čt 17. 3. 2016 19.00 ND

5.
Jako břitva 
(Božena Němcová)

út 26. 4. 2016 19.00 STD

6. Othello, benátský mouřenín ne 12. 6. 2016 19.00 STD

Cena – A: 2 150 Kč, B: 1 560 Kč, C: 890 Kč 

Setkání s činohrou II – ČS2
Cyklus zahájí proslulá Shakespearova tragédie o Othello-
vi, který podlehl „zelenooké stvůře“ žárlivosti. Významný 
světový režisér Robert Wilson si pro svou zatím poslední 
spolupráci s Národním divadlem vybral autorský projekt 
s tematikou první světové války. Po několika letech se 
na repertoár vrátí jeden z nejvýznamnější dramatiků, Henrik 
Ibsen. Jeho Heda Gablerová je další z velkých hrdinek světové 
dramatiky – žena, která hledá štěstí, ale žije v době, v níž 
ho nedokáže naplnit. Drama Spolu/sami současné německé 
autorky Anji Hillingové je jednou z novinek sezony. V Ost-
rovského groteskní komedii Les vyniká Iva Janžurová v roli 
statkářky Gurmyžské. Sezonu zakončí společné dílo bratří 
Čapků Ze života hmyzu, alegorické drama líčící příběh Tuláka, 
který z omrzení začne lidi nazírat jako hmyz.

1. Othello, benátský mouřenín po 21. 9. 2015 19.00 STD

2. 1914 po 23. 11. 2015 19.00 STD

3. Heda Gablerová út 12. 1. 2016 19.00 STD

4. Spolu/sami út 15. 3. 2016 19.00 NS

5. Les čt 14. 4. 2016 19.00 STD

6. Ze života hmyzu st 8. 6. 2016 19.00 ND

Cena – A: 1 980 Kč, B: 1 490 Kč, C: 870 Kč

Malá Nová scéna I – MNS1
Nová scéna již v minulé sezoně navázala na tradici Divadla Ko-
lowrat a otevřela svůj prostor inscenacím, v kterých se diváci 
ocitají v těsné blízkosti herců a prožívají nezapomenutelné zá-
žitky. Dílo režiséra Jiřího Adámka Po sametu bylo uvedeno při 
příležitosti 25. výročí sametové revoluce. Hra s nadsázkou při-
pomíná nejdůležitější domácí události i zcela okrajové epizody 
dějin naší země. Při psaní Zemětřesení v Londýně se současný 
britský dramatik Mike Bartlett inspiroval Čechovovými Třemi 
sestrami. Hra Spolu/sami současné autorky Anji Hillingové 
se odehraje během jedné noci, kdy šest postav vypráví své 
příběhy. Jaké by to bylo, kdyby se člověk stal objektem pokus-
ných testů? Takovou otázku si klade novinka sezony, kterou je 
inscenace Experiment myší ráj v režii Jiřího Havelky.

1. Po sametu po 21. 9. 2015 19.00 NS

2. Zemětřesení v Londýně čt 26. 11. 2015 19.00 NS

3. Spolu/sami čt 18. 2. 2016 19.00 NS

4. Experiment myší ráj ne 29. 5. 2016 19.00 NS

Jednotná cena – 780 Kč

Malá Nová scéna II – MNS2
Tuto „komorní skupinu“ zahájí titul Strasti života současného 
izraelského autora Chanocha Levina. Uprostřed noci se rozvíjí 
dialog, jaký v různých podobách známe všichni. Je to rozhovor 
muže s ženou, rodiče s potomkem, člověka s bohem. Herec Ka-
rel Dobrý exceluje v dramatu Ohlušující pach bílé. Jak se asi žije 
Vincentu van Goghovi v místě, kde neexistuje jiná barva než 
bílá? Příběh tří sester, které se po 20 letech setkávají s otcem, 

Zemětřesení v Londýně, koncipoval britský dramatik Mike Bart-
lett jako analogii k Čechovovým Třem sestrám. Stejný motiv je 
i v současné hře Z prachu hvězd autorky Lenky Lagronové. Tři 
stárnoucí ženy, které žijí s matkou v opuštěném domě, marní 
čas hovory o snech, dávných láskách či o vesmíru.

1. Strasti života st 16. 9. 2015 19.00 NS

2. Ohlušující pach bílé st 14. 10. 2015 19.00 NS

3. Zemětřesení v Londýně út 8. 12. 2015 19.00 NS

4. Z prachu hvězd čt 21. 1. 2016 19.00 NS

Jednotná cena – 780 Kč

VEČERNÍ VÍCEŽÁNROVÉ SKUPINY

Velká řada – VŘ
V nejobsáhlejší skupině si přijdou na své především milovníci 
opery. Nejpopulárnější dílo Gioacchina Rossiniho Lazebník 
sevillský zastupuje žánr komické opery nabité dějovými záplet-
kami a líbivými melodiemi. Belliniho Norma patří ke stěžej-
ním dílům italského operního belcanta. Cyklus pokračuje 
monumentálním dílem M. P. Musorgského Boris Godunov podle 
slavného Puškinova dramatu. Sedm oper doplní balet na Pro-
kofjevovu hudbu Sněhová královna o kruté vládkyni, která 
očarovala chlapce Kaje a uvěznila ho ve svém zimním králov-
ství. Pucciniho Madama Butterfly o nešťastné lásce japonské 
gejši k americkému námořnímu důstojníkovi dojímá svou 
tragikou diváky již více než 100 let. Nechejte se jí strhnout i vy. 
Nová inscenace repertoáru se shakespearovským námětem 
je Gounodovo operní zpracování Romea a Julie. Dostojevského 
Zápisky z mrtvého domu inspirovaly Leoše Janáčka a staly se 
předlohou pro jeho poslední operu. Obsáhlou skupinu završí 
krvavý horor Elektra Richarda Strausse. 

1. Lazebník sevillský so 10. 10. 2015 19.00 SO

2. Norma st 18. 11. 2015 19.00 SO

3. Boris Godunov so 13. 2. 2016 19.00 ND

4. Sněhová královna ne 6. 3. 2016 19.00 SO

5. Madama Butterfly ne 10. 4. 2016 19.00 SO

6. Romeo a Julie st 27. 4. 2016 19.00 SO

7. Z mrtvého domu po 23. 5. 2016 19.00 ND

8. Elektra so 18. 6. 2016 19.00 SO

Cena – A: 4 390 Kč, B: 3 290 Kč, C: 2 490 Kč

Divadelní večery I – DV1
Sezonu zahájí balet Valmont pracující s tématy románové před-
lohy Nebezpečné známosti. Audience u královny, divadelní hra 
současného britského dramatika Petera Morgana, pojednává 
o týdenních schůzkách královny Alžběty II. s „jejími“ ministry. 
Milovníky hudby dojme slavná Verdiho opera La traviata, Zblou-
dilá, která patří ke stálému repertoáru operních scén po celém 
světě. Ve druhé polovině sezony se můžete těšit na Novou 
scénu na novou hru Láska a informace, ukazující ve fragmen-
tech život, útrapy i radosti současného člověka. Arrigo Boito je 
známý především jako autor libret k Verdiho operám, my vám 
ovšem na závěr sezony přinášíme jeho jedinou dokončenou 
operu Mefistofeles s pověstnými sborovými party.

1. Valmont ne 6. 9. 2015 19.00 STD

2. Audience u královny út 3. 11. 2015 19.00 STD

3. La traviata út 19. 1. 2016 19.00 ND

4. Láska a informace po 21. 3. 2016 19.00 NS

5. Mefistofeles čt 9. 6. 2016 19.00 SO

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

Divadelní večery II – DV2
První návštěva divadla nabídne setkání se Strakonickým 
dudákem, nejznámější hrou slavného českého divadelníka 
Josefa Kajetána Tyla. Českou klasiku vystřídá orientální námět 
ve výpravném baletu o chrámové tanečnici La Bayadère. 
V opeře Jakobín, kterou uvidíte na scéně Národního divadla, se 
setkává vroucná Dvořákova hudba s poetickou inscenací Jiřího 
Heřmana. Ve Stavovském divadle se v novém roce můžete 
těšit na Ostrovského aktuální společenskou komedii Les. Další 
činoherní titul v programu je hra Zemětřesení v Londýně. Při 
jejím psaní se současný britský dramatik Mike Bartlett nechal 
inspirovat Čechovovými Třemi sestrami. Druhým zástupcem 
operního žánru je oblíbená Mozartova zpěvohra pojednávající 
o dvou kráskách unesených tureckým pašou do harému, 
odkud jsou složitě vysvobozovány svými nápadníky. Na závěr 
sezony se můžete těšit na jeden z nejslavnějších milostných 
příběhů všech dob – Romea a Julii s Prokofjevovou hudbou 
a choreografií Petra Zusky.

1. Strakonický dudák st 16. 9. 2015 19.00 ND

2. La Bayadère st 14. 10. 2015 19.00 SO

3. Jakobín po 7. 12. 2015 19.00 ND

4. Les po 25. 1. 2016 19.00 STD

5. Zemětřesení v Londýně po 7. 3. 2016 19.00 NS

6. Únos ze serailu st 27. 4. 2016 19.00 STD

7. Romeo a Julie st 29. 6. 2016 19.00 SO

Cena – A: 3 990 Kč, B: 2 890 Kč, C: 1 390 Kč

Divadelní večery III – DV3  
(dříve Malá řada – MŘ)
Hned na začátku sezony vás pohltí Čajkovského legendární 
balet v choreografii ctící původní verzi Maria Petipy a Lva Iva-
nova. Opera Jeníček a Mařenka je dílem skladatele Engelberta 
Humperdincka. Režie se ujal Matěj Forman dobře známý 
našemu publiku jako spoluautor magických scénografií něko-
lika inscenací Národního divadla. V druhém z operních večerů 
zhlédnete dvě aktovky: Jolanta, romantická Čajkovského 
pohádka o probuzení slepé princezny, a Slavík, Stravinského 
první opera vytvořená na námět pohádky H. Ch. Andersena. 
Přestože jedna z nejslavnějších historických oper všech dob 
nese jméno po významném ruském carovi, Boris Godunov 
zdaleka není jedinou hlavní postavou Musorgského operní 
fresky. Sezonu uzavřete s poslední operou Leoše Janáčka 
Z mrtvého domu komponovanou na motivy Dostojevského 
románu.

1. Labutí jezero čt 1. 10. 2015 19.00 SO

2. Jeníček a Mařenka st 2. 12. 2015 19.00 SO

3. Slavík/Jolanta pá 5. 2. 2016 19.00 ND

4. Boris Godunov so 5. 3. 2016 19.00 ND

5. Z mrtvého domu čt 19. 5. 2016 19.00 ND

Cena – A: 3 140 Kč, B: 2 340 Kč, C: 1 450 Kč

www.predplatnend.cz

 Opera  Činohra  Balet  Laterna magika  ČFND: koncert

Kde koupit 
předplatné?
• Online na www.predplatnend.cz
• Pokladna předplatného Národního  

divadla, Ostrovní 1, 112 30 Praha  
(od začátku dubna přesun na Národní 
třídu 4, Praha 1 – foyer Nové scény, 
po–pá 10–13:30, 14–18 hodin, 
e-mail: předplatne@narodni-divadlo.cz, 
tel.: 224 901 487)

• Předprodejní místa po celé ČR 
(seznam na www.predplatnend.cz)
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

NÁRODNÍ DIVADLO 
A VIZE TANCE UVÁDĚJÍ:

Mezinárodní 
den tance 
s Českou 
televizí!
 

Open CLASS – baletní  
trénink otevřený všem, 
kdo mají rádi tanec.

Poprvé v historii telemost 
mezi českými Národními 
divadly v Praze, Brně a Ostravě

29. dubna 2015 v 15.30
 
Každoročně se po celém světě slaví Mezinárod-
ní den tance, který je velkým svátkem taneční-
ho umění, oslavou těla a pohybu. 
V České republice se bude 29. duben slavit 
ve více než patnácti českých a moravských 
městech, kde se připravuje speciální program 
pro veřejnost. Tančit se bude na veřejných 
prostranstvích, nádražích, v sálech, klubech 
a divadlech. 
V Národních divadlech v Praze, Brně a Ostravě 
se v tomto roce uskuteční velkolepá akce – se-
tkání tanečníků na klasickém baletním tréninku 
pod širým nebem, kterého se zúčastní stovky 
tanečníků. 
Mezinárodní den tance 2015 je připraven 
ve spolupráci s Českou televizí, která poprvé 
v historii vytvoří telemost mezi Národními diva-
dly v Praze, Brně a Ostravě. Diváci u televizních 
obrazovek budou mít příležitost tančit společně 
s námi na i-vysílání České televize. Nabízíme 
vám účast na tomto setkání, ve kterém máte 
jedinečnou možnost „stát u tyče“ společně 
s profesionálními a amatérskými tanečníky 
a nechat se vést předními sólisty, hvězdami 
českého baletu a současného tance.

V Praze se bude slavit na náměstí Míru, piaz-
zetě Národního divadla, náplavce u Rašínova 
nábřeží a dalších místech. 

Na programu budou taneční ukázky, otevře-
né hodiny, tančírny, taneční filmy atd. balet, 
contemporary, street dance, hip-hop, balfolk, 
swing, tango a další taneční styly.

Více na www.narodni-divadlo.cz, www.facebook.com/baletND
a www.facebook.com/dentance, www.danceday.cz, 
www.vizetance.cz
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Hostování 
Činohry Slovenského 
národního divadla
Thomas Mann: Buddenbrookovi
V režii Romana Poláka hrají: Martin Huba, Zdena Studénková,
Tomáš Maštalír, Daniel Fischer, Zuzana Fialová a další.

Buddenbrookovi – úpadek jedné rodiny, tak zní celý název slavného romá-
nu Thomase Manna z roku 1901, za který mu byla udělena Nobelova cena 
za literaturu. S odstupem času je zřetelné, že Mann nenapsal jen „sólo“ 
příběh jedné rodiny; její úpadek je obrazem úpadku společnosti – města, 
země a možná i celého světa – a není jen důsledkem individuální ne-
schopnosti představitelů jednotlivých generací vyrovnat se s požadavky 
doby. Inscenace obsahuje expresivní výrazy a scény, není vhodná pro děti
do 15, resp. 18 let.
17. dubna 2015 v 19 hodin ve Stavovském divadle
Ceny vstupenek: 50–290 Kč

Projekt 
SWEET SWEET SWEET Nebeský 
festival jako Český pavilon PQ15.
18.–28. 6. 2015 Nová scéna Národního divadla

Letos v červnu se uskuteční 13. Pražské Quadriennale scénografie 
a divadelního prostoru PQ 2015. Tématem je Sdílený prostor: Hudba 
Počasí Politika. V soutěži o koncept Českého pavilonu zvítězil projekt 
SWEET SWEET SWEET Nebeský festival scénografky Jany Preko-
vé, věnovaný režiséru Janu Nebeskému, jeho spolupracovníkům, 
studentům a začínajícím umělcům.
Expozici Českého pavilonu umístila do prostoru piazzety a Nové 
scény ND. Namísto klasické výstavy scénografie nabízí jedenáctiden-
ní festival, 154 hodin živého a interaktivního umění, jenž má několik 
dramaturgických linii. Stěžejní akcí je světová premiéra (19. 6. 2015) 
a následné tři reprízy inscenace Jana Nebeského SWEET, vytvořené 
exkluzivně pro tuto příležitost na Nové scéně Národního divadla. 
Zásadní součástí off-programu bude tzv. Trashová dramaturgie 
FRESH TRASH. Je to generační projekt, představující mladou gene-
raci Nebeského žáků, nástupců, zajímavých talentů, kteří se budou 
mít možnost právě na FRESH TRASH prosadit nejen v pražském, ale 
i mezinárodním měřítku. 

Naše mecenáška,  
paní Dadja Altenburg-Kohl,  
převzala ocenění ministra kultury
 
V pátek 27. února 2015 se v historické budově Národního divadla usku-
tečnil v rámci festivalu proti totalitě Mene Tekel slavnostní ceremoniál, 
během něhož ministr kultury Mgr. Daniel Herman udělil sedm nových 
ocenění – Dáma, Rytíř a Mecenáš české kultury. 
Mecenášem české kultury byla jmenována prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl, 
podnikatelka, filantropka a mecenáška Národního divadla. Titul Mecenáš 
české kultury může obdržet jak osoba, tak i instituce, která významnou 
měrou podporuje umělecké projekty a památky. Podle ministra kultury 
Mgr. Daniela Hermana by toto ocenění mohlo inspirovat další dárce a při-
spět tak k větší podpoře například scénického či výtvarného umění.
Titul Dáma české kultury si odnesly zpěvačka Marta Kubišová a spisova-
telka Magdalena Horňanová. Rytířem české kultury byli pasováni sochař 
Olbram Zoubek, spisovatel Jiří Stránský, básník Zdeněk Rotrekl 
(in memoriam) a sochař Jaroslav Šlezinger (in memoriam).

Online rozhovor 
s ředitelem Národního divadla
 
Ve středu 15. dubna bude v 17.00 na serveru našeho mediálního part-
nera Scena.cz odpovídat ředitel Národního divadla doc. MgA. Jan Burian 
na otázky čtenářů. Zeptejte se i vy, v jaké fázi je transformace první scény 
a návrh zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře.
www.scena.cz

 >

Zdena Studenková (Konzulka), Martin Huba (Konzul)
Foto: Archiv SND

 >

Mecenáška prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl a ministr kultury Mgr. Daniel Herman
Foto: archiv
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TÉMA

Hledání 
rovnováhy 
mezi lidskostí 
a politickou 
hrou
Rozhovor s režisérkou ALICÍ NELLIS 

Alice Nellis 

Narodila se v Českých Budějo-
vicích. Studovala střední školu 
v Poděbradech se zaměřením 
na výpočetní techniku, následně 
hru na flétnu na Pražské konzer-
vatoři, zároveň studovala anglis-
tiku a amerikanistiku na Filoso-
fické fakultě Univerzity Karlovy. 
Po ukončení studia se nějakou 
dobu živila jako překladatelka 
a hudebnice. V letech 1996–2001 
studovala scenáristiku a drama-
turgii na FAMU. Již během studia 
natáčela krátké dokumentární 
filmy pro Českou televizi.
V roce 2000 debutovala svým 
prvním celovečerním filmem 

Ene bene, v roce 2002 následoval 
snímek Výlet, za který získala 
dvě nominace na Českého lva 
a v roce 2007 pak psychologická 
drobnokresba Tajnosti. Tento 
film obdržel cenu Český lev 
za nejlepší snímek roku 2007 
a za nejlepší kameru. V roce 2010 
měl premiéru její film Mamas 
and papas a podle jejího scénáře 
začal vznikat film Lidice. Dále pak 
následovaly snímky Perfect Days, 
Revival a Andělé všedního dne. Její 
filmy získaly řadu významných 
ocenění na mezinárodních filmo-
vých festivalech např. v San Fran-
cisku, Syracuse, San Sebastianu, 

Benátkách, Bergamu, Karlových 
Varech nebo v Soči.
V Divadle Na zábradlí režírovala 
hry Perfect Days (L. Lochead), 
Záplavy (A. Nellis), v Divadle bez 
zábradlí hry Láska (M. Schis-
gal), Když tančila (M. Sherman) 
a Cesta dlouhým dnem do noci (E. 
ONeill), v Černé labuti Lidský hlas 
(J. Cocteau), v Divadle v Řeznické 
hru Pomoc (G. Schwajda). Pro Ná-
rodní divadlo inscenovala operu 
P. Glasse Les Enfants Terribles, 
která získala od divadelních kriti-
ků cenu za operu roku.
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Studovala jste hru na flétnu, anglistiku a amerika-
nistiku, filmovou scenáristiku … Jak a kdy se z vás 
stala filmová režisérka? 
Když jsem se po gymnáziu rozhodovala, co půjdu dál 
studovat, byl rok 1988 a ještě vcelku nebylo jasné, 
jakým směrem se to tady vrtne. Vybrala jsem si hud-
bu a anglo-americkou literaturu. Hudba je abstraktní 
a politika v ní neplatí. A bádání v Johnu Donnovi 
nebo Williamu Faulknerovi bylo taky natolik obskurní 
a svým způsobem mimo dobu, že člověku dávalo dost 
velkou svobodu i v rámci minulého režimu. Pak se 
věci změnily a s nimi i možnosti, co člověk mohl chtít 
dělat. A protože jsem dostudovala a měla jsem více 
času, zkusila jsem taky scenáristiku na FAMU. Když 
jsem v prváku napsala svůj první celovečerní scénář 
(Ene bene), tak jsem ho také chtěla vidět natočený. 
Saša Gedeon, kterému jsem ho tenkrát nabídla, v tu 
dobu připravoval Návrat idiota a neměl čas. A pak 
ke mně přišla jednou odpoledne Thea Remundová 
a řekla mi, že ať si to natočím sama. Tak jsem ji, s její 
maminkou, Ivou Janžurovou, obsadila do hlavní role 
a film natočila. Takže ono to má určitou logiku …

Vaše filmy patří k těm nejlepším, které tu za po-
sledních dvacet let vznikly. Jsou na velmi různá 
témata. Jak si volíte námět, scénář, téma? Zajímá 
mě ten „moment rozhodnutí“.
Dost často se to stává ve sprše. Tam je klid. Jsem 
sama. A výborně se mi tam přemýšlí. Většinou je to 
představa nějaké klíčové scény, která třeba navazuje 
na něco, co jsem někde viděla, zaslechla. Něco, co 
má silný náboj a baví mě kolem toho zkoumat, co to 
vlastně znamená, jak taková situace mohla vznik-
nout, o čem vypovídá, jak by se věci vyvíjely dál. Pak 
vypotřebuju všechnu teplou vodu z bojleru a přemýš-
lení a rozhodování zase odložím na později. 

Nedávno jste dokončila poslední film. Můžete říci, 
o čem bude? Není to tajné, doufám…
Tajné to není. Je to pohádka Sedmero krkavců. Pro-
jekt, na kterém jsme pracovali skoro dva roky a byl 
realizačně asi to nejnáročnější, co jsem v tomto obo-
ru dosud podnikla. Ale na druhou stranu, možnost 
točit hodně v přírodě, v horách, postavit si opravdo-
vou dřevěnou chalupu v horské louce, strávit měsíc 
na Zvíkově … Má to svou krásu. 

 >

Alice Nellis
Foto: M. Špelda
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Filmové, ale i divadelní režisérky jsou přeci 
jen oproti mužům v menšině. Cítíte při na-
táčení nějakou, řekněme nevýhodu, oproti 
mužům režisérům? 
Nikdy jsem nebyla muž, takže úplně přímé 
porovnání nemám. Když mi bylo třicet, tak jsem 
se těmto myšlenkám, že by něco mohlo být 
jinak kvůli tomu, že jsem žena, strašně bránila. 
Teď se to spíš snažím pojmenovat a vzít jako 
danost. Nemám pocit, že by mně kvůli tomu, že 
jsem žena, někdo vysloveně házel klacky pod 
nohy nebo že by mi to nutně zužovalo možnosti. 
To jsem nikdy nepocítila. Spíš jsou situace, kde 
vím, že mi bude delší dobu trvat někoho pře-
svědčit, aby se mnou jednal normálně a trochu 
se vykašlal na taková ta klišé, že ženy nero-
zumí technice, obecně neví, co dělají atd. Ale 
na druhou stranu myslím, že někdy to může být 
výhodou – mám kolem sebe ve štábu většinu 
mužů a spíš mám z jejich strany pocit určitého 
ochranitelství, který je vlastně velmi příjemný. 

A jak to bylo poprvé s divadlem?
Poprvé jsem režírovala v divadle Rubín hru Ten-
nessee Williamse Hra o dvou postavách. Sami 
jsme si to s výtvarníkem svítili, s herci jsme 
stavěli scénu a bylo to velmi milé. A adekvátní 
tomu, že nám všem bylo pod třicet a na starost 
jsme neměli nic jiného než sami sebe. 

V divadle jste pracovala mnohokrát, Na zá-
bradlí i Bez zábradlí tak říkajíc. Opera v ND. 
Různé druhy divadla. Co vám doposud nejvíc 
sedělo?

Nikdy jsem to takhle moc neporovnávala. Malé 
divadlo má velké výhody v intimitě, v tom, že 
herci mohou být maximálně civilní. Velká scéna 
je zase větší prostor pro expresivnost, vizuální 
stránku, pohyb. Ale třeba opera mě bavila 
opravdu moc. Je to žánr, který člověku dává 
na jedné straně velmi silnou inspiraci v samot-
né hudbě, a také velkou svobodu v expresivitě, 
aniž by to bylo proti samé podstatě díla nebo 
samoúčelné. 

Když vás oslovil Michal Dočekal s textem 
Morganovy Audience u královny, co vás 
v první chvíli zaujalo na hře natolik, že jste se 
rozhodla ji režírovat?
Je to hra o konkrétních, existujících lidech, která 
ale výborně funguje i sama o sobě. Je posta-
vená nesmírně chytře, ale zároveň s takovou 
organičností a lehkostí, že mi připomíná spíše 
než realitu jakési plynutí vědomí. Líbí se mi leh-
kost žánru použitá ve hře, která zkoumá témata 
velmi složitá a těžká. 

Máte tři děti. Také zkušenosti s adopcí. To 
není lehká věc. Jak to zvládáte? I ve spojení 
s prací…
Myslím, že všichni, kdo mají děti, jsou na tom 
do určité míry podobně. Člověk má na jednu 
stranu každé ráno zcela jasný a krásný důvod 
vstát. Na druhou stranu obvykle večer upadá 
do postele zcela vyčerpán. Mít děti – ať už 
biologické nebo adoptované, moc v tom rozdíl 
nevidím – je neuvěřitelně báječné, vyčerpávající 
a nabíjející zároveň. Takový emoční i praktický 

festival všeho možného dohromady. A co se 
týče spojení s prací – někdy mám pocit, že jsem 
samozřejmě strašná, protože bych chtěla být 
víc doma, a jindy mám zase volno v době, kdy 
ostatní rodiče musí pracovat. Takže se to ve vý-
sledku, myslím, vyrovná. 

Jak se bydlí na vsi za Prahou? 
Krásně, ale s postupem času se asi odsuneme 
ještě dál. 

Jakou společnost, jaké prostředí, i politické, 
byste sobě a svým dětem do budoucna přála?
Jiné. Bez opilců a jiných podivných osob na tak 
viditelných místech, že je sledují i naše děti, 
kterým pak musím vysvětlovat, jak je tohle vše 
možné … A vlastně nevím přesně, co jim říct. 
Prostředí, kde se více hledí na podstatu věcí, 
o kterých politici rozhodují, než na politikaření 
a obrazy v médiích. Vlastně právě o tomto je 
do jisté míry i hra Petera Morgana. O tom, jak je 
těžké v politice najít rovnováhu mezi lidskostí 
a politickou hrou. 

Jakou otázku byste si položila, kdyby vás ně-
kdo přiměl udělat rozhovor sama se sebou?
Myslíš, že to, co řekneš do novin, někoho bude 
zajímat? 

Díky za rozhovor
Martin Urban

 >
Alice Nellis při režírování 

Audience pro královnu
Foto: M. Špelda



Činohra
Umělecký ředitel : 
MICHAL DOČEKAL

Mediální partneři Činohry:

Nenechte si ujít poslední dvě reprízy  
v této sezoně! 

1914
světového režiséra Roberta Wilsona!

Po mimořádném úspěchu na festivalu ve francouzské 
Remeši se v dubnu vydáme opět na hostování 
v koprodukčním divadle Vígszínház, kde uvedeme tři 
reprízy 23. 24. a 25. dubna. V Praze jsou poslední dvě 
představení před prázdninami plánována na  
16. a 17. května 2015. Novinkou pro diváky jsou 
Dramaturgické úvody k inscenaci, které začnou vždy 
v 18.30 a připravujeme je pro obě květnové reprízy.

Činohra ND je členem UTE

 ×
Tatjana Medvecká a Jan Bidlas
Foto: L. Jansch

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND
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Strasti života
Pláč lidské duše nad zmarněným životem

Chanoch Levin

Přeložila: Lenka Bukovská
Režie: Eduard Kudláč

Scéna a kostýmy: Eva Rácová-Kudláčová
Hudba: Martin Burlas

Dramaturgie: Iva Klestilová

Hrají: Jiří Štěpnička,  
Jana Boušková, Alois Švehlík

Česká premiéra 
12. března 2015 

na Nové scéně

Uvádíme:
16. a 26. dubna,
18. a 31. května, 

3. června 2015

Prohlédněte si fotky  
z inscenace a videotrailer 

www.facebook.com/cinohraND

Je hluboká noc. 
Jona, muž na sklonku 

středního věku, se vzbu-
dí s palčivým pocitem, že 
jeho život končí. Probudí 
svou ženu Levivu, aby jí 

sdělil, že ji opouští. 
 

Pozoruhodný izraelský dramatik 
Chanoch Levin patří k nejuzná-
vanějším autorům izraelského 

dramatu. Někteří ho přirovnávají 
ke Kafkovi, jiní k Beckettovi, 

ještě jiní k Havlovi … 
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1  Miluše Šplechtová, Milan  
Stehlík, Taťjana Medvecká, 
David Matásek, Igor Orozovič, 
Martin Pechlát, Václav Postrá-
necký, Igor Bareš, František 
Němec a Iva Janžurová s Annou 
Mercedes Čtvrtníčkovou

2  Iva Janžurová  
a Václav Postránecký

3  Iva Janžurová a Igor Bareš
4  Iva Janžurová  

a Taťjana Medvecká
Foto: M. Špelda

1

2

4

3

Audience u královny
Pohádka o monarchii v moderním světě

Peter Morgan 

Přeložila: Zuzana Josková
Režie: Alice Nellis

Scéna: Matěj Cibulka
Kostýmy: Katarína Hollá

Dramaturgie: Martin Urban

Hrají: Iva Janžurová, Jan Hartl, 
Igor Orozovič, Václav Postránecký, 

Igor Bareš, David Matásek, 
František Němec, Taťjana Medvecká, 

Martin Pechlát, Milan Stehlík, 
Miluše Šplechtová

a Anna Mercedes Čtvrtníčková nebo 
Veronika Divišová (dětská role)

Česká premiéra 
19. března 2015 

ve Stavovském divadle

Uvádíme:  
2., 7. a 15. dubna,  

4. a 22. května,  
2. a 19. června 2015

Prohlédněte si fotky z inscenace 
www.facebook.com/cinohraND

Inscenaci uvádíme pod záštitou 
J.E. Jan Thompson OBE, velvyslan-

kyně Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska 

v České republice.
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Přeložila: Lucie Kolouchová
Režie: Daniel Špinar

Scéna: Henrich Boráros
Kostýmy: Lucia Škandíková
Dramaturgie: Jan Tošovský

Hrají: Magdaléna Borová, Radúz Mácha, 
Vladislav Beneš, Jana Pidrmanová, 
Jana Janěková ml., Pavla Beretová, 

Michal Sieczkowski j.h., Filip Kaňkovský, 
Jan Bidlas, Filip Rajmont, Alexej Pyško 

Lucie Polišenská j.h., Johanna Tesařová, 
Jaroslav Slánský j.h., Kristina Sitková j.h.

Česká premiéra: 
2. dubna 2015 
na Nové scéně

Uvádíme: 
7. a 28. dubna,
4. a 22. května 

a 2. června

Mike Bartlett

Zemětřesení v Londýně
Skrze osudy tří sester sledujeme příběh, odehrávající se  
od šedesátých let 20. století do daleké budoucnosti.

 >
Jana Pidrmanová 

a Magdaléna Borová

 >
V popředí Radúz Mácha 

a Magdaléna Borová

 >

Filip Kaňkovský a Pavla Beretová
Foto ze zkoušky: P. Neubert
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MARIUS VON MAYENBURG

Po gymnáziu studoval staroněmeckou literaturu 
na univerzitách v Mnichově a v Berlíně, kde se 
v roce 1992 usadil a absolvoval čtyřleté studi-
um scénického psaní na Vysoké škole umění 
(Universität der Künste – mezi jeho pedagogy 
patřil Tankred Dorst). Zúčastnil se tvůrčí stáže 
na letní škole tvůrčího psaní v Royal Court Thea-
tre v Londýně. První Mayenburgovy hry se datují 
do poloviny 90. let minulého století – Haarman, 
Messerhelden (Hrdinové nože), Fräulein Danzer 
(Slečna Danzer), Monsterdämmerung (Soumrak 
monster). Do obecního povědomí prorazil hrou 
Tvář v ohni (Feuergesicht) z roku 1997, za kterou 
nejprve dostal Kleistovu cenu pro novou drama-
tiku, Cenu frankfurtské nadace pro mladé autory 
a v roce 1999 s ní bodoval v prestižní anketě 
kritiků časopisu Theater Heute. Tvář v ohni, která 
se hrála v téměř 30 zemích, měla premiéru 
v Münchener Kammerspiele v režii Thomase 
Ostermaiera. Ostermaier se poté stal v podstatě 
dvorním režisérem jeho her. Mayenburg se v roce 
1998 stal dramaturgem Ostermaierovy divadelní 
skupiny působící ve svérázném industriálním 
prostoru Baracke am Deutschen Theater Berlin 
(původně ubytovny pro stavební dělníky přezdí-
vaná „trestanecká kolonie“). Od roku 1999 pracují 
v berlínské Schaubühne am Lehniner Platz. Os-
termaier je zde uměleckým šéfem a režisérem, 
Mayenburg residenčním dramatikem, dramatur-
gem a překladatelem. 
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Marius von Mayenburg 

Kámen
Marius von Mayenburg napsal hru Kámen u příležitosti 20. výročí 
pádu Berlínské zdi – jednoho z nejznámějších symbolů svržení 
totalitních režimů ve střední Evropě. 

Mayenburg se představí jako dramatik divákům 
Národního divadla už podruhé. V roce 2004 měla 
v Divadle Kolowrat premiéru jeho hra Eldorádo v režii 
Jana-Willema van den Bosche.
V roce 2015 se Marius von Mayenburg jako autor 
do Národního divadla vrací. Jeho hru Kámen uvedeme 
ve Stavovském divadle v režii Michala Dočekala. 

Kateřina Winterová, Jana Preissová, Lucie Žáčková, 
Antonie Talacková, Martin Pechlát a Elizaveta Shva-
chko odhalují historii jednoho domu v Drážďanech, 
kterým prošly dějiny. V jeho zdech ožívají obrazy ze 
života jednotlivých obyvatel. Příběh začíná v roce 
1935, kdy mladí manželé kupují dům od židovské-
ho páru. Začnou zde nový život, narodí se jim dítě, 
přežijí v domě i bombardování Spojenců v roce 1945. 
Odejdou z domu až při rozdělování Německa. Po pádu 
Berlínské zdi se sem znovu v roce 1993 vracejí. Dům 
však vydává své svědectví a pečlivě a roky vytvářený 
příběh o záchraně židovských manželů získává trhliny.

Existují jistě momenty, kdy píšu z politického 
hněvu. Je to reakce na politickou situaci, na to, 
že bychom neměli na určité věci zapomínat. 
Třeba Kámen patří k hrám toho typu, kdy jsem 
chtěl připomenout, že existovala Třetí říše 
a že se tehdy děly události, které nemůžeme 
zamlčovat.

Tato touha po nějakém předkovi, který byl 
dobrý, ta mě zajímala. To není motivováno 
jen získáním výhod skrze vědomě falešnou 
interpretaci dějin, ale především přáním, být 
se svou minulostí emocionálně zajedno, být 
v klidu. Distancovat se tak dalekosáhle od ge-
nerace vlastních prarodičů, jak to musíme 
činit my, pak problematizuje vlastní identitu.
Marius von Mayenburg

Překlad: Petr Štědroň
Režie: Michal Dočekal

Scéna: Martin Chocholoušek
Kostýmy: Zuzana Bambušek Krejzková

Dramaturgie: Iva Klestilová
Hudba: Václav Havelka & Martin Tvrdý

Pohybová spolupráce: Petr Zuska

Hrají: Kateřina Winterová, 
Martin Pechlát, Lucie Žáčková, 

Jana Preissová, Antonie Talacková, 
Elizaveta Shvachko j.h.,

Česká premiéra 
28. a 29. května 2015  

ve Stavovském divadle
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Kulatá pětka Michala Dočekala
Výrazem abrahámoviny se označují padesáté naro-
zeniny. Abraham byl prvním biblickým patriarchou. 
Vykládá se jako otec množství, vznešený otec. Do bib-
lického patriarchy či vznešeného otce má umělecký 
ředitel Činohry MICHAL DOČEKAL hodně daleko, 
ovšem zkušenosti, moudrost a klukovské nadšení  
se vůbec nevylučují. O tom ví své i gratulanti, kteří 
přicházejí s pár řádky blahopřání

Milý Michale!
Vážím si Tě nejen jako kumštýře, ale 
zejména jako muže pevných postojů, 
dobrých názorů a opravdového vzdělání. 
Být dospělým mužem v naší někdy trochu 
dětinské a hodně nepřehledné době, není 
snadné, neboť to vyžaduje dosti odvahy 
a otevřenosti. Buď zdravý, měj pěknou 
rodinu a radost z divadelní práce i nadále. 
Tvůj Jan Burian

Milý Michale, 
vměstnat do pár řádků „gratulaci“ jest 
úkol nemožný. Ale na druhé straně má 
člověk šanci napsat něco, co by se do očí 
říkalo těžko. 
Vážím si Tě. Jako člověka, i jako šéfa. Dě-
kuju, žes mi dal důvěru a vzal mě do Ná-
rodního divadla. Těch jedenáct let patří 
k mým nejkrásnějším. Děkuju, žes trvale 
připomínal, jak je nutné zajímat se o „zále-
žitosti občanské“ a v případě nutnosti „velel 
do zbraně“. Nerozlišovals, zda se jednalo 
o Kaplického knihovnu, nebo Činoherák. 
Dělals a děláš divadlo „o něčem“, a to 
vždycky provokuje víc než pěkně nasvícená 
inscenace o ničem. „Divadlo nemůže změ-
nit svět, ale může udělat večer příjemnější,“ 
říká paní Vlasta. „Může donutit přemýšlet“. 
Mám Tě moc ráda.
Iva Klestilová 

Milý Michale, 
je to už víc jak 20 let, co jsme vkročili 
do Divadla Komedie a od té doby je mi ctí 
s tebou spolupracovat, patříš mezi moje 
nejvěrnější SOUDRUHY, řečeno krásnou 
prvorepublikovou češtinou, kdy slovo SOU-
DRUH nemělo onen banální budovatelský 
podtext. Vážím si toho, a vím proč. Měj se, 
jak se po padesátce má každý správný 
muž. Plachetnice na širém moři již ztratila 
výchozí přístav z dohledu a na dohled je 
cílový přístav, taková je realita, ale každý 
správný muž nehledí zpět. 
Je třeba doufat, že všechno má svůj skrytý 
smysl, jinak by se to snad ani nedalo 
vydržet.
Měj seeeeeeeeeeeee! 
David Prachař

Michale, 
nic si z toho nedělej. Zbytečně se to démo-
nizuje, už od školy. Pětka, koule, bomba, 
bajle. A to druhý je nula. Prázdno, nic a prd. 
My, co už víme, tak víme. Máš před sebou 
ještě minimálně jednu třetinu aktivního 
života a bude záležet jen na Tobě, jestli 
to bude pachtění nebo ji budeš mít pevně 
ve své moci. Já se ale o Tebe nebojím. Ty to 
dáš. Takže Ti přeju bystrý úsudek, šťastnou 
ruku, dobré boty a lásku.
David Matásek

Jak šel čas …
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KLUB PŘÁTEL ČINOHRY

Vážení členové KPČ,
přijměte pozvání na před-
stavení činohry Národního 
divadla v rámci nabídky pro 
členy KPČ.

Nabízíme vám zvýhodněné 
vstupné v dubnu a květnu 
2015 na vybraná představení.

VELIKONOČNÍ NEDĚLE 
5. 4. V 17.00 V NÁRODNÍM 
I STAVOVSKÉM DIVADLE  
S 50% SLEVOU:

A. Mnouchkinová

DOKONALÉ ŠTĚSTÍ 
ANEB 1789 
Národní divadlo

W. Shakespeare

OTHELLO, BENÁTSKÝ 
MOUŘENÍN
Stavovské divadlo

KVĚTNOVÁ NABÍDKA 
– BLÍŽÍME SE K DERNIÉ-
RÁM ZA JEDNOTNÉ 
VSTUPNÉ 150 KČ:

Molière

TARTUFFE IMPROMTU! 
13. 4. a 12. 5. v 19.00, 
Stavovské divadlo

J. Urzidil, D. Jařab

KVARTÝR
27. 4. a 12. 5. v 19.00, 
Nová scéna ND 

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit 
dvě vstupenky. Slevu lze uplatnit 
po předložení průkazu KPČ ND. 

POKLADNY ND: (denně 10.00–18.00) 
Provozní budova Národního divadla, 
Ostrovní 1, Praha 1
Pokladna Stavovského divadla,
Železná 24, Praha 1
Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1
Nová scéna, Národní 4, Praha 1 
(po–pá 9–18, so–ne 10–18)

Přejeme vám krásné JARO a divadelní 
zážitky s Činohrou ND.

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

Dramaturgický úvod  
k inscenaci 1914!
Aby byly vaše zážitky z představení Činohry ND ještě 
bohatší, nabízíme vám možnost zúčastnit se drama-
turgických úvodů k vybraným inscenacím. V neděli 
17. května se tak můžete osobně setkat s dramaturgy-
ní Martou Ljubkovou, která vám prozradí, jak vznikala 
inscenace 1914, a zodpoví i vaše zvídavé otázky 
z divadelního zákulisí. Nenechte si tuto příležitost ujít! 
Setkání se koná v den představení, od 18.30 hodin 
v prostorách Stavovského divadla. Dramaturgický 
úvod je k zakoupené vstupence zdarma!
Rezervace místa je nutná, přihlaste se prosím na mail: 
tvurcidilny@narodni-divadlo.cz nebo na tel. čísle  
+420 603 796 996. Další termíny budou zveřejněny 
na webových stránkách Činohry ND v sekci Tvůrčí dílny.

Othello a 1789 na piazzetě Národního divadla
Fotograf Martin Beck nechá v dubnu prostřednic-
tvím originálních fotografických portrétů nahlédnout 
kolemjdoucí do nitra duše Desdemony, Emilie, Jaga, 
Othella a dalších postav slavné Shakespearovy 
tragédie, stejně jako potěšit se z vizuální oslavy Svo-
body v inscenaci Dokonalé štěstí aneb 1789 režiséra 
Vladimíra Morávka. Série černobílých portrétů ze dvou 

inscenací je součástí fotografického projektu Sezona 
Činohry Národního divadla, který realizujeme za mece-
nášské podpory Nadace Karla Janečka. 
Děkujeme. 

Blížící se 
derniéry
Do konce sezony se rozloučíme s několika činoherními 
tituly, čeká je už jen několik repríz, proto si je určitě 
nenechte ujít. 12. května vystoupí naposledy v titulní 
roli Tartuffa Karel Dobrý, inscenaci Tarttuffe Improp-
tu! nastudoval režisér Jan Nebeský a je plná hudby 
i humoru. V červnu uvedeme naposledy dva čechovov-
ské tituly: 17. 6. Racka a 20. 6. Strýčka Váňu, oba v režii 
Michala Dočekala. Tyto inscenace by měl vidět každý 
opravdový milovník činohry, nejen pro to, že v nich 
září mnohé herecké hvězdy našeho souboru. 21. 6. 
uvedeme naposledy inscenaci Vladimíra Morávka 
Dokonalé štěstí aneb 1789 – tento „kapesní průvodce 
revolucemi“ je grandiózní koláží plnou kejklířů, zpěvů, 
bubenických čísel a výborných hereckých výkonů. 

Nabídka doprovodných programů se rozrůstá
V souvislosti s právě probíhající třetí etapou restau-
rování lunet Mikoláše Alše v historické budově ND se 
budete moci obeznámit s náročnou prací restaurátora. 
Během speciálního výtvarného workshopu se pod 
vedením lektorky Petry Daňhelové a zkušených restau-
rátorů budete moci seznámit nejen s historií maleb, 
ale také s nejrůznějšími technikami a používanými 
postupy a vyzkoušíte si i kresbu uhlem či pastelem.

Bližší informace, konkrétní termíny a možnosti 
rezervace naleznete na:
www.narodni-divadlo.cz/cs/cinohra
www.cinohrand.cz

Počet míst na jednotlivé workshopy a prohlídky  
je omezen.

 >

Magdaléna Borová, Lucie Žáčková, Filip Rajmont
Foto: M. Beck
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Bohatý pohádkový program na Nové scéně
I na jaře si budete moci se svými dětmi užít pohádková nedělní odpoledne na Nové scéně! Národní divadlo 
ve spolupráci se Studiem DAMÚZA, které zaštiťuje studenty a čerstvé absolventy DAMU, připravilo opět po-
hádkami nabitý program. Tentokrát budete moci například zjistit, čím to, že sloni mají chobot, a jak dopadl 
Budulínkův souboj s nevyzpytatelnými liškami.

420PEOPLE zatančí stand-up comedy i Máchu
Prestižní soubor současného 
tance 420PEOPLE uvede v dubnu 
na Nové scéně dva kusy ze svého 
aktuálního repertoáru. Na Veliko-
noční pondělí zahájí představením 
Mirage, inspirovaným stand-
-up comedy. Václavu Kunešovi 
učarovaly výkony mistrů v oboru, 
od Jimmyho Fallona po Robina 
Williamse, a na půdorysu tohoto 
žánru vystavěl choreografii pro 
technicky dokonalou sedmu 
tanečníků. Nelehký úděl těch, kteří 
se z pódia snaží pobavit publikum, 
dokresluje působivá filmová hud-
ba kanadského skladatele Owena 
Beltona, držitele Ceny Dory Mavor 
Moore za nejlepší počin v oblasti 
hudební skladby v roce 2009. 

19. dubna se pak po téměř dvou-
leté pauze na Novou scénu vrací 
tanečně-dramatická adaptace 
Máchova Máje. David Prachař 
v dvojroli režiséra-performera, 
420PEOPLE jako Hynek, Vilém 
a Jarmila, k tomu Jan Kačer 
a hudební složka v podání mága 
ve hře na bicí nástroje Pavla Fajta 
a Ondřeje Anděry alias Sifona 
z kultovních WWW, vše v živé 
scéně Richarda Mašky. 
Po obou představeních následuje 
prostor pro dotazy diváků při ne-
formální diskuzi se 420PEOPLE. 

Mirage: 6. 4., Máj: 19. 4. 
ve 20.00 na Nové scéně

3. května
Zlatá husa 

Ó ta zlatá husa, jak se leskne a jak 
je cenná, všechny si přivábí a při-
lepí. Jen nejmladší ze tří bratrů, 
kterého mají všichni za hloupého, 
ji raději vezme ukázat princezně, 
to proto, že se mu princezna líbí 
a chce ji rozesmát. A vlastně by si 
ji klidně i vzal za ženu. Jenže pan 
král je proti a tak musí přijít na po-
moc i jedna hodná obryně. 

Délka představení 45 minut 
Vhodné pro diváky od 4 do 100 let
Režie: Marek Bečka
Scéna: Vojtěch Vavřín, Johana Vaňousová
Účinkují: Buchty a loutky

19. dubna
Jak sloni 
k chobotu přišli

V dávno a dávno minulých dobách 
sloni neměli chobot. Měli jen malý, 
vypoulený nos, kterým mohli vrtět 
jen za strany na stranu … a v těch-
hle dobách žilo jedno nenasytně 
zvědavé slůně … Loutkové před-
stavení o tom, jak sloni k chobotu 
přišli … 

Délka představení: 20 minut
Vhodné pro diváky od 3 do 100 let.
Režie: Jolana Brannyová a Miroslava 
Bělohlávková
Scénografie: Miroslava Bělohlávková
Hraje: Miroslava Bělohlávková

O nepořádném 
křečkovi

Byl jednou jeden polní křeček 
jménem Bohouš, který byl největší 
machr v okolí a nějak si zapomněl 
udělat zásoby na zimu… Pohád-
kový příběh o Bohoušovi, kterak 
se vypořádá s hladem, se zimou, 
a hlavně se svojí obrovskou vy-
chloubačností a nechutí uklízet … 

Délka představení: 20 minut
Vhodné pro diváky od 2 do 100 let.
Režie: Jolana Brannyová
Scénografie:Jolana Brannyová
Hraje: Miroslava Bělohlávková

26. dubna
O Budulínkovi 

Budulínek je sám doma. Babička 
s dědou odešli na hasičský bál. 
V troubě je hrášek a za okny tma. 
Po vesnici jdou řeči, že se v okolí 
objevila liška. Prý krade slepice. 
A možná malé děti. A teď se za ok-
nem něco mihlo. Něco rezavého … 
Hlavně nikomu neotvírat. 

Délka představení: 60 minut 
Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče
Režie: Petr Vodička
Hrají: Václav Krátký, Zita Morávková, Mag-
dalena Lázňovská, Claudie Eftimiadisová, 
Justin Svoboda, Vítek Maštalíř
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Scénář: Markéta Bidlasová, David Drábek
Režie: David Drábek
Scénografie: Jakub Kopecký
Kostýmy: Simona Rybáková
Hudba: Darek Král
Choreografie: Martin Pacek
Pohybová spolupráce: Henrieta Hornáčková
Projekce: Jakub Kopecký, Šimon Koudela

Nejnovější inscenace Laterny magiky v režii Davida 
Drábka se volně inspiruje světem románů Julese Verna. 
Podivuhodné cesty jsou holdem velkému francouzskému 
romanopisci a průkopníkům kinematografie v jejich 
strastiplných začátcích. Kombinují v sobě činohru 
a pohybové divadlo a spolu s vynalézavou scénografií 
a projekcemi, různorodou hudbou a nápaditými 
kostýmy využívají principy Laterny magiky v novém 
spojení.

Uvádíme: 
3. dubna ve 20.00, 4. dubna v 17.00 a 20.00  
a 5. dubna ve 20.00
na Nové scéně

 ×
Michaela Mochnáčová

Foto: M. Šandera

Mediální partneři:

www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ

Podivuhodné cesty 
Julese Verna



22

LATERNA MAGIKA > OHLASY

FO
TO

: M
. Š

A
N

D
ER

A

Laterna magika uvedla v únoru premiéru nové inscenace Podivuhodné cesty Julese Verna, která 
vznikla pod režijním vedením Davida Drábka a jeho týmu. Více prostoru v nové inscenaci dostalo 
mluvené slovo a Podivuhodné cesty laděné do stylu grotesky nabízejí trochu jiný pohled na osob-
nost a dílo Julese Verna, než jak je čtenáři jeho románů znají. 

Z OHLASŮ V MÉDIÍCH:

„Představení vycházející věrně z principů 
Laterny magiky kombinuje prvky činohry, tance 
– či spíše pohybového divadla – i video projekcí 
a hudebních výstupů (z nichž nejvýraznější je 
Scéna Luny). Fascinující výpravu (…) a důmyslně 
řešenou scénu (…) dolaďují v pozadí i popředí 
jeviště promítané, sugestivně působící hrané 
i grafické záznamy (…) a hudební doprovod. 
Darek Král, který dnes již téměř výhradně spo-
lupracuje s Davidem Drábkem, vytvořil skladby 
a písně na míru pro dané představení a jsou 
opravdu povedené.
Obě závěrečné scény (…) se tak díky úspěšně 
snoubené kombinaci světelného designu (Daniel 
Tesař), projekcí a hudby stávají opravdu unikátní-
mi momenty (…): jeviště, kde se potápí Nautilus 
s kapitánem Nemem alias samotným Vernem, 
zalívá mořská voda, všude plavou (tančí) me-
dúzy a probublávají vzduchové bubliny a divácký 
prožitek je vpravdě sugestivní a mocný. (…)"
Martina Doležalová, Bavte se, 22. 2. 2015

„Nejvýraznějšími složkami inscenace jsou 
podmanivá hudba Darka Krále a scénogra-
fie Jakuba Kopeckého, jenž se postaral také 
o projekci. Divák se při pohledu na obrovské 
projekční plátno a za využití všech efektů ocitá 
v naprosto jiném, fantaskním světě, v němž 
nechybí rozbouřené moře, sopky, medúzy 
a nespočet dalších přímo uhrančivých obrazů 
přesně poskládaných do výkonného a přesné-
ho rytmu. Podívaná po celou dobu působí jako 
multi-generační pohádka zcizující fascinujícím 
způsobem realitu.
Podivuhodné cesty Julese Verna vtáhnou jiným 
způsobem než ostatní inscenace Davida 
Drábka, nicméně vtáhnou. Rozhodně se v nich 
nezapře tandem Drábek-Král-Rybáková, který 
za použití technologií Laterny magiky a jejích 
i hostujících tanečníků a herců vytvořil dílo 
vhodné pro nejširší okruh diváků.“
Hana Rubišarová, i-divadlo.cz, 24. 2. 2015 

„Chvílemi si připadáte spíše jako na scéně z fil-
mu Karla Zemana. Triky se zadní projekcí, kde 
nafilmované postavy přecházejí živé na scénu, 
jsou působivé a kulisy dotvářejí retrofuturistický 
dojem. Účinná je i hudba, která diváky místy až 
zavalí, nelenili ani tvůrci kostýmů, kteří na scé-
nu vypustili například tlupu skákajících paviánů. 
(…) Odměnou divákům je barvitá podívaná s ne-
čekaným dějem a slušná porce humoru.“
Ivan Adamovič, deník E15, 25. 2. 2015

Inscenace pro celou rodinu



Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

PROHLÉDNĚTE  
SI VÍCE FOTOGRAFIÍ 
Z INSCENACE  
NA FACEBOOKU

PROHLÉDNĚTE 
SI PROMO KLIP 
K PŘEDSTAVENÍ 
NA YOUTUBE

Čarodějův učeň
Autor libreta: Jan Kodet, Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský
Hudba: Zbyněk Matějů
Choreografie: Jan Kodet
Režie: SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)
Scéna: Jakub Kopecký
Kostýmy: Alexandra Grusková
Světelný design: Daniel Tesař
Animace: Jan Zajíček
Dirigent: Pavel Šnajdr

Uvádíme:
15. a 16. 4. 2015
v Národním divadle

V krajině zvlněné mírnými kopci, porostlé vzpínajícími se 
lesy, v krajině planin s jezírky a potoky, v krajině, kterou 
kdysi obýval již skoro zaniklý národ Lužických Srbů, se 
odehrává příběh chlapce, který musel rychle dospět 
v muže. Příběh Krabatův – příběh čarodějova učně.
Legenda vypráví o válce, ve které jednoho dne ztratil 
Krabat oba rodiče. Během chvilky se musel postarat sám 
o sebe. Vešel proto k Mistrovi do služby. Až později zjistil, 
že se upsal temné síle. Tato síla zabije jeho jediného pří-
tele a Krabat sám se ocitne v nebezpečí smrti. Té čelí i se 
svou Kristýnkou. V poslední chvíli se ale postaví Mistrovi 
a jeho černé magii. Oba s Kristýnkou nasadí svůj život, 
aby zlomili osud, kterému se Krabat nerozvážně upsal.
Příběh Krabata je příběhem chlapce a dívky, kteří 
dokáží vzít odpovědnost za svůj život. Je to příběh tisíců 
teenagerů z ghetta Ria de Janeira či bosenské Srebre-
nice a možná Ústí nad Labem nebo některých čtvrtí 
v Praze, kteří přišli o své nejbližší a nebo jsou dokonce 
svými nejbližšími vydáni do rukou zlých lidí. Je to příběh 
náš a bohužel věčný. Nic na tom nezmění pohádkové 
kulisy černého lesa, podivného Kmotříčka, magického 
Koraktoru a krutého Mistra, které k legendám patří. To, 
co vidíme, je realita přetavená v legendu …

Lukáš Trpišovský, libretista a režisér

 ×
Zuzana Šimáková a soubor Baletu
Foto: P. Hejný
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Ballettissimo
1. SYMFONIE D DUR

Hudba: Gustav Mahler
Choreografie: Petr Zuska

Kostýmy: Roman Šolc
Dirigent: Jakub Klecker / Václav Zahradník

Hraje Orchestr Státní opery

REFLECTIONS ON THE FATE 
OF HUMAN FORMS 

Hudba: 48nord 
(Ulrich Müller & Siegfried Rössert)

Choreografie: Jacopo Godani
Scéna a kostýmy: Jacopo Godani 

Light design: Jacopo Godani

7. SYMFONIE A DUR
Hudba: Ludwig van Beethoven 

Choreografie: Uwe Scholz
Scéna a kostýmy: Uwe Scholz 

podle „Beta Kappa" Morrise Louise
Light design: Uwe Scholz 

Dirigent: Jakub Klecker / Václav Zahradník
Hraje Orchestr Státní opery

Uvádíme:
11. dubna a 9. května

ve Státní opeře

 >
Viktor Konvalinka, Tereza Kučerová a Ondřej Vinklát 

Foto: M. Divíšek
Mária Dorková 

Foto: P. Hejný

Jsem lidská bytost, která má to štěstí, že si může plnit všechny své sny, 
říká JACOPO GODANI v rozhovoru nejen o Reflections on the Fate of Human Forms...

V názvu vaší nové choreografie, kterou jste věnoval 
Baletu Národního divadla, se objevuje slovo Reflec-
tions. O jakou reflexi se jedná?
Je to choreografická reflexe myšlenek našeho těla. 
Tanec odráží to, co se v nás děje, naše myšlenky, 
které se v jeho způsobu pohybu zrcadlí. Snažím se 
mluvit jazykem srozumitelným dnešnímu člověku, najít 
potenciál v lidech a ten pak s tanečníky dále rozvíjet. 
Moje choreografie je rychlá, hodně fyzická a dynamická, 
postavená na kontrastech. Dlouho jsem přemýšlel, jak 
použít balet jiným způsobem, jak pracovat jinak, jít více 
do hloubky, a přitom se nezabývat jenom estetikou, 
technikou. Zkrátka, chtěl jsem opustit zajeté formy, klást 
důraz na myšlenky a jejich odraz na fyzickém těle. 

A můžete blíže specifikovat, o jakou reflexi se jedná?
Je to také reflexe toho, kde se ocitám já sám v pří-
tomném okamžiku jako choreograf. Každá moje práce 
souvisí s mým osobním stavem, ve kterém se zrovna 
nacházím.

Dokázal byste svou práci stylově zařadit?
Určitě by se dala zařadit do rámce contemporary. Za-
bývám se contemporary technikou již dlouho, i když je 
pravda, že nyní se spíše vracím ke klasickým vlivům. 
Vytvářím svůj vlastní pohybový jazyk, svou techniku. 
Jde o moji osobní výpověď, která ctí klasický balet, ale 
vychází ze mne, je autentická.

Tvoříte, když přijdete do studia na místě – jde 
o momentální inspiraci, nebo přicházíte na zkoušku 
s jasným plánem?
Všechno plánuju. 

Plánujete každý pohyb do detailu, celou strukturu? 
Dávám velký pozor na to, jaký druh pohybu chci dělat. 
Strukturu mám jasnou vždy předem, ale samozřej-
mě si nechávám otevřená zadní vrátka – prostor pro 
momentální inspiraci. Struktura díla je pro mne velmi 
důležitá – jasně vím, kdy bude sólo, kde bude skupino-
vý tanec. To je první fáze tvorby, dramaturgická. A pak 
přijde ta druhá, která se dotýká již samotných taneční-
ků. Snažím se udržet pozornost, být s nimi v souladu, 
vnímat je. Ta první fáze je pro mne velice důležitá, 
protože vzniká oboustrannou komunikací mezi mnou 
a hudebníky (48nord), vychází i z jejich podnětu. 
Tvoříme ve vzájemné spolupráci. Například si řeknu, 
jakou dynamiku a atmosféru by měla mít ta která část, 
naznačím jim svou představu, co cítím, a oni to přetaví 
v hudbu a přidají své nápady. Hudbu k Reflections, 
kterou uslyšíte, jsme společně mixovali asi dva týdny 
v Mnichově, vzalo i dalo nám to hodně energie. 

Necháváte se ovlivnit svým momentálním emocio-
nálním stavem, který pak promítnete do své tvorby, 
případně do zadání na vznik hudby?
Ne, to se mi nestane, tvořím (společně i se 48nord) 
hodně na intelektuální úrovni. Plánujeme, sedíme spo-
lu, diskutujeme a strukturujeme jednotlivé části. Ne-
věříme v inspiraci, my inspiraci vytváříme! Reagujeme 
jeden na druhého a výsledky jsou autentické a odráží 
náš rukopis. Bavíme se o tom, kam by měla směřovat 
naše umělecká práce, nejsme intuitivní pomatenci 
a karikatury umělců, jasně víme, kam jdeme. 

Kdo je 48nord?
Jsou to němečtí muzikanti – Ulrich Müller a Siegfried 
Rössert – kteří se celý svůj život věnují hudbě. Mají 
svou vlastní skupinu, jsou velmi vzdělaní v klasické 
hudbě. Jeden hraje na elektrickou kytaru a druhý 
na baskytaru. Opravdoví muzikanti tělem i duší, jsou 
to reální hudebníci, nedělají jenom počítačový hudební 
mix. Každoročně pořádají setkání hudebníků z celého 
světa, při kterém se věnují akustickému výzkumu. Je to 
taková jam session muzikantů, kteří se věnují experi-
mentální muzice. Potkal jsem je před deseti lety a od té 
doby s nimi pracuji kontinuálně. Mám je rád, věřím jim. 

 >
Jacopo Godani

Foto: R. Rezvani
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PROHLÉDNĚTE  
SI VÍCE FOTOGRAFIÍ 
Z INSCENACE  
NA FACEBOOKU

PROHLÉDNĚTE 
SI TRAILER 
K PŘEDSTAVENÍ 
NA YOUTUBE

Mluvíte o svém tanečním stylu. Dokážete ho 
popsat? 
Došel jsem k tomu po letech tancování. Aby 
byl pohyb uvěřitelný, musí v něm být obsaženo 
něco navíc, a to je právě to, co hledám. Chci 
začít od mozku, z hlavy, a ne z těla. Není to 
jenom mechanické opakování formy, pohyb pak 
dostane úplně jinou kvalitu a hloubku. Současná 
tendence upřednostňování fyzického – technic-
kého tréninku je cesta k naprostému vymývání 
mozků … Říkám tomu tanečník bez hlavy …

To je zajímavé. Jak dokážete propojit mozek 
s tělem?
Vyzývám tanečníky, snažím se je vybudit, ale 
je to strašně těžké. Co svět světem stojí, ať už 
to byla klasika, nebo moderna, napříč žánry, 
vždycky byla choreografie jenom sérií přecho-
dů mezi formami – z kruhu do přímky nebo 
do čtverce. Nic víc. Je to stejné jako například 
u vaší práce. Musíte napsat programy, texty, 
tiskové zprávy … Představte si, že k vám někdo 
přijde a řekne, dělej svou práci dál, ale můžeš 
použít jen 50 slov. Jak se můžete výstižně vyjád-
řit 50 slovy? Máte uvnitř neuvěřitelný potenciál, 
ale nástroj k jeho uskutečnění je omezený. Tak 
nás ohraničuje i naše tělo a svým způsobem 
taneční techniky nebo choreografické konvence. 
Proto se snažím najít cestu, která mi umožní se 
opravdu svobodně vyjádřit bez jakéhokoliv ome-
zení formou, zvyklostmi, technikami …

Jak si vybíráte vhodné tanečníky?
Citem. Samozřejmě je ideální, když s tanečníky 
mohu dlouhodobě pracovat, což ale mohu jen 
se svou vlastní skupinou ve Frankfurtu. Když 
dělám v zahraničí – jako tady v Praze, kde mám 
omezený čas, je to samozřejmě horší. Vše musí 
proběhnout rychleji, intenzivněji.

Máte slabost pro nějaký typ tanečnic? 
Například Balanchine si vybíral jen ty dlouho-
nohé …
Ano, mám rád inteligentní osoby. A ty, kteří umí 
tvrdě pracovat. Nemám rád tanečníky, kteří se 
moc sledují v zrcadle, stále cizelují formu – to 
je o ničem. A i ty, které jsem si vybral, musím 
nejprve přesvědčit, ať věci nechávají plynout, 
proudit. Ze začátku je to těžké, nevědí, jak se 
na to naladit – ale když se to povede, tak i sami 
tanečníci jsou pak překvapeni, co se stalo, co 
z nich jde za věci, objeví své opravdové tělo. 

Když se podíváte zpět na svůj život – která 
osobnost vás v tanci nejvíce zformovala? 

Určitě to byla moje první učitelka Loredana 
Rovagna v mém rodném městě La Spezia v Itálii. 
Zajímavé na tom je, že jsem s ní vlastně pracoval 
jen rok a půl a poté jsem šel do školy Maurice Bé-
jarta v Bruselu. Byla to ona, která poprvé vyslovila: 
Chceš tančit? Objevila ve mně talent a přivedla mne 
k tanci … Tenkrát mi bylo 15 let.

Kde jste se rozhodl, že chcete být kreativní, 
vyzkoušet si roli choreografa… 
Založil jsem si v Bruselu svou vlastní skupinu, 
už od dvaceti jsem tvořil a věnoval se choreo-
gafii. Tenkrát jsem byl ambiciózní, rval jsem 
se dopředu a chtěl jsem tvořit. Zároveň jsem 
však chtěl také tančit. Byla to doba, kdy se 
odehrávala „revoluce“ v tanci, doba moderní 
vlny – P. Bausch, M. Cunninghama, J. Limóna, 
J. Kyliána … V té době jsem obdivoval práci 
Williama Forsytha, bylo mým snem se k němu 
dostat a vůbec jsem si nemyslel, že se mi to 
podaří. Šel jsem na konkurz a oni mne vzali. Byl 
to naprosto báječný pocit.

Jaký to byl život? 
Tančil jsem ve Forsythe Company deset let. Byl 
to nádherný čas, užil jsem si ho naplno. Veselý 
život, ale i tvrdá práce. Kromě toho jsem stihl 
zlatou éru Forsytha, což bylo naprosto fantastic-
ké. Až do roku 1990 to byla skvělá doba – všichni 
jsme byli známí, na výsluní, neměli jsme problém 
s návštěvností, všichni nás chtěli vidět … Frank-
furt v 90. letech nebylo zrovna hezké město, nic 
tam nebylo, ale hemžilo se to tam talentovanými 
lidmi. Splnil se mi sen a jsem za to vděčný.

Jak se žije horkokrevnému Italovi, nabitému 
extrovertovi, v německém městě?
Německo je nádherná země, necítil jsem nikdy 
žádný problém. Těšil jsem se, že se naučím 
dobře německy, ale sešlo z toho, protože 
v souboru byl úřední jazyk angličtina. Takže 
německy umím jen průměrně. Navíc jsem 
Frankfurt jako město moc nepoznal – žil jsem 
jako každý jiný tanečník souboru. Ráno vstaneš, 
jdeš na trénink, pak makáš, makáš … a je večer. 
Jdeš do hospody, kde se mluví pouze anglicky. 
Nicméně německy mluvím, dávám v tomto 
jazyce rozhovory – i konkurz na šéfa Forsythe 
Company jsem obhajoval v němčině.

Od sezony 2015–2016 budete novým umě-
leckým šéfem prestižního souboru Forsythe 
Company? Jak se to událo?
Hledal jsem místo, kde bych se usadil. Byl jsem 
unavený z věčného jezdění, hotelů – byl jsem 
sedm let choreograf na volné noze, znal jsem 

malá i velká města, nespočet divadel. Už jsem 
byl ale unavený, chtěl jsem někde zakotvit, mít 
domov. A tak jsem tomu šel vstříc. Byl jsem 
pozván na pohovor se zástupci města, kulturní 
komisí, ale i se souborem. Charakterizoval 
bych to jako dlouhé grilování – proč to chceš, 
jak to chceš - trvalo to ještě hodně dlouho, než 
mne jmenovali. Bylo to těžké období. Když se 
podívám na své fotografie z té doby, vypadám 
na nich hrozně – uštvaný výraz, vypouklé oči, 
tlustý, zpocený, zkrátka zmožený člověk.

Měl jste podporu Williama Forsytha?
Ano, měl.

Budete chtít nejen šéfovat, ale také tvořit?
Náš soubor je spíše uzavřená rodina, není těžké 
šéfovat a zároveň tvořit. Jednou ročně uvádíme 
něco od W. Forsytha a pak studujeme něco 
nového. Velkou premiéru máme jednou ročně 
– jednu v Drážďanech a jednu ve Frankfurtu. 
V ostatním čase jezdíme na turné s repertoá-
rem, který skládáme na míru … 

Tanečník, choreograf, umělecký šéf … Kdo to je?
Tohle všechno jsem já v jedné osobě. Jsem 
šťastný, že mám tuhle krásnou profesi, ve které 
mohu vyjádřit sám sebe. Pracuji na fyzické 
úrovni s tělem, přitom i jako umělec s vnitřní 
invencí a zároveň jsem uměleckým šéfem, což 
obnáší dramaturgickou a mentální činnost. 
Mohu se věnovat imaginaci – jsem šťastný člo-
věk … Ale především jsem lidská bytost, která 
má to štěstí, že si může plnit všechny své sny …

A jak se vám vůbec pracovalo s naším sou-
borem?
Perfektně, vybral jsem si dobré lidi s dobrou 
energií. Jsem opravdu rád, že jsem v Praze 
mohl pracovat, bylo to fajn.
 

Helena Bartlová
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Inscenace Sóla pro tři, kterou vytvořil v roce 2007 
umělecký šéf Baletu ND Petr Zuska, patří k divácky 
nejoblíbenějším představením, které soubor na svém 
repertoáru má. Za dobu své jevištní existence dosáhl 
67 repríz. Je zajímavé, že titul, inspirovaný protest-
songy Jacquese Brela, Vladimira Vysockého a Karla 
Kryla, neztrácí stále ze své aktuálnosti. I když se doba 
mění, prima materia v nás lidech zůstává stejná. Jsme 
zbabělí i hrdinní, milující i nenávistní, komičtí ve své 
malosti a velcí v tragédiích, jejichž jsme součástí. 
Hlavní party alternují již od data premiéry oba první 
sólisté souboru: Alexandre Katsapov a Michal Štípa, 
pro kterého je to navíc velice značné rozkročení 
v osobním profesním portfoliu. Stojí zato vidět Michala 
Štípu, jindy prince par excellence – danceur noble 
prvního oboru – jako rozervaného zpívajícího básníka, 
v roli, kterou interpretuje výrazným způsobem (ne 
náhodou za ni v roce 2007 získal Cenu Thálie a hlavní 
cenu Komerční banky KOBANADI). 

Michale, určitě se již těšíte na dubnová představení 
Sóla, která tančíte. Kdo ze zpívajících básníků je 
vám nejbližší: Kryl, Vysockij nebo Brel? 
Nejbližší je mi Brel, mám rád francouzštinu, francouz-
skou historii a Edith Piaf.

Vrcholem představení je pasáž, při které dechberou-
cím způsobem napodobujete mimiku Jacquese Brela 
ze záznamu vystoupení z pařížské Olympie. 
Jak probíhalo zkoušení, jak dlouho vám to trvalo? 
Raději na to ani vzpomínat nechci. Když jsem se tu 
písničku (šanson Ces gens là) učil, zdála se mi neko-
nečná. Neustále jsem si ji všude zpíval a opakoval, 
ať už jsem jel v tramvaji či šel po ulici. Kolikrát se mi 
stalo, že na mne lidé koukali jak na blázna … Vlastně, 
když to tak shrnu, bylo to velmi vtipné.

Dokázal byste na jevišti vystoupit s kytarou a něco 
zazpívat?
Zazpívat ano, ale na kytaru nezahraji ani akord.

V Sóle v podobě hlavního hrdiny bojujete za prav-
du, svobodu, za lásku, ale i hrdinství jedince oproti 
mase. Vy také patříte k lidem, kteří říkají pravdu, 
i když sklidí důsledky. Existuje něco, za co byste se 
opravdu popral? 
Na světě je hodně nespravedlnosti, často se člověk 
pere hlavně sám se sebou… Ale jestli myslíte opravdu 
popral? Tak za lásku…. 

Seřaďte mi, prosím, podle oblíbenosti role, které 
tančíte: Solor v La Bayadère, Princ v Labutím jezeře, 
Louskáček, Princ v Šípkové Růžence, hlavní role 
v Sóle pro tři…
Každá postava je jiná, nedá se to takhle říct. Pokaždé, 
když nějakou roli tančím, jsem někým jiným. Na jevišti 
jsem šťastný, tam zapomenete i na své starosti.

Přesto mi neříkejte, že některou z nich nemáte 
raději – že se s ní více neztotožňujete?
Možná Princ z Labutího jezera? Hodně lidí si řekne, 
že ta role je velmi nezáživná, jednoduchá, myslím 
tím po psychologické stránce. Přitom je velmi těžké 
zahrát nešťastného prince, který je znuděný životem, 
který má sice vše, jen tu lásku nikdy nepoznal. A když 
se to stane, přece to nemá jednoduché a stačí jediný 
okamžik, kdy malinko zaváhá, a vše se bortí, je zrazen. 
Za lásku by dal vše na světě, jen aby byl šťastný.

Michale, děkuji za rozhovor, přeji hodně úspěchů 
na jevišti a samozřejmě štěstí v lásce!
 

Kateřina Hanáčková

 >
Michal Štípa v Sóle pro tři

Foto: P. Hejný

Hudba: Jacques Brel, 
Vladimir Vysockij, Karel Kryl

Námět, choreografie a režie: Petr Zuska
Scéna: Jan Dušek

Kostýmy: Lucie Loosová
Světelný design: 

Petr Zuska, Pavel Kremlík
Zvuková režie: Zbyněk Perla

Tančí: sólisté a soubor 
Baletu Národního divadla

Uvádíme: 
19. a 21. 4. 2015

v Národním divadle 

BREL–VYSOCKIJ–KRYL
Sólo pro tři
Na jevišti jsem šťastný …
říká Michal Štípa, kterého můžete vidět v řadě sólových rolí v repertoáru Baletu ND. 
Například v představení Brel – Vysockij – Kryl /Sólo pro tři, které se v dubnu a květnu 
vrací na jeviště Národního divadla.
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ve třech částech samostatný kon-
cert muziky Hradišťan, blok kratších 
choreografií Baletu Národního divadla 
a ve finále společné vystoupení obou 
těles na 8 písniček Hradišťanu Ej lásko.

„Stavěním mostů mezi zdánlivě nespojitelným se zabý-
vám snad celou svou hudební kariéru,” řekl Jiří Pavlica 
v rámci projektu Chvění, a tutéž myšlenku, či přístup 
můžeme najít i v úspěšném představení Hradišťanu 
s Baletem Národního divadla. Nápad na komponova-
né představení vznikl již v roce 2008 na Slavnostech 
vína v Uherském Hradišti, kdy Petr Zuska vytvořil 
na písničky Hradišťanu choreografii s názvem Ej lásko. 
Toto „temperamentní setkání“ bylo přijato s velkým 
ohlasem, a proto vás i letos srdečně zveme na koncert 
Hradišťanu spolu s vystoupením Baletu Národního 
divadla. Hudebně-taneční soubor Hradišťan s umě-
leckým vedoucím Jiřím Pavlicou patří k nejznámějším 
moravským cimbálovým kapelám. Je ojedinělým 
hudebním tělesem s vysokou uměleckou i interpre-
tační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem 
a netradičním repertoárem, jehož inspiračním zdrojem 
se stal folklór. Prolínání lidové hudby s oblastí vážné 
hudby je směr, kterým se Hradišťan ubíral již několi-
krát. Také Petr Zuska si jako zdroj inspirace pro svou 
choreografii nevybral žánr folklóru či lidové tvorby 
poprvé. Vzpomeňme jeho dávné Šibeničky ještě pro 
Šmokův Pražský komorní balet na hudbu Spirituál 
kvintetu nebo Zpěvy země pro Balet Národního divadla 
na hudbu Čechomoru.

Uvádíme: 
24. května 2015 
ve Stavovském divadle

Hradišťan a Balet Národního divadla
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Tvorba mladých choreografů z řad tanečníků 
baletního souboru Národního divadla

Již tradičně se na scénu Národního 
divadla vracejí Miniatury. Osobitý nápad, 
vynikající záměr, perlička na repertoáru. 
Jestliže miniaturizovat znamená zmenšo-
vat cosi při zachování funkčních vlastností 
předlohy, půjde o to v Miniaturách právě 
tak. Jde totiž o večer složený z aktuál-
ních subtilnějších choreografií, výsledek 
choreografické dílny mladých tvůrců, kteří 
pracují na profesionální půdě řadu let 
a jsou současnými členy či sólisty baletní-
ho souboru. 

Choreografie: 
Alice Petit, Morgane Lanoue, Benjamin Husson, 
Marek Svobodník, Gianvito Attimonelli, Riccardo 
de Nigris, Ondřej Vinklát, Zuzana Šimáková, Jonáš 
Dolník

Uvádíme:
12. dubna 2015 
ve Stavovském divadle

Miniatury 2015
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Ti z vás, kteří máte zakoupené 
vstupenky na Šípkovou Růženku, 
neopomeňte možnost zúčastnit 
se baletní dílny na téma tohoto 
Čajkovského baletu. Dílna je vhod-
ná i pro nejmenší děti, koncipová-
na je jako mezigenerační, takže je 
vhodná a zábavná i pro dospělé. 
Dílnou provází Adéla Pollertová, 
přítomni jsou i naši první sólisté.

Termín: 19. dubna. Cena: 180 Kč
Rezervace nutná:  
balet@národni-divadlo.cz

Dobrá zpráva: povedlo se nám 
přidat představení Šípkové Rů-
ženky, a to 29. 4. ve Státní opeře.

BALET NÁS BAVÍ I V DUBNU
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PREMIÉRY: 26. A 29. BŘEZNA 2015
DIRIGENT: PETR KOFROŇ
REŽIE: LINDA KEPRTOVÁ

Kouzelná flétna jen zdánlivě vypadá jako marketingová sázka na jistotu, 
kterou využily snad již všechny žánry. Pro balet – respektive pro taneční 
divadlo – je to naopak mimořádně náročné téma. 
Notoricky známý příběh ukazuje nenávistnou atmosféru rozpadlé rodiny, 
kterou zázračně překonají zednářské symboly „moudrosti, síly a krásy“. 
Postavy tohoto díla se staly kultovními dramatickými prototypy: Královna 
noci – Sarastro, Pamina – Tamino, Papagena – Papageno, každá z nich 
představuje významnou výzvu pro choreografa i další tvůrce. 
Jméno hlavního tvůrce scénáristy a choreografa Attily Egerháziho dává 
záruku, že Mozartova hudba bude zpracována a vizualizována velmi cit-
livě a důstojně. V minulosti již vynikajícím způsobem pracoval s hudební-
mi díly Čajkovského, Bizeta, Bartoka, Ravela … a samozřejmě i Wolfganga 
Amadea Mozarta. Budeme se těšit, že se podaří příběh nejen oživit, ale 
vdechnout mu také novou symboliku, poetiku a pointu – taneční divadlo 
k tomu má řadu moderních inscenačních i technických prostředků, 
především lidská těla. A samozřejmě dobře připravené interprety a také 
magické prostředí tanečního jeviště.

Uvádíme: 6. 4. 2015 ve Stavovském divadle 

Kouzelná flétna

Mezinárodní týdny tance

Pohled do zákulisí
GIOVANNI ROTOLO
Velké hnědé oči, odzbrojující úsměv, Ital s romantickou duší a krásným 
tělem – dalo by se říci antický ideál.
S baletem začal ve 14 letech na Accademia Internazionale Coreutica 
ve Florencii a poté působil ve West Australian Ballet v Perthu. Od roku 
2011 je v angažmá v Baletu Národního divadla na pozici demisólisty.  
Diváci ho mohli vidět jako prince Siegfrieda v Labutím jezeře, Prince Dési-
ré v Šípkové Růžence, Tybalta v Romeovi a Julii nebo jako Toníka v Čaro-
dějově učni. Podívejte se na Giovanniho jako Prince Siegfrieda v Labutím 
jezeře v šatně před představením a poté na jevišti s partnerkou Miho 
Ogimoto. Svým objektivem ho zachytil Alexandre Katsapov.

Konzervatoř Taneční centrum Praha společně se studentskou umělec-
kou agenturou Mezinárodní centrum tance startují 29. ročník našeho nej-
staršího festivalu „současného“ tance, který nepřetržitě probíhá od roku 
1987. V rámci Mezinárodních týdnů tance vystoupí Balet Jihočeského 
divadla spolu s Baletem Praha Junior – souborem studentů a absolventů 
konzervatoře Taneční centrum Praha. Můžete se těšit na choreografii 
Nulová gravitace v podání Baletu Praha Junior a na Balet Jihočeského 
divadla v choreografii Podivín od Attily Egerháziho.

Uvádíme: 26. 4. 2015 ve Stavovském divadle 



Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Art&Antiques, A2, ceskenoviny.cz, Czech Music Quarterly, Český rozhlas 3 – Vltava, Instinkt, 
Lidové noviny, SOFFA, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz, Pražský telegraf

MUSORGSKIJ

BORIS
GODUNOV

PREMIÉRY: 26. A 29. BŘEZNA 2015
DIRIGENT: PETR KOFROŇ
REŽIE: LINDA KEPRTOVÁ

Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Státní opery:
MARTIN LEGINUS
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V roli Borise Godunova jste účinkoval v nejprestiž-
nějších světových divadlech. Jaké místo zaujímá 
ve vašem repertoáru?
Role Borise Godunova je jednou ze stěžejních pro 
pěvce v oboru bas, zejména pro ruské pěvce. A ani já 
nejsem výjimkou. Pro mě osobně je nejoblíbenější jed-
nak pro svou hudební rovinu, ale také díky možnosti 
ukázat herecký dramatický talent. Láska k této roli 
nakonec překonává její složitost. V inscenaci Národ-
ního divadla účinkuji s velkým potěšením, zkoušky 
i prostředí jsem si opravdu užil. 

Měl jste také možnost se seznámit s různými režij-
ními koncepcemi. Jaké téma z tohoto díla je z vaše-
ho vlastního pohledu nejpozoruhodnější a proč?
Všichni režiséři, s kterými jsem spolupracoval, 
vycházeli z Puškinova textu a Musorgského hudby, 
ovšem přístup k inscenování byl vždy odlišný. V tomto 
geniálním díle vnímám jako nejdůležitější linii vztahu 
člověka ke svému svědomí. To je i důvod, proč je o něj 
ve světě neustálý zájem. To téma se samo o sobě ne-
vztahuje na politiku či mezinárodní vztahy, je vlastně 
věčným. Pochopit vztah člověka ke svému svědomí je 
úkol na celý život – a někdy ani ten nestačí, abychom 
se propracovali k pravdě. Já dávám přednost klasic-
kým inscenacím, určitě nepřekonatelnou je inscenace 
Borise Godunova režiséra Leonida Baratova ve Velkém 
divadle v Moskvě, v níž rovněž momentálně účin-
kuji. Premiéru měla ještě v roce 1948 a pořád sklízí 
bouřlivý potlesk nejenom v Moskvě, ale také v mnoha 
slavných světových operních domech. Jedná se o druh 
mistrovského díla, které by mělo být vystaveno jako 
věčné umění v každém velkém muzeu a které by mělo 
být pod ochranou světového dědictví UNESCO. Po-
měřovala se v ní řada prominentních basistů: Nikolaj 
Gjaurov, Nikolaj Gjuzelev, Jevgenij Něstěrenko, Mark 
Reizen, Ivan Petrov, Ferruccio Furlanetto a mnoho 
dalších. 

V Praze uvádíme upravenou Musorgského verzi 
opery, ale ve světě není výjimečné provozování také 
verze romantičtější s úpravami Rimského-Korsa-
kova. Jaké hudební kvality si na první verzi vážíte 
a naopak, co shledáváte atraktivním na pozdějších 
úpravách Rimského-Korsakova? 
Účinkuji ve všech třech verzích opery Boris Godunov 
– první originální autorské, druhé jím revidované (ta 
se bude hrát v Národním divadle ve zkrácené verzi), 
a také ve verzi Rimského-Korsakova. Pro mě je to 
velmi důležité, každá verze totiž doplňuje ty ostatní jak 
hudebním jazykem, tak textem. Pomáhají si vzájemně 
k hlubšímu pochopení skladatelova úmyslu. Myslím si, 
že obě autorské verze jsou spíše pro připraveného po-
sluchače, protože Musorgského hudební jazyk je kom-
plikovanější. Verze Rimského-Korsakova je tou zlatou 

střední cestou: zahrnuje hudební jazyk Musorgského 
a mistrovskou orchestraci Rimského-Korsakova, která 
je pak vhodnější pro méně připraveného posluchače. 
Kterou ze tří verzí si vybrat, je věcí divadla i jeho hu-
debního vedení. Já mám rád všechny tři! Musím říct, 
že Orchestr Národního divadla pod vedením dirigenta 
Petra Kofroně je velmi citlivý a flexibilní. Orchestr je 
zde také jedním z hlavních aktérů, ne jen doprovod-
ným tělesem.

Nyní spolupracujete s mladou českou režisérkou 
Lindou Keprtovou. Je pro vás snadné přijmout 
po tolika představeních Borise Godunova nový 
režijní koncept? 
V řadě zemí se setkáte s různou mentalitou reži-
sérů a dirigentů, kteří nemají k ruské hudbě blízko, 
a přesto tuto operu uvádějí. To dílo je prostě oslovu-
jící, plné tradic a poselství. Mám radost, že se Linda 
Keprtová rozhodla pro hlavní téma vztahu člověka 
ke svému svědomí. V tomto smýšlíme stejně. Linda 
není nakloněna politizaci divadla. Je zajímavé ukázat 
vnitřní svět lidí, jejich myšlenky, když jsou o samotě. 
Pěstování morálky a etiky v našem publiku, ale také 
mimo divadlo, vnímám jako velmi důležité. A pokud 
bude publiku běhat mráz po zádech třeba jen jednou, 
znamená to, že jsme svou práci udělali dobře. Uvidíme 
slzy jako výsledek seriózního divadla plnícího svou 
funkci. Linda je velmi talentovaná režisérka a já věřím, 
že tato inscenace bude velice divácky zajímavá! Také 
jsem si všiml, že práce s Lindou se v mnoha detailech 
podobá mé spolupráci se známým režisérem Alexan-
derem Sokurovem, se kterým jsem ve Velkém divadle 
pracoval.

Vyprávět politické příběhy v divadle je zpravidla 
riskantní. Také otázky na politiku stavějí umělce 
do nepříjemné situace, protože svým názorem 
může někoho popudit. Dnes je pro Evropu a stejně 
tak pro Česko velmi aktuální situace na Ukrajině 
a postoj Ruska v této krizi. Cítíte v této souvislosti 
jako umělec moskevské scény nějaké osobní či 
profesní pnutí svou účastí na české inscenaci v Ná-
rodním divadle? 
Jako ruský basista a zpěvák necítím žádné obtíže 
s produkcí Národního divadla, při práci panovala veli-
ce přátelská atmosféra všech zúčastněných. 

Nepodařilo se nám dohledat žádnou roli v české 
opeře. Je některá, která vás láká? 
Práce s Petrem Kofroněm mě natolik zaujala, že bych 
s ním rád v budoucnu opět spolupracoval. Z českého 
repertoáru je rolí, která mě nejvíce láká, Vodník v Dvo-
řákově Rusalce.

Rozhovor připravili Michaela Černá a Juraj Gerbery

Najdete jen málo ruských 
oper na repertoáru Velkého 
divadla v Moskvě, v kterých  
by basista MICHAIL KAZA-

KOV neúčinkoval. Kromě 
Borise Godunova je obsazen 
do Jolanty, Eugena Oněgina, 

Knížete Igora, Chovanštiny, 
Pověsti o neviditelném městě 

Kitěži a panně Fevronii a účin-
kuje rovněž v inscenacích 

italského repertoáru. Diváci 
Národního divadla budou 

moci zažít tohoto skvělého 
pěvce v letošní sezoně v ti-

tulní roli Musorgského Borise 
Godunova ještě dvakrát: 

24. a 31. května 2015. 

 Modest Petrovič Musorgskij
BORIS GODUNOV

Hudební nastudování: Petr Kofroň
Dirigent: Petr Kofroň, Jan Chalupecký

Režie: Linda Keprtová
Scéna: Jan Štěpánek

Kostýmy: Eva Jiřikovská
Sbormistři: 

Pavel Vaněk, Lukáš Vasilek, Jiří Chvála
Dramaturgie: Ondřej Hučín

Orchestr Národního divadla
Sbor Národního divadla

Pražský filharmonický sbor
Kühnův dětský sbor

Premiéry: 
26. a 29. března 2015

v Národním divadle

Boris Godunov:
Dílo o vztahu člověka 
ke svému svědomí
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Michail Kazakov  

jako Boris Godunov  
ve Velkém divadle v Moskvě

Foto: archiv VDM
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Státní opera získá 
Jeníčkem a Mařenkou 
operu pro celou rodinu
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Pamatuji si, že už v době vašeho nástupu 
do funkce hudebního ředitele Státní opery byla 
ve vašem osobním dramaturgickém plánu ope-
ra Engelberta Humperdincka Hänsel und Gretel 
(Jeníček a Mařenka). Co vás k tomu vedlo?
Hned po svém nástupu do Státní opery jsem si 
uvědomil, že kdyby se mě nějaký rodič zeptal, 
jaké představení bych doporučil jeho dětem, 
tak žádný titul z tehdejšího repertoáru neodpo-
vídal mé představě o opeře pro děti. A dětský 
divák nám ve Státní opeře opravdu chyběl. 
Sám jsem svoje první představení, Toscu, viděl 
ve Státní opeře, když mi bylo šest let. Byl to 
pro mne obrovský zážitek a ten bych chtěl 
dětem dopřát, ale v podobě opery, která je 
adresována přímo jim. Humperdinckova opera 
byla dokonce komponovaná pro konkrétní děti, 
pro děti skladatelovy sestry Adelheid Wette, 
která napsala libreto opery na námět pohádky 
bratří Grimmů a požádala svého bratra, aby je 
zhudebnil jako vánoční překvapení. 

Režisérem inscenace Jeníčka a Mařenky bude 
Matěj Forman se svým týmem, na scénografii 
spolupracoval s Andreou Sodomkovou, která 
také vytvořila návrhy kostýmů, choreograf- 
kou je Veronika Švábová. Projeví se režijní 
koncepce v českém textu inscenace?
Rozhodli jsme se, že pro inscenaci pořídíme 
nový český překlad, který bude respektovat 
nejen původní text opery, ale také scénář 
Matěje Formana. Na adaptaci původního lib-
reta se kromě Matěje Formana spolupodílela 
Andrea Sodomková a Radek Malý, který libreto 

přebásnil. Nezměnili jsme kostru pohádky bra-
tří Grimmů – Jeníček a Mařenka, jejich rodiče 
i Ježibaba v ději zůstávají, ale ve velmi milých 
detailech se samozřejmě Matějova verze liší. 
Z jeho režijního pojetí jsem nadšen.

Ta opera je hudebně „rozpolcená“ mezi 
vyloženě dětské písničky, tanečky, veselé, 
lehoučké a někdy až sladké, na druhé straně 
je tu předehra nebo mezihry, které jsou da-
leko závažnější. Orchestr je až wagnerovský, 
skladatel pracuje s příznačnými motivy, takže 
je v díle určitý rozpor – jak se na to díváte? 
Myslím si, že právě v tom nám pomáhá nový 
text v přebásnění Radka Malého, který libreto 
posunul do divadelního prostředí, Jeníček 
s Mařenkou si hrají na herce a příběh je maxi-
málně optimistický. Opera je pestrou paletou 
hudebně zpracovaných situací, které se ode-
hrávají na jevišti. Skladatel se nijak netajil tím, 
že obdivuje Wagnera – jsou tam plochy jako je 
předehra, intermezzo, závěr druhého dějství, 
které jsou impozantně zinstrumentované 
a ukazují orchestr v plné kráse, ale stejně tak 
velmi umně dokázal zjemnit orchestrální zvuk, 
aby byl partnerem lyrických hlasů představite-
lů obou dětí. 

Budete mít tendenci závažnější hudební plo-
chy vylehčit, nebo budete spíše zdůrazňovat 
kontrasty?
Určitě budu pracovat s kontrasty. Souvisí to 
s mým záměrem přivést děti do divadelního 
prostoru, který má nejen jeviště, ale také 

orchestřiště. Chci, aby poznaly plný zvuk 
orchestru, aby dostaly operu se vším všudy. 
V předehře a v intermezzu se Humperdinckova 
hudba v exponovaných momentech ani odleh-
čit nedá, pokud chcete docílit plnohodnotného 
šťavnatého orchestrálního zvuku. Pro plasticitu 
předehry je důležité, aby každá nástrojová 
skupina dodržela svůj dynamický plán, který 
je jí předepsán. V samotné opeře je reálné ne-
bezpečí překrývání pěveckých hlasů. Ale s tím 
počítal už i Humperdinck. Orchestr však ne-
může být jen pianissimovým partnerem, který 
by neprojevil žádnou emoci. Záleží bezesporu 
i na inscenačním aranžmá, jak a kde budou 
herci situováni. Prioritou zůstává, že děti musí 
rozumět textu do té míry, aby za pomoci jevišt-
ních akcí neztratily kontakt s příběhem.

Ježibabu nebude zpívat mezzosopranistka, 
jak je uvedeno ve vaší partituře, ale tenorista, 
což zejména v poslední době není neobvyklé.
Je báječné a vtipné, když zpívá Ježibabu muž.

Jakou roli má v inscenaci dětský sbor? Kdo 
jsou ty děti ve sboru?
V opeře Jeníček a Mařenka i u nás zůstává 
ten hrůzostrašný moment, že vesnické děti 
mizí v lese. Jsou to perníkové děti, ve které je 
Ježibaba proměňuje, jsou zakleté. A protože 
Mařenka s Jeníčkem přemůžou Ježibabu, tak 
je osvobodí. 

V tom se tedy příběh od původního libreta 
neliší. V čem se liší?
My jsme postavičku Sandmänchen (Uspavač) 
a postavičku Taumänchen (ten, který děti 
probouzí) propojili do jediné postavy, do soprá-
nové Spánkové víly.

V Německu je Hänsel und Gretel vůbec nej-
hranější operou. Stane se hitem i ve Státní 
opeře? 
Moc bych si to přál! Rozhodně sem tento titul 
patří. Víte, všiml jsem si, že světovou premiéru 
Hänsel und Gretel ve Výmaru 23. prosince 1893 
a následující premiéru v Hamburku dirigovali 
dva velikáni, kteří shodou okolností působili 
v naší divadelní budově, když ještě měla název 
Neues deutsches Theater. Byli to Richard 
Strauss a Gustav Mahler. Miluji tradice a věřím, 
že inscenací Jeníčka a Mařenky vytvoříme tradici 
novou – tradici opery pro celou rodinu. Těšíme 
se stálé přízni diváků, ale budeme ještě šťast-
nější, když si k nám najdou cestu také děti.
 
Olga Janáčková

 >

Hudební ředitel 
Státní opery 
Martin Leginus
Foto: I. Sochorová

Rozhovor s hudebním ředitelem Státní opery 
MARTINEM LEGINUSEM



34

OPERA > PREMIÉRA

Pro mnoho dětí už perník 
není synonymem vytoužené pochoutky …
říká režisér opery Jeníček a Mařenka MATĚJ FORMAN, známý našemu publiku 
především jako spoluautor magických scénografií pro inscenace Kráska a zvíře, 
Dobře placená procházka a Čarokraj, které v minulých letech s velkým úspěchem 
uvedl v Opeře Národního divadla spolu se svým bratrem Petrem. Tentokrát se 
pouští do první samostatné režie operní inscenace.

Jeníček a Mařenka

 >

Režisér Matěj Forman
Foto: I. Vodáková

Adaptace libreta Adele Wetteové: 
Matěj Forman, Andrea Sodomková, 

Radek Malý
Přebásnění: Radek Malý

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

Režie: Matěj Forman
Scéna: Matěj Forman, Andrea Sodomková

Kostýmy: Andrea Sodomková
Choreografie: Veronika Švábová

Dramaturgie: Beno Blachut
Orchestr Státní opery

Kühnův dětský sbor

Obsazení:
Petr: Jiří Hájek / Svatopluk Sem

Gertruda: Veronika Hajnová / 
Jana Sýkorová

Jeníček: Jana Horáková Levicová / 
Michaela Kapustová 

Mařenka: Jana Sibera / 
Yukiko Šrejmová Kinjo

Ježibaba: Jaroslav Březina / Martin Šrejma
Víla: Alžběta Poláčková / Lucie Silkenová

Premiéry: 
23. a 24. dubna 2015

ve Státní opeře

Dále uvádíme: 
25. dubna, 10., 12., 26. 

a 31. května 2015

Engelbert Humperdinck

Dosud ses opeře věnoval především jako scénograf, 
bude tvůj přístup v pozici režiséra jiný, nebo si 
prostě budeš „hrát“ s postavami ve své scénografii?
Co se takhle motám kolem divadla, jsem si všiml, že 
herci a tedy i operní pěvkyně a pěvci se neradi cítí jako 
„postava v něčí scénografii". Náš příběh má svou krá-
su i sílu a mnoho odstínů, můžeme ho vyprávět mnoha 
způsoby a pořád bude ještě jiný způsob, jak ho udělat 
přitažlivější. A tak i postavy příběhu chtějí v něm žít 
a i si to užít. Tak se snažím s tou chutí stát na jevišti 
a hrát divadlo i pracovat a tomu napomáhat.

Jak jsi našel inscenační klíč k Jeníčkovi a Mařence?
Co se hledání týče, zkoušel jsem to najít tam, kde 
tomu trochu rozumím. Naše nová adaptace Jeníčka 
a Mařenky vypráví mimo jiné i o divadle a chuti a svo-
bodě divadlo žít. Hledali jsme, co by nám ve vyprávění 
bylo blízké, a mohli jsme vyprávět i o světě, kterému 
srdcem rozumíme. Ta chudá světnice někde na okraji 
města, ve které příběh podle původního libreta začíná, 
mi byla vzdálená. Dnešní chudoba (alespoň u nás) 
není taková, jak ji popisuje původní libreto. Pro mnoho 

dětí není ani perník synonymem vytoužené pochoutky. 
Ten komediantský svět, o kterém také vyprávíme a ze 
kterého Jeníček s Mařenkou pocházejí, nemusí být 
sice nutně chudý, ale nežije v dnešním komfortu a má 
poetiku a opravdovost, kterou tam my, dobří měšťané, 
chodíme očuchávat. A pak ta svízel s tím, že kluka 
zpívá holka! To bylo a je velké téma. Pan Engelbert 
Humperdinck nedal na přemlouvání, ať to nepíše pro 
dva ženské hlasy. Vůbec mu nepřišlo, že se děti budou 
ptát, proč ten kluk zpívá jako holka? Takže nic naplat, 
museli jsme to taky řešit.

Na adaptaci původního libreta jsi pracoval s více 
lidmi. Pracuješ rád týmově? Necháváš se ovlivňovat 
kolegy? 
Opírám se o výtvarnou spolupráci s „hvězdou“ scéno-
grafického nebe Andreou Sodomkovou, o vzácný cit 
pro pohyb a choreografii Veroniky Švábové a o umění 
kouzlit se slovama Radka Malého. A opírám se o Mar-
tina Leginuse – lépe řečeno – zapírám se do něj a on 
do mě, tak jak se do sebe zapírají ta hudebnost s diva-
delností. Já si představuju obrazy, na který děti koukaj 
s otevřenou pusou, ani nemrkají a nad příběhem se 
jim tají dech – on vidí přimhouřené oko, vrásku nad 
obočím, zpocené dlaně svírající program s libretem 
a nastavené ucho hudebního kritika a slyší každý tón, 
jak v tom proudu hudby naplňuje prostory a letí k tomu 
uchu. Zapíráme se do toho každý z jiného úhlu a teď, 
kdyby jeden z nás povolil, padal by ten druhý do prázd-
na. Naše opírání se jednoho do druhého to je zároveň 
jistota, kterou si dáváme a na níž to stojí. 

Jakému typu diváků bude inscenace Jeníčka a Ma-
řenky určena?
Všechno mé snažení vede od začátku jasným a jedi-
ným směrem – ať je to opravdu pro děti. Tedy ať je to 
pro rodinu. Jsem na straně lidí – diváků – návštěvníků 
opery, kteří půjdou poprvé – nejen malé děti, ale také 
někteří rodiče. A mám k tomu „mandát“ od těch, kteří 
mne za Státní operu oslovili. 

Ve vašich inscenacích většinou narušujete dělení 
divadelního prostoru na před a za oponou. V Čaro-
kraji tak například fénix mává křídly mezi diváky 
na galerii. Bude nějaké podobné propojení jeviště 
s hledištěm i v Jeníčkovi a Mařence?
Ještě je brzo to prozrazovat, ale myslím, že bude. 

Beno Blachut
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Slon v operním porcelánu
Přiznám to přes mučení: v operním světě jsem zřídkavým ná-
vštěvníkem a příjmení autora díla Hänsel und Gretel jsem ještě 
pár měsíců po první pracovní schůzce nechtěně, nicméně přesto 
komolil. Teď, krátce před premiérou, nejenže umím pana Humper-
dincka skloňovat ve všech pádech, ale mám dojem, že je dobré 
si zrekapitulovat, co že jsem to vlastně s libretem jeho sestry 
Adelheid Wetteové provedl – a také proč.

Troufám si říci, že v díle bratří Grimmů jsem nejen 
coby studovaný germanista zběhlý. Už před několika 
lety jsem začal pro české děti vybírat a nově překládat 
nejvýstřednější kousky z jejich pohádkového souboru, 
a proto když mi v nejlepším zavolal divadelník Matěj 
Forman, starý známý už od dob naší spolupráce 
na Slabikáři, vnímal jsem jeho nabídku spolupráce 
a nového překladu libreta dětské opery podle bratrů 
Grimmů jako znamení. (Kromě toho: pracovat s Diva-
dlem bratří Formanů a lidmi kolem něj má blahodárné 
účinky – platí to ovšem i pro „pouhou“ konzumaci jeho 
plodů.) 

Podstata tohoto znamení se začala rozkrývat záhy. 
Překlad a adaptace libreta v jednom. Adaptace podle 
vize pana režiséra tak, aby operu a děj v ní pochopily 
i současné děti, pro které ta opera, proč to tajit, původ-
ně psána nebyla. Překlad podle notového podkladu 
Engelberta Humperdincka, který – pozor – zhudebňo-
val již hotový textový podklad své sestry. (Tento luxus, 
tedy dodání textu, který se zhudební, jsem až zpětně 
ocenil u Čarokraje, kde Marko Ivanovič komponoval po-
dle libreta.) Nedosti na tom: česká verze libreta měla 
být pořízena včetně rýmů a včetně naplnění požadav-
ku zpěvnosti. Jinak řečeno – zároveň jsem překládal, 
adaptoval a trefoval se zpěvákům do pusy. Uklidňo-
valo mne jediné: už to, co s Perníkovou chaloupkou 
na sklonku devatenáctého století provedla kolegyně 
Wetteová, je tak odvážné, že jakákoli adaptace se pod 
jejím tvůrčím gestem hravě skryje … 
Opera bude poprvé uvedena v souladu s originálem 
pod názvem Jeníček a Mařenka (místo zavedené Per-
níkové chaloupky) – chceme tím zdůraznit svébytnost 
a akčnost hlavních postav. Namísto naříkání na hlad 
děti v první části spílají domácím pracím, které jsou 
jim u kočovného divadla předurčeny. A jejich tatínek 
není koštětář, jak bylo doposud v této opeře zvykem, 
ale slovutný, nicméně chudý principál. Ovšem považte 
– jsou tyto změny zásadní ve světle autorem dané 
skutečnosti, že se na scéně nemluví, ale zpívá a že 
Jeníčka a Mařenku ztvárňují dvě zralé ženy a Ježibabu 
naopak muž?

Kdo si někdy zkusil přeložit báseň psanou vázaným 
veršem, ví, že honí mnoho zajíců najednou: formu, 
význam i „obecný estetický dojem“. Nic z toho nesmí 
skřípat. Pokud si k tomu připočteme požadavek 
délky slabik v exponovaných místech, dostáváme se 
na hranici možností. A poslední bonbónek: když už se 
takovou slabiku podaří do textu vložit, dozvíte se, že 
tento vokál se bude zpívat vysoko, tudíž musí být širo-
ký a otevřený (aby z „klíče“ nebyl „kléč“.) Režisér Matěj 
dodal podklad blížící se komiksu, dirigent Martin lepil 
výsledky mé práce pod noty (s občasnou poznámkou, 
že tu a tam to hudebně-rytmicky hapruje i v originá-
le) a já bruslil mezi tím. S oběma to byla plodná, leč 
usilovná setkání. Jak to celé dopadlo, ještě nevím, ale 
když jsem na zkoušce slyšel pěvkyně a pěvce zpívat 
český text, nevrhali mým směrem nevraživé pohledy. 
Díky vám, divy.

Takže zpět k názvu své rozvahy: ano, připadal jsem si 
sice jako slon v porcelánu, ale rád bych byl slon, kte-
rému na nohy nasadili tak huňaté bačkory, že čajový 
servis po babičce se po jeho procházce skví novým 
leskem.

Radek Malý

 >

Libretista Radek Malý
Foto: archiv
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OPERA > AKTUALITY

Eva Urbanová
Jedna z nejuváděnějších českých oper ve světě, Janáčkova Její pastor-
kyňa, opět na repertoáru Národního divadla! Mrazící i dojímavý příběh 
Gabriely Preissové ztvárňují na první scéně Eva Urbanová coby Kostelnič-
ka, Dana Burešová jako Jenůfa a rolí nevlastních bratrů se ujali Jaroslav 
Březina (Laca) a Richard Samek (Števa). V roli Karolky poprvé vystoupí 
výborná Kateřina Kněžíková. Zpříjemněte si Velikonoční pondělí, předsta-
vení začíná již v 17.00.
Národní divadlo, 6. & 11. dubna 2015 

Poslední představení Pádu Arkuna
Americký dirigent John Fiore se ujme i posledních dvou uvedení opery 
Zdeňka Fibicha Pád Arkuna, která loni na podzim ohromila diváky Národ-
ního divadla. V opusu wagnerovského střihu o střetu pohanských Slovanů 
a křesťanských Dánů v působivém pojetí režiséra Jiřího Heřmana se 
představí v hlavních rolích Maria Kobielska, Pavla Vykopalová, Eva Urba-
nová, David Szendiuch, Martin Bárta a Martin Šrejma. Využijte jedinečnou 
příležitost zažít Fibichův zázrak v Národním divadle. 
Národní divadlo, 9. & 18. dubna 2015

Únos ze serailu
Pouze jediné uvedení Únosu ze serailu do konce sezony nás díky režisé-
ru Joëlu Lauwersovi zavede do tureckého harému, z něhož hledají únik 
krásné Angličanky Konstance a Blonde. Záchranný plán, který připravují 
jejich milenci Belmonte a Pedrillo, má ovšem závažné trhliny. V před-
stavení Mozartovy opery zažijete jen ty nejlepší domácí pěvce: Simonu 
Houda-Šaturovou, Janu Siberu, Aleše Brisceina, Jaroslava Březinu a Jana 
Šťávu. Orchestr Národního divadla diriguje David Švec. Přijďte si do Sta-
vovského divadla užít mozartovský svátek!
Stavovské divadlo, 10. dubna 2015 

Návrat Salome a Gun-Brit Barkmin
Gun-Brit Barkmin, německá sopranistka, jež v Praze nezapomenutelně 
ztvárnila Emilii Marty v Janáčkově Věci Makropulos nebo Alžbětu I. v Bri-
ttenově Glorianě, na sebe opět vezme úděl komplikované starozákonní 
osobnosti Salome. Straussova opera v říjnu natolik nadchla pražské 
publikum, že vedení Národního divadla bez váhání sáhlo po dalším skla-
datelově díle a pro premiéru v červnu 2016 chystá neméně mimořádnou 
Elektru. Sugestivní inscenaci režiséra Mariuse Trelińskeho, který čerstvě 
debutoval v Metropolitní opeře v New Yorku, uvidíme v této sezoně už 
pouze třikrát. 
Státní opera, 17. & 23. května, 17. června 2015

Daniel Frank jako Tannhäuser
Jediné Wagnerovo dílo na aktuálním repertoáru Státní opery se po zce-
la vyprodaných březnových termínech vrací s fantastickým Danielem 
Frankem v titulní roli. Zárukou hudebního zážitku je nastudování britským 
dirigentem Hilary Griffithsem a bravurní hra Orchestru Státní opery. Byla 
to právě role v opeře Tannhäuser, která přinesla barytonistovi Svatopluku  
Semovi nominaci na Ceny Thálie v kategorii Opera muži. 
Státní opera, 2. & 28. dubna 2015
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KALEIDOSKOP

1 2

3 4

5

6

8

7

9

Společenský
kaleidoskop

Ballettissimo chutnalo!

Velký úspěch měla premiéra 
Ballettis sima. Spolu s Mahlerovou 
1. symfonií D dur v choreografii Petra 
Zusky, Beethovenovou 7. symfonií 
A dur v choreografii Uwe Scholzeho 
se představil Jacopo Godani s Re-
flections on the Fate of Human Forms 
a moderní elektroakustickou hudbou 
dua 48nord.

1  Francesca Caroti (asistentka cho-
reografa), choreografové Jan Kodet 
a Jacopo Godani

2  Mário Radačovský, nový umělecký 
šéf Baletu ND Brno

3  Umělecký šéf Baletu ND Petr 
Zuska připíjí umělcům

4  Filmový a divadelní režisér  
Petr Weigl

5  Společné foto po premiéře 

Tisková konference  
k nové sezoně

Koncem února byla veřejnosti 
představena 133. sezona Národního 
divadla, a to ve foyer na 1. galerii.

6  Umělecký ředitel Opery ND a SO 
Petr Kofroň, ředitelka Opery ND 
a SO Mgr. Silvia Hroncová, ředitel 
Národního divadla doc. MgA. Jan 
Burian, nastupující umělecký 
ředitel Činohry Daniel Špinar, 
šéfdramaturg Baletu PhDr. Václav 
Janeček a umělecký šéf Laterny 
magiky Mgr. Zdeněk Prokeš

Matiné k výročí narození 
Bedřicha Smetany

Národní divadlo si připomnělo výročí 
narození Bedřicha Smetany dopo-
ledním recitálem. Účinkující na klavír 
doprovázel David Švec.

7  Mimořádný host, smetanovská 
specialistka, klavíristka Jitka 
Čechová a sólisté Opery Národního 
divadla – Dana Burešová, Miloš 
Horák, Kateřina Jalovcová a Martin 
Šrejma.
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Strasti života

První jarní premiérou Činohry byly 
Strasti života od Chanocha Levina 
na Nové scéně.

8  Jiří Štěpnička a ředitel Národního 
divadla doc. MgA. Jan Burian

9  Režisér inscenace Eduard Kudláč
10  Janu Bouškovou přišel povzbudit 

také její manžel Václav Vydra
11  Janě Bouškové gratuluje umělecký 

šéf Činohry Michal Dočekal
12  Třetí z protagonistů – Alois Švehlík

Audience u královny

Ve Stavovském divadle měla premiéru 
hra o královně Alžbětě II. 

13  V roli Alžběty II. excelovala  
Iva Janžurová

14  J. E. Jan Thompson OBE, velvyslan-
kyně Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska 
v České republice, a ředitel ND 
doc. MgA. Jan Burian

15   Režisérka Alice Nellis
16  Kostýmní výtvarnice Katarína Hollá

Výroční Ceny Opery Plus

Již druhým rokem byly vyhlášeny 
výroční ceny internetového portálu 
Opera Plus. Ceny za nejlepší taneční 
výkony za rok 2014 získali:

17  Alexandre Katsapov (Valmont) – 
na snímku s Vítem Dvořákem 
(Opera Plus)

18  Tereza Podařilová (Markýza de 
Merteuil ve Valmontovi)

19  Libor Vaculík získal cenu za nejlep-
ší choreografii (balet Valmont)

20  Petr Zuska získal mimořádnou 
cenu za výsledky vedení Baletu ND 
a 25 let choreografické tvorby (na 
snímku s dramaturgem Václavem 
Janečkem)
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ZE ZÁKULISÍ

Pantheon české kultury a divadla 
V lednu byly několikrát zmiňované busty a jejich existence v divadle, ovšem nikoliv tak,  
jak by si to tato jedinečná kolekce českých kulturních, divadelních a obrozeneckých  
velikánů zasloužila. Rádi bychom vám tudíž představili naši sbírku bust.

Jak jste si coby návštěvníci pravděpodobně 
všimli, sochařské portréty divadelních, umělec-
kých, kulturních a politických osobností, které 
zasáhly jednak do dění a formování novodo-
bého českého národa v 19. století, nebo uspěly 
a staly se výraznými v následujícím 20. století, 
jsou doslova rozesety po divadle. Nacházejí se 
především v divácky přístupné části. 
Některé však máme deponované ještě i ve skla-
du u Apolináře, protože v minulosti byly i busty 
součástí politické ideologie a demagogie. Také 
z tohoto důvodu jsme se pokusili udělat revizi 
bust a vrátit sem některé, jež byly například pro 
svůj v minulosti neodpovídající „původ“ odstra-
něny, případně jejich význam nebyl doceněn, 
nebo prostě jen musely udělat místo pro jiné – 
žádoucí jednotlivce, kteří byli politickým vzorem.
Co vlastně znamená busta? Je to sochařský 
portrét zachycující hlavu a ramena, případně 
poprsí. Počátky tohoto fenoménu můžete nalézt 
už ve starověku zejména v antickém Římě. 
Artefakt vyjadřoval úctu k zobrazovanému. 
Nejprve byly sochařské portréty umísťovány 
v chrámech a svatyních a později i ve veřejných 
prostorách. Velký rozkvět tohoto zobrazová-
ní nastal ke konci 18. a v 19. století. Národní 
divadlo bylo určitou svatyní a symbolem, a tudíž 
se jako prostor nabízelo. Zemský národní výbor, 
který spravoval budovu, na počátku 90. let  
19. století navrhl seznam osobností, které by 
měly zdobit nejkrásnější a nejreprezentativnější 
prostor vedle hlediště – foyer.

Postupně jak busty přibývaly, byly rozmísťo-
vány do kuloárů, na schodiště. Dokázala bych 
si je představit i v loggii u 1. balkonu, jelikož 
už začíná být nouze o místo v interiéru divadla 
a osobnosti neustále přibývají. Jejich rozmís-
ťování také není zcela jednoduchá záležitost, 
protože se vyrovnáváme a respektujeme 
už nějaké uskupení z minulosti, zároveň se 
snažíme o určitý systém a tematické členě-
ní. Proto se také nepravidelně scházíme dle 
potřeb v tzv. bustové komisi, kde jsou zástupci 
souborů, archivu a konzervátor, který sbírku 
spravuje. 
V divácké části je v současnosti celkově 83 
bust. Pouze jediná je zapůjčená z majetku 
Národního muzea, dříve byla busta odstraněna 
právě pro svůj zmiňovaný „původ” – jedná se 
o pěvkyni Eleonoru Gayerovou z Ehrenbergů. 
Všechny ostatní jsou majetkem Národního 
divadla. Byly vytvářeny na zakázku nebo je 
divadlo získávalo jako dar od nadací, spolků, 
společností, které se starají o odkaz umělce. 
Často nám je v současnosti věnují také rodiny 
a příbuzní. 
Co se týče počtů, nejvíce jich tu spolu s dra-
matiky a spisovateli má Činohra – celkem 34, 
Opera 31 a Balet pouhé 4 busty. 14 z celkového 
počtu jsou zakladatelé myšlenky národního 
českého divadla, ředitelé, politici, kteří pro-
sadili stavbu a vedli Sbor pro zřízení českého 
Národního divadla. Výjimku tu tvoří busty dvou 
prezidentů – T. G. Masaryka a V. Havla.

Vůbec první busta byla slavnostně odhalena 
31. 3. 1894 ve foyeru a byla věnována Bedřichu 
Smetanovi k 70. výročí jeho narození a 10. výro-
čí jeho úmrtí. Vytvořil ji neméně slavný sochař 
Josef Václav Myslbek.
Vedle něj tu máme řadu dalších zajímavých 
sochařských jmen. Některé bych ráda zmínila: 
Břetislava Bendu, Josefa Drahoňovského, Karla 
Dvořáka, Josefa Fojtíka, Emanuela Halmana, 
Karla Hladíka, Vladimíra Janouška, Josefa Jiří-
kovského, Bohumila Kafku, Ladislava Kofránka, 
Antonína Lhotáka, Josefa Mařatku, Jakuba 
Obrovského, Karla Pokorného, Antonína Poppa, 
Vlastu Prachatickou, Stanislava Suchardu, La-
dislava Šalouna, Otakara Španiela, Jana Štursu, 
Bohumila Vlčka a Josefa Wagnera. 
Pro nevidomé a zrakově postižené je tu mož-
nost navštívit divadlo a projít tzv. haptickou 
stezkou. Jsou v ní zahrnuty 2 okruhy, které 
se dají kombinovat a uzpůsobit dle potřeb. 
Návštěvníci s handicapem tak mají možnost 
seznámit se s historií divadla a osobnostmi, 
které tu působily. Busty jsou k tomu uzpůsobeny 
– zajištěny proti pádu a navoskovány. Haptickou 
stezkou se prochází s průvodcem. 
Tolik alespoň ve stručnosti k naší bustové ko-
lekci, která se stala nedílnou součástí výzdoby 
interiérů divadla. Pokud máte o busty větší 
zájem či chcete navštívit haptickou stezku, pište 
na adresu: p.danhelova@narodni-divadlo.cz

Petra Daňhelová, Konzervátorka ND
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KRONIKA

1  K 80. narozeninám blahopřejeme 
mezzosopranistce MARII VESELÉ 
(7. 4. 1935). Sólistkou Opery ND byla 
1969–1994. Angažovala se rovněž 
v písňové tvorbě a interpretaci chrámové 
hudby. V roli Vlasty, Šárka, 1971

2  K 60. narozeninám blahopřeje-
me PAVLU HORÁČKOVI (11. 4. 1955). 
Sólistou opery v l. 1978–1992 
a diváci ho stále mají možnost vidět 
na jevišti (např. v Bohémě). V titul-
ní roli ve Figarově svatbě, 1978.

3  K narozeninám také gratulujeme 
ZOŘE JEHLIČKOVÉ (10. 4. 1950). V ND 
debutovala Natašou v Prokofjevo-
vě Vojně a míru a od r. 1974 do roku 
1992 byla sólistkou Opery ND. Poté 
členka Státní opery Praha. Jako 
Beatrice, Nevěsta messinská, 1979 

4  65. narozeniny slaví také te-
norista LEO MARIAN VODIČKA 
(8. 4. 1950). Přejeme pevné zdraví 
a hodně elánu. Jako Walter von Stol-
zing, Mistři pěvci norimberští, 1982 

5  Připomínáme 45. výročí úmrtí 
herce JAROSLAVA VOJTY (27. 12. 1888–
20. 4. 1970). R. 1925 se stal členem  
ND a setrval zde až do 1959, kdy odešel  
do důchodu. Jako Pavel Alexandrovič 
Něprjachin, Zlatý kočár,1957 

6  Dne 17. března 2015 zemřela 
ve věku 90 let DANA PITTICHOVÁ, 
sekretářka sedmi ředitelů Národního 
divadla. V této funkci strávila v divadle 
36 let. Vládla třemi světovými jazyky, 
byla znalkyně divadelního provozu 
i lidských duší. Čest její památce.

Foto: Archiv
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Rozhovor s mecenáškou 
Prof. Dr. Dadjou Altenburg-Kohl

Vážená paní pro-
fesorko, srdečně 
gratulujeme ke krás-
nému ocenění, které 
jste obdržela z rukou 
ministra kultury. Již 
několik let významně 
podporujete Národní 
divadlo, za sebou 
máte úspěšné projekty 
restaurování, svou vel-
kou podporu věnujete 
také souboru Baletu 
ND. Proč padla vaše 
volba právě na Národní 

divadlo? V dnešní době se nabízí nepřeberné množ-
ství dalších možností v oblasti filantropie. 
Právě proto padla moje volba v první řadě na vlastno-
ručně vybudované Museum Montanelli a neziskovou 
Nadaci DrAK v Praze. Národní divadlo je, vedle jiných, 
jeden z projektů, které má rodina podporuje. Zde platí 
vytrvalost až do doby, kdy budeme, či budu mít pocit, 
že to, co jsme si předsevzali, je do jisté míry splněno.

Volíte převážně projekty z oblasti výtvarného umě-
ní. Proč právě to považujete za důležité? 
Projekty, které podporuji, nebo lépe řečeno vytvářím 
a osobně realizuji, nejsou zdaleka pouze v oblasti 
výtvarné. Je zde třeba prevence zdraví, nebo projekty 
týkající se bilaterálních vztahů s různými zeměmi. Či 
na problematickou situaci Romů v naší zemi. Projekty, 
týkající se naší historické paměti a předání této dalším 
generacím. Národní divadlo, tato tajemná budova 
plná umění a duší mnoha nadaných Čechů v dobrých 
i těžkých časech, a přispět k jeho kultivaci, je jedním 
z našich předsevzetí. Samozřejmě tedy genius loci!

Kromě toho také dlouhodobě podporujete Balet 
Národního divadla. Jak vznikla tato spolupráce? 
Vztah k tanci je možná dán nějakými vrozenými 
vlohami. Myšlenka podpořit balet ale vzešla z poznání, 
jak těžký profesní život vlastně tanečníci mají. Mám 
respekt a obdiv k jejich osobnímu rozhodnutí riskovat 
krátký profesní život a složitou budoucnost za vášeň 
vyjádřit pohybem vlastní umělecké nadání. Pomoc si 
zaslouží hlavně v naší republice, kde jejich ohodnocení 
je ve srovnání s jinými státy východní Evropy, o západ-
ní ani nemluvě, mnohem menší.

Váš vztah k baletu přešel i do aktivní roviny. 
Choreograf Javier Torres Vás obsadil do inscenace 
Šípková Růženka a později si vás vybral také do Ba-
jadéry, která měla premiéru v listopadu 2014. Jak 
se vám pracuje se souborem? 
Miluji ty křehké vztahy, které tam již po několik let 
trvají. Miluji jakousi nonverbální komunikaci, instink-
tivní vnímání tanečníků, ta intuitivní přátelství, která 
vznikají beze slov a bez závazku. Mám pocit, že se 
podařilo být mezi nimi vnímána jako neviditelná, ale 
dobrá energie, která se dovedla pokorně podřídit 
pravidlům tak náročného uměleckého činění. Mám 
obrovský respekt k těmto mladým i starším členům 
souboru. Ale vztahy vznikají nejen v baletu. Od herců 
počínaje, až po pracovníky na jevišti, v garderobách 
a technice, kancelářích až po vrátnice. 

Musí to být také ohromně časově náročné. Jak 
stíháte všechny zkoušky a představení při vaší 
pracovní vytíženosti? 
To, co v životě činíte z vášně, stihnete vždy! Já neoddě-
luji práci a volný čas. Jsem vždy aktivní s maximálním 
nasazením. 

Za tu dobu, kterou působíte v divadle, se jistě vytvo-
řily krásné vztahy a Balet vám přirostl k srdci. Je 
to tedy to, o čem hovoříte – to, co vám mecenášství 
dává? 
Zde je umění jako takové, které buď žijete, nebo ne. Já 
v uměleckém světě žiji odjakživa, je to hlavně filozofie 
mého života. To, že jsem se stala lékařkou či podni-
katelkou, vychází z poměrů, ve kterých jsem vyrostla, 
či žila, i náhodou. Nejvíce vám dává to, co tvoříte, či 
vytváříte sám. Pocit někomu pomoci vyšel skoro vždy 
z vlastní činnosti v tomto oboru, a poté se ukázal smy-
sluplným. Když mi ve foyer Národního divadla spadla 
na hlavu první šupinka malby z lunet – chátrajících 
maleb Mikoláše Alše, tak jsem neváhala nabídnout, 
že pomohu, když se nikdo jiný k tomu nemá. Tomu se, 
tuším, říká občanská angažovanost …

Co pro vás osobně znamená ocenění  
Mecenáš české kultury?
Oceněním od pana ministra jsem poctěna a pevně 
věřím, že to bude výzva i povzbuzení pro každého, 
kdo chce něčím dobrým přispět do té naší umělecky 
bohaté rodiny kultury české.

Máte-li v oblibě divadlo a vše, 
co se kolem něj děje stejně tak, 
jako naši mecenáši, staňte se i vy 
mecenášem Národního divadla. 
Stanete se tak součástí spole-
čenství milovníků kultury, kteří se 
pravidelně scházejí v prostorách 
Národního a Stavovského divadla, 
Státní opery a Nové scény. Vítáme 
nové členy již za příspěvek ve výši 
1 500 Kč ročně. Nabízíme svým 
členům řadu zajímavých benefitů 
a skutečnou účast na společen-
ském životě naší první scény. 

Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl, 
podnikatelka, filantropka a mece-
náška umění aktivně podporuje 
Národní divadlo již několik let. 
V roce 2008 zakoupila housle pro 
koncertní mistryni Lucii Švehlo-
vou. Díky jejím štědrým finančním 
darům se podařilo v uplynulých 
letech zrealizovat několik zásad-
ních restaurátorských projektů 
v historické budově Národního di-
vadla, konkrétně pak restaurování 
Hynaisovy opony a restaurování 
nástěnných maleb Mikoláše Alše 
a Františka Ženíška. Profesorka 
Altenburg-Kohl je zainteresována 
i v méně viditelných projektech 
a dlouhodobě podporuje Balet 
Národního divadla. Její činy ocenil 
v únoru 2015 ministr kultury 
Daniel Herman titulem Mecenáš 
české kultury.

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

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

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

 >

Restaurování nástěnných 
maleb Mikoláše Alše
Foto: T. Záhor a T. Berger



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

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí čtěte v Respektu

www.
respek

t.cz

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

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí 

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

Kancelář bez starostí

Našim mecenášům děkujeme tak,  
jak to umíme nejlépe. Uměním.

Připojte se k nim!

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA



10252010_MASKY_do_brozury180x123.indd   1 25.10.2010   16:48:59Blanik-ND 190x133,5  12.05.14  10:24  Stránka 1



45

OBCHODNÍ INFORMACE

Národní divadlo jde vstříc seniorům i studentům 
Národní divadlo nabízí SENIORŮM ve věku 65+  
vstupenky s 50% slevou na vyhrazená místa.*
Můžete tak navštívit Národní divadlo již od 60 Kč 
za vstupenku. Kromě této slevy mohou senioři v dubnu 
využít rovněž naší speciální nabídky na vybraná
představení: 

ČINOHRA 
Ze života hmyzu
12. 4. v 19 hod. – Národní divadlo (přízemí, 200 Kč)
Pán z Prasečkova
19. 4. v 19 hod. – Stavovské divadlo (přízemí a lóže  
zvýšené přízemí, 200 Kč)
Strýček Váňa 
21. 4. – Stavovské divadlo (přízemí a lóže zvýšené  
přízemí, 200 Kč) 
OPERA 
Její pastorkyňa
6. 4. – Národní divadlo (II. balkon, 350 Kč)
Pád Arkuna
18. 4. – Národní divadlo (II. balkon, 350 Kč)
LATERNA MAGIKA
Human Locomotion
25. 4. – Nová scéna (přízemí střed, 300 Kč).
Legendy magické Prahy
29. 4. – Nová scéna (přízemí střed, 300 Kč). 

Od 30. 3. jsme zahájili volný prodej předplatného sezony 2015/16 pro 
všechny zájemce. Kvůli značnému cenovému zvýhodnění je 5 seniorských 
skupin předplatného (SE 1, SE2, SE3, SE4, SE5) přístupno pouze pro seniory 
ve věku 60+ (nižší minimální věk než u nákupu běžných vstupenek). Hledištní 
personál je oprávněn u každé abonentní vstupenky vyžadovat prokázání věku 
60+ při vstupu do hlediště.

K naší nemalé radosti zaznamenáváme stále větší zá-
jem mladých lidí o Národní divadlo a dramatické umění 
jako takové. Rádi novou generaci uvítáme v našich hle-
dištích, a proto nabízíme STUDENTŮM nejen 50% slevu 
na vyhrazená místa*, ale také v dubnu možnost zakoupit 
vstupenky se slevou na vybraná představení:

ČINOHRA 
Tartuffe Impromptu!
13. 4. – Stavovské divadlo (přízemí, 150 Kč) 
Racek
14. 4. – Stavovské divadlo (celé hlediště, 150 Kč)
Dokonalé štěstí aneb 1789
20. 4. – Národní divadlo (přízemí, 200 Kč)
OPERA 
Její pastorkyňa
6. 4. – Národní divadlo (II. balkon, 350 Kč)
Mefistofeles
15. 4. – Státní opera (II. balkon, 250 Kč)
Pád Arkuna
18. 4. – Národní divadlo (II. balkon, 350 Kč)
LATERNA MAGIKA
Human Locomotion
24. 4. a 25. 4 – Nová scéna (přízemí střed, 300 Kč)
 

Od 30. 3. jsme zahájili volný prodej předplatného sezony 2015/16 pro 
všechny zájemce. U dvou studentských skupin (NDS1, NDS2) mohou studenti 
SŠ/VŠ zakoupit jednu abonentní vstupenku se slevou 25 %. Slevu lze volit 
také nově i při online nákupu. Upozorňujeme, že hledištní personál je 
oprávněn u každé abonentní vstupenky požadovat doložení nároku na slevu 
při vstupu do hlediště.

Budování Hlavní pokladny Národního divadla 
ve foyer Nové scény 
Už brzy vznikne ve foyer NS nová Hlavní pokladna 
Národního divadla. Ve středu 4. března byla ukončena 
činnost stávající pokladny Nové scény. Po celý březen 
v tomto prostoru probíhaly drobné stavební práce 
a příprava nového prodejního pultu.
Nijak to neomezilo ani plánovaná představení, ani 
činnost kavárny NONA. Pokud jde o prodej vstupenek 
a předplatného, byli všichni zákazníci odbavováni 
ve stávající vstupenkové pokladně v Provozní budově 
ND, která rozšířila otevírací dobu na po–pá 9–18 ho-
din, so–ne 10–18 hodin, v hrací dny NS až do začátku 
představení. Vzniká tak téměř s měsíčním předsti-
hem nová sjednocená pokladna. 
Nová Hlavní pokladna ND se vstupem z Národní třídy 
nabídne zákazníkům sjednocený prodej vstupenek 
na jednotlivá představení a předplatitelské skupiny, 
prodej vstupenek na prohlídky a prodej dárkových 
poukázek, programů a doplňkového zboží. Součástí 
prostoru budou moderní technologie na zobrazení 
elektronických plakátů a spotů či volných míst v hle-
dišti, nejnovější počítačové vybavení, termotiskárny 
a moderní pokladní systém.

Dokončení rekonstrukce a otevření nové Hlav-
ní pokladny ND je plánováno v začátkem dubna. 
V prostoru stávající pokladny Provozní budovy ND 
pak započne výstavba nového Oddělení objednávek 
(klientského centra).
 
PhDr. Jiří Adamík
vedoucí obchodního odboru ND 

Tričko Podivu-
hodných cest
Laterna magika ke své premiéře 
Podivuhodné cesty Julese Verna 
vydává limitovanou edici triček 
a odznaků s grafickými motivy 
z inscenace. Trička jsou v prodeji 
od premiéry 19. února. Návrhy 
grafických materiálů vytvořilo 
studio Revolta.

Změny  
v předplatném
O1, O2: Začátek inscenace Sa-
lome se v původně plánovaných 
termínech posouvá z 19.00 
na 20.00.

VŘ, R, ROD2, D: Změna názvu 
titulu, původní název inscenace 
Perníková chaloupka se mění 
na Jeníček a Mařenka.

O1: Opera Boris Godunov, pů-
vodně plánovaná na 2. 4. 2015, 
proběhne v novém termínu 
7. 4. 2015.

ROD2: Změna termínu a za-
čátku opery Jeníček a Mařenka 
(původní název Perníková 
chaloupka), původně plánované 
na 21. 6. 2015, proběhne v no-
vém termínu 7. 6. 2015 v 11.00.

SE4: Změna představení, termí-
nu i scény: místo původně plá-
nované České baletní symfonie 
II 20. 6. 2015 v 19.00 v Národ-
ním divadle se odehraje balet 
Romeo a Julie dne 28. 6. 2015 
od 20.00 ve Státní opeře. Vstup 
na abonentní vstupenky.

Č1: Náhradní termín předsta-
vení Othello, benátský mouřenín 
původně plánovaného na 16. 2.  
je 1. 6. 2015 v 19.00.

Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách Národního divadla. Senioři po předložení dokladu prokazujícího věk lze slevu uplatnit až na 2 vstupenky (1 seni-
orská vstupenka + doprovod) na každé představení v nabídce. Studenti mohou slevu uplatnit na 1 vstupenku na každé představení v nabídce, po předložení 
studentského průkazu.
Informace a rezervace: www.narodni-divadlo.cz, info@narodni-divadlo.cz, 224 901 448
Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje a speciální nabídky budou vyhlašovány vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Slevy lze uplatnit pouze 
při nákupu vstupenek v pokladnách Národního divadla, nikoliv při online nákupu.
* Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II. galerie, Státní opera – II. balkon – postranní místa, Nová scéna – místa na pravém a levém kraji hlediště, respektive 
do celého hlediště pro představení hraná na redukovaném hledišti (činohra). Sleva se nevztahuje na představení Sluha dvou pánů a na hostující soubory.
Předplatné 2015/16 lze zakoupit nebo rezervovat online na www.predplatnend.cz, respektive osobně zakoupit v pokladně předplatného ND  
(Ostrovní 1, Praha 1, predplatne@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 487, po–pá 10–13.30, 14–18 hodin – začátkem dubna přesun do Národní 4, Praha 1,  
foyer Nové scény) nebo předprodejních místech ColosseumTicket pro celé ČR.
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PROGRAM > DUBEN / APRIL 2015

Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

1. St/Wed Česká baletní symfonie II / The Czech Ballet Symphony II NDS2 19.00

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

3. Pá/Fri nehraje se / no performance

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

5. Ne/Sun Dokonalé štěstí aneb 1789 / Perfect Happiness or 1789 17.00

6. Po/Mon Její pastorkyňa / Jenůfa 17.00

7. Út/Tue Boris Godunov O1 19.00

8. St/Wed nehraje se / no performance

9. Čt/Thu Pád Arkuna / The Fall of Arkun XII 19.00

10. Pá/Fri Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00

11. So/Sat Její pastorkyňa / Jenůfa 19.00

12. Ne/Sun Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life
ROD5 14.00

ČS1 19.00

13. Po/Mon La traviata 19.00

14. Út/Tue nehraje se / no performance

15. St/Wed Čarodějův učeň / Krabat KB 19.00

16. Čt/Thu Čarodějův učeň / Krabat
S 11.00

19.00

17. Pá/Fri Jakobín / The Jacobin 19.00

18. So/Sat Pád Arkuna / The Fall of Arkun 19.00

19. Ne/Sun Brel – Vysockij – Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three) 19.00

20. Po/Mon Dokonalé štěstí aneb 1789 / Perfect Happiness or 1789 Č4 19.00

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

22. St/Wed Rusalka 19.00

23. Čt/Thu Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life VI 19.00

24. Pá/Fri Carmen 19.00

25. So/Sat Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

26. Ne/Sun Boris Godunov 17.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue nehraje se / no performance

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

30. Čt/Thu Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice XIII 19.00

1. St/Wed nehraje se / no performance

2. Čt/Thu Tannhäuser R 18.00

3. Pá/Fri Nabucco 19.00

4. So/Sat La traviata 19.00

5. Ne/Sun Romeo a Julie / Romeo and Juliet
ROD1 14.00

DV1 19.00

6. Po/Mon nehraje se / no performance

7. Út/Tue Rusalka 19.00

8. St/Wed Turandot MŘ 19.00

9. Čt/Thu La bohème (Bohéma) 19.00

10. Pá/Fri Nabucco 19.00

11. So/Sat Ballettissimo
SE1 14.00

B2 19.00

12. Ne/Sun Carmen 19.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue Otello VŘ 19.00

15. St/Wed Mefistofeles 19.00

16. Čt/Thu nehraje se / no performance

17. Pá/Fri Rigoletto 20.00

18. So/Sat Aida 19.00

19. Ne/Sun Il trovatore (Trubadúr) A 16.00

20. Po/Mon nehraje se / no performance

21. Út/Tue nehraje se / no performance

22. St/Wed nehraje se / no performance

23. Čt/Thu
Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

24. Pá/Fri
Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

25. So/Sat Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel 14.00

26. Ne/Sun Šípková Růženka / Sleeping Beauty
VIII 14.00

II 19.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue Tannhäuser OH 18.00

29. St/Wed nehraje se / no performance

30. Čt/Thu nehraje se / no performance
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Duben / April 2015

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

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

 2. Čt/Thu Audience u královny / The Audience XIV 19.00

 3. Pá/Fri Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 19.00

 4. So/Sat Don Giovanni
14.00

19.00

 5. Ne/Sun Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 17.00

 6. Po/Mon
Kouzelná flétna / The Magic Flute
(Balet Praha Junior / Ballet Prague Junior)

19.00

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

 8. St/Wed Mikve / Mikveh 19.00

 9. Čt/Thu nehraje se / no performance

10. Pá/Fri Únos ze serailu / Die Entführung aus dem Serail 19.00

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

19.00

12. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – Jaroslav Křička 11.00

Miniatury 2015 19.00

13. Po/Mon Tartuffe Impromptu! 19.00

14. Út/Tue Racek / The Seagull 19.00

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

16. Čt/Thu nehraje se / no performance

17. Pá/Fri
Buddenbrookovi / Buddenbrooks 
(Slovenské národní divadlo Bratislava / The Slovak National Theatre)

19.00

18. So/Sat Les / The Forrest ROD3 15.00

19. Ne/Sun Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac
14.00

19.00

20. Po/Mon Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor Č3 19.00

21. Út/Tue Strýček Váňa / Uncle Vanya 19.00

22. St/Wed Valmont I 19.00

23. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

25. So/Sat Don Giovanni
14.00

19.00

26. Ne/Sun
Podivín / Nulová gravitace 
(Balet Jihočeského divadla České Budějovice a TCP)

19.00

27. Po/Mon Les / The Forrest 19.00

28. Út/Tue nehraje se / no performance

29. St/Wed Zahradní slavnost / The Garden Party 19.00

30. Čt/Thu Únos ze serailu / Die Entführung aus dem Serail 19.00

 1. St/Wed nehraje se / no performance

 2. Čt/Thu Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London (premiéra / premiere) 19.00

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

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

VII 17.00

20.00

 5. Ne/Sun
Detektiv Lupa a tajemná věž (Studio Damúza) 17.00

Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

 6. Po/Mon Mirage (420PEOPLE) 20.00

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

 8. St/Wed Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

 9. Čt/Thu Po sametu / After the Velvet 19.00

10. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

11. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

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

Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

14. Út/Tue Magnesia Litera 20.00

15. St/Wed nehraje se / no performance

16. Čt/Thu Strasti života / The Labor of Life ČNS2 19.00

17. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

18. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
14.00

20.00

19. Ne/Sun

Jak sloni k chobotu přišli, O nepořádném křečkovi 
(Divadlo jednoho Edy)

17.00

Máj / May (420PEOPLE a Činohra ND) 20.00

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

21. Út/Tue Blackbird 19.00

22. St/Wed Cocktail 012 – The Best of X 20.00

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

24. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

25. So/Sat Human Locomotion 20.00

26. Ne/Sun
O Budulínkovi (Studio Damúza) 17.00

Strasti života / The Labor of Life 19.00

27. Po/Mon Kvartýr / Hang-out ČS2 19.00

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

29. St/Wed Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

30. Čt/Thu Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague SE4 20.00
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PROGRAM > KVĚTEN / MAY 2015

Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. Pá/Fri Libuše 19.00

 2. So/Sat Dokonalé štěstí aneb 1789 / Perfect Happiness or 1789 17.00

 3. Ne/Sun Čarodějův učeň / Krabat
14.00

19.00

 4. Po/Mon La traviata 19.00

 5. Út/Tue Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

 6. St/Wed La traviata 19.00

 7. Čt/Thu nehraje se / no performance

 8. Pá/Fri nehraje se / no performance

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

10. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – Charles Gounod IX 11.00

Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 19.00

11. Po/Mon Dokonalé štěstí aneb 1789 / Perfect Happiness or 1789 20.00

12. Út/Tue nehraje se / no performance

13. St/Wed Rusalka 19.00

14. Čt/Thu
Z mrtvého domu / From the House of the Dead
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

15. Pá/Fri Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows KB 19.00

16. So/Sat
Z mrtvého domu / From the House of the Dead
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

17. Ne/Sun Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life ROD4 15.00

18. Po/Mon nehraje se / no performance

19. Út/Tue
Dorian Gray (Slovenské národní divadlo Bratislava /  
The Slovak National Theatre)

19.00

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

21. Čt/Thu Jakobín / The Jacobin IV 19.00

22. Pá/Fri Z mrtvého domu / From the House of the Dead O1 19.00

23. So/Sat
Filoktétés (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava /  
National Moravian-Silesian Theatre)

19.00

24. Ne/Sun Boris Godunov X 19.00

25. Po/Mon nehraje se / no performance

26. Út/Tue nehraje se / no performance

27. St/Wed Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice VI 19.00

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

29. Pá/Fri Carmen 19.00

30. So/Sat Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

31. Ne/Sun Boris Godunov 19.00

 1. Pá/Fri Carmen 19.00

 2. So/Sat Aida 19.00

 3. Ne/Sun Tosca 19.00

 4. Po/Mon nehraje se / no performance

 5. Út/Tue La bohème (Bohéma) 19.00

 6. St/Wed Otello XII 19.00

 7. Čt/Thu Madama Butterfly (derniéra / last time) MŘ 19.00

 8. Pá/Fri Nabucco 19.00

 9. So/Sat Ballettissimo
SE2 14.00

XI 19.00

10. Ne/Sun Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel D 14.00

11. Po/Mon nehraje se / no performance

12. Út/Tue Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel 11.00

13. St/Wed Carmen 19.00

14. Čt/Thu Labutí jezero / Swan Lake 19.00

15. Pá/Fri La traviata 19.00

16. So/Sat Labutí jezero / Swan Lake 19.00

17. Ne/Sun Salome O2 20.00

18. Po/Mon nehraje se / no performance

19. Út/Tue nehraje se / no performance

20. St/Wed Il trovatore (Trubadúr) 19.00

21. Čt/Thu Rusalka V 19.00

22. Pá/Fri Tosca 19.00

23. So/Sat Salome 20.00

24. Ne/Sun Turandot 14.00

25. Po/Mon Baletní škola Terpsichoré / The Ballet School Terpsichoré 19.00

26. Út/Tue Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel VŘ 19.00

27. St/Wed Otello 19.00

28. Čt/Thu La traviata 19.00

29. Pá/Fri Mefistofeles 19.00

30. So/Sat Aida 19.00

31. Ne/Sun Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
VII 11.00

17.00
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Květen / May 2015

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 1. Pá/Fri nehraje se / no performance

 2. So/Sat Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 17.00

 3. Ne/Sun Don Giovanni 19.00

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

 5. Út/Tue Così fan tutte 19.00

 6. St/Wed Zahradní slavnost / The Garden Party 19.00

 7. Čt/Thu Racek / The Seagull 19.00

 8. Pá/Fri Valmont 19.00

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

19.00

10. Ne/Sun Bohemia Balet 19.00

11. Po/Mon nehraje se / no performance

12. Út/Tue Tartuffe Impromptu! (derniéra / last time) 19.00

13. St/Wed Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment DV2 19.00

14. Čt/Thu Les / The Forrest 19.00

15. Pá/Fri Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 20.00

16. So/Sat 1914 19.00

17. Ne/Sun 1914 19.00

18. Po/Mon nehraje se / no performance

19. Út/Tue Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor Č4 19.00

20. St/Wed Strýček Váňa / Uncle Vanya 19.00

21. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

23. So/Sat Don Giovanni
14.00

19.00

24. Ne/Sun Hradišťan a Balet ND 19.00

25. Po/Mon Mikve / Mikveh 19.00

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

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

28. Čt/Thu Kámen / The Stone (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

29. Pá/Fri Kámen / The Stone (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

30. So/Sat Opera nás baví / Opera Is Fun! 17.00

31. Ne/Sun Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac
14.00

19.00

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

 2. So/Sat
Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 14.00

Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

 3. Ne/Sun
Zlatá husa (Buchty a loutky) 17.00

Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

 4. Po/Mon Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 19.00

 5. Út/Tue nehraje se / no performance

 6. St/Wed Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White XV 19.00

 7. Čt/Thu Rudá Marie / Red Mary (premiéra / premiere) 20.00

 8. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

 9. So/Sat Human Locomotion 20.00

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

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

Po sametu / After the Velvet 19.00

12. Út/Tue Kvartýr / Hang-out (derniéra / last time) XIV 19.00

13. St/Wed Rudá Marie / Red Mary 20.00

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

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

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

17. Ne/Sun
Neposlušná kůzlátka (Buchty a loutky) 17.00

Blackbird 19.00

18. Po/Mon Strasti života / The Labour of Life 19.00

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

20. St/Wed Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

21. Čt/Thu nehraje se / no performance

22. Pá/Fri Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 19.00

23. So/Sat
Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 14.00

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

24. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00

25. Po/Mon nehraje se / no performance

26. Út/Tue nehraje se / no performance

27. St/Wed nehraje se / no performance

28. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

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

31. Ne/Sun Strasti života / The Labour of Life 19.00
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PŘÍSTUP DO BUDOV ND 
I DO PARKINGU 
JE UPRAVEN PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448
Předprodej vstupenek na představení je 5 měsíců dopředu 
 

POKLADNY  

Provozní budova ND, Ostrovní 1, Praha 1 (Po–Ne: 10–18)
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (Po–Ne: 10–18)
Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1 (Po–Ne: 10–18)
Nová scéna, Národní 4, Praha 1 (Po–Pá: 9–18, So–Ne: 10–18)
(od začátku dubna Hlavní pokladna Národního divadla)

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

PARKING 

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

SLEVY 
Sleva pro držitele průkazu ZTP a ZTP-P 
Sleva pro předplatitele ND po předložené platné abonentní 
vstupenky na představení, které se koná v daném dni  
parkování. 

BLIŽŠÍ INFORMACE
+420 224 901 320, +420 224 901 443 

SLEVY NA VSTUPENKY 

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

ZÁKLADNÍ PŘEHLED SLEV

(O dalších seniorských a studentských slevách informujeme 
na str. 45.)
• 20% sleva na dopolední a odpolední představení pro děti 

do 15 let věku
• 50% sleva pro držitele ZTP, ZTP/P a příslušníky odboje
•  50% sleva pro studenty SŠ/VŠ a pro držitele karty ITIC 

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

stavení Činohry ND
• mimořádně vyhlašované slevy při různých příležitostech 
• speciální cena při nákupu některých lóží jako celek
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

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

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

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448
Ticket advance sale 5 months in advance
 

THE BOX OFFICES  

Operations Building of the National Theatre, Ostrovní 1, P1 
(Mon–Sun: 10 am to 6 pm)
The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1 
(Mon–Sun: 10 am to 6 pm)
The State Opera, Wilsonova 4, Prague 1 
(Mon–Sun: 10 am to 6 pm)
The New Stage, Národní 4, Prague 1 
(Mon–Fri: 9 am to 6 pm, Sat–Sun: 10 am to 6 pm)

Evening box offices:
On play day the box office in theNew Stage is open until the be-
ginning of the performance. 45 minutes before the beginning of 
performances the box offices are open at the National Theatre 
historical building, the Estates Theatre and the State Opera 

PARKING 

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

DISCOUNTS 
Discounts for persons with cards attesting to special health 
impairments will be granted in the form of a rebate amount-
ing to 3 hours from the total parking time, upon the submis-
sion of cards attesting to special health impairments.
Discounts for National theatre subscribers will be granted 
in the form of a rebate amounting to 3 hours from the total 
parking time, upon presenting a subscriber valid card for the 
performance taking place on the day of parking.

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

ZA OPONOU …  
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MARTINA DIVÍŠKA

Soubor fotografií, které přinášejí pohled na taneční-
ky za oponou a umožňují pocítit jedinečnou atmosfé-
ru zákulisí baletních představení. Autorem fotografií 
je Martin Divíšek, který s Baletem Národního divadla 
spolupracuje již 6 let.
Výstava je na I. balkoně Státní opery.



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA PATRON OPERY ND 

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNER INSCENACÍ 
BALETU A OPERY ND

PARTNER INSCENACÍ ND 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIGENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER



MILOŠ NESVADBA spojil svůj život s Národ-
ním divadlem už v letech 1945–48, kdy byl 
členem Studia mladých ND. Roku 1948 se 
stal členem Činohry ND. Za šest desítek let 
zde vytvořil dlouhou řadu postav a projevil 
se jako všestranný umělec, kromě herectví 
se zabýval i scénografií a kostýmy. Za léta 
prožitá v Národním divadle vytvořil galerii 
karikatur svých divadelních kolegů. V dubnu 
oslaví nádherné 90. narozeniny. 

Panu Miloši Nesvadbovi gratulujeme  
a přejeme hodně zdraví a optimismu!

Na snímku v titulní roli Hadriána z Římsů, 
režie Václav Hudeček, 1972

FOTO: J. SVOBODA


