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10 Z mrtvého domu
Světový tenor Štefan Margita
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a jeho decadance 

34 M. Vačkář, O. Havelka:
V rytmu swingu buší srdce mé 

L.
 R

O
B

IN
S

O
N



Premieres
for the 2014–2015 season

Premiéry
a produkce sezony 2014–2015

 OPERA

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

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

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

STÁTNÍ OPERA / THE STATE OPERA

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

NOVÁ SCÉNA / THE NEW STAGE

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

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

 ČINOHRA 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

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

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

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

 BALET 

STÁTNÍ OPERA / 
STATE OPERA

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

 LATERNA MAGIKA

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

REPERTOÁR NA NOVÉ SCÉNĚ / 
REPERTOIRE ON THE NEW STAGE

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

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

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

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

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

NOVÁ HLAVNÍ POKLADNA 
NÁRODNÍHO DIVADLA
Ve čtvrtek 2. 4. 2015 jsme otevřeli novou hlavní pokladnu Národního 
divadla včetně pokladny předplatného na adrese Národní 4, Praha 1,  
ve foyeru Nové scény.

Nová hlavní pokladna svým vzhledem koresponduje s unikátními interiéry Nové scény.  
• Poskytuje zákazníkům nejmodernější služby a vybavení špičkovými technologiemi
• Sjednocený prodej vstupenek, předplatného, dárkových poukázek, dárkových obálek  

divadelních programů, plakátů a dalšího dárkového zboží
• Elektronické zobrazování volných míst v hledišti na obslužném pultu
• Elektronické zobrazovací systémy a televize v prostoru pokladny
• Zóna pro odpočinek a důkladnější seznámení se s nabídkou divadla
• Všechny informační materiály na jednom místě
• Jednoduchý přímý přístup z Národní třídy (u stanice tramvaje Národní divadlo)

Otevírací doba hlavní pokladny:
po–pá 9–18 hodin, so–ne 10–18 hodin
V hrací dny Nové scény je otevřeno do začátku představení. Večerní pokladna  
v historické budově Národního divadla se otevírá 45 minut před představením.
Otevírací doba pokladny předplatného: po–pá 10–18 hodin

Těšíme se na vás!

Vážení čtenáři, milí naši diváci,
divadelní sezona se chýlí ke svému vrcholu, 
ale maraton premiér nepřestává. Květen bude 
v opeře mimořádný! Jen co se ve Státní opeře 
rozběhla na konci dubna formanovská pohád-
ková manéž pro celou rodinu Jeníček a Mařen-
ka, přicházíme na Nové scéně s operní novin-
kou na motivy rozhlasového seriálu o rodince 
Tlučhořových z pera Oldřicha Kaisera a Jiřího 
Lábuse. Všestranný dirigent a skladatel Jan 
Kučera, jehož talent jsme obdivovali na prosin-
covém uvedení Šostakovičových oper Orango 
a Antiformalistický jarmark, pro Vás připravil 
soudobou operní grotesku Rudá Marie. Do kon-
ce sezony uvedeme tuto novinku pětkrát. 
Z koprodukce s Národním divadlem moravsko-
slezským v Ostravě vzešlo uvedení nové opery 
skladatele Jana Klusáka na motivy příběhu 
o antickém bojovníkovi Filoktétovi, nejdříve 
zatracovaném posléze oslavovaném. Předsta-
vení 23. května 2015 je součástí Pražského jara 
a k slavnosti přispěje i návrat dirigenta Marka 
Ivanoviće, jehož Čarokraj tolik obdivujeme, 
do Zlaté kapličky. 
Národní divadlo bylo a bude místem pro inter-
pretaci české opery na nejvyšší úrovni. Z tohoto 
cíle nepolevujeme a po Fibichově Pádu Arkuna 
Vám přinášíme další z českých klenotů, opět 
méně uváděných, Janáčkovo drama Z mrtvého 
domu. Nezpochybnitelnou originalitu hudební 
stránky podtrhne světový tenorista a nám přeci 
dobře známý Štefan Margita. Filka Morozov je 
postava, kterou vrchovatě naplnil procítěným 

zpěvem i svým herectvím před nejnáročnějším 
operním publikem ve Vídni, New Yorku nebo 
Berlínu. Nyní vstupuje na jeviště Národního 
divadla (v premiérovém představení po třinácti 
letech!) a jeho slova o spolupráci s režisérem 
Danielem Špinarem v rozhovoru na následu-
jících stranách jsou vedle hudebního nastudo-
vání Robertem Jindrou příslibem strhujícího 
operního zážitku. Nelze v souvislosti s touto 
Janáčkovou operou nezmínit smutnou zprávu 
o úmrtí režiséra Ladislava Štrose 18. dubna 
2015. Právě jeho inscenace Z mrtvého domu 
(později připravil ještě dvě další pro scény 
Národního divadla) patřila ke kolekci českých 
oper s obrovským úspěchem předvedených 
na největším evropském divadelním festivalu 
v britském Edinburghu v létě 1964. Dnes víme, 
že tento rok patřil k přelomovým pro přijetí 
Janáčkovy hudby západním světem. Jsem 
hrdá, že všechny tři Janáčkovy opery na na-
šem repertoáru (Její pastorkyňa, Příhody lišky 
Bystroušky a nově i Z mrtvého domu) nabízíme 
v nekompromisním obsazení ve výtečném 
hudebním nastudování.

Krásný květen naplněný zážitky z Národního 
divadla Vám přeje

Silvia Hroncová
ředitelka Opery Národního divadla 
a Státní opery
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PŘEDPLATNÉ 2015/16

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 prostory rozezní Belliniho romantické melodie. 
V lednu zhlédnete ve Stavovském divadle zpracování známé 
pohádky o Popelce, konverzační komedii plnou vtipných 
situací a nenadálých překvapení. Tragický milostný příběh 
gejši Cio-Cio-San a plukovníka Pinkertona vás zavede do exo-
tického 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 prv-
ním rozevřením opony, od úderu špiček na baletní podlážku 
přes první povedený skok či vytočenou piruetu, od sklenky 
šampaňského o přestávce a napjatého očekávání další části 
večera až po závěrečný tón, poslední zavření opony a velko-
lepou slavnostní děkovačku – to vše za přítomnosti našich 
předních tanečníků na scéně a inscenátorů v hledišti. V pro-
sinci vás na půdě Národního divadla potěší vánoční pohád-
kový 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 ledového království postaveného na scéně Státní 
opery v inscenaci Sněhová královna. Na závěr sezony po-
znáte to nejlepší ze současného tanečního divadla na jevišti 
Nové scény za doprovodu 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 oblíbenými 
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. 
Alegorický příběh Modrý pták vlámského symbolisty Maurice 
Maeterlincka ztvární na jevišti Stavovského divadla režisér 
Štěpán Pácl. 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 eman-
cipované 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. Modrý pták 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

VYPRODÁNO!

 Opera  Činohra  Balet  Laterna magika  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 nastu-
pující generace českých inscenátorů Petra Tejnorová. 
Alegorický příběh Modrý pták vlámského symbolisty Maurice 
Maeterlincka ztvární na jevišti Stavovského divadla režisér 
Štěpán Pácl. Pátý titul, Nezvalovo veršované drama Manon 
Lescaut, se objevuje na scéně Národního divadla vůbec poprvé. 
Společně s krásnou a nespoutanou Manon a rytířem des Grie-
uxem zažijete jeden z nejvýraznějších 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. Modrý pták 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. Modrý pták 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. Modrý pták 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. Modrý pták 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 
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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. Alegorický příběh Modrý 
pták vlámského symbolisty Maurice Maeterlincka ztvární 
na jevišti Stavovského divadla režisér Štěpán Pácl. Drama 
Spolu/sami současné německé autorky Anji Hillingové je 
jednou z novinek sezony. V Ostrovského groteskní komedii 
Les vyniká Iva Janžurová v roli statkářky Gurmyžské. Sezonu 
zakončí společné dílo bratří Čapků Ze života hmyzu, alego-
rické 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. Modrý pták 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  koncert

Kde koupit 
předplatné?
• Online nákup a rezervace  

na www.predplatnend.cz
• Pokladna předplatného Národního  

divadla, Národní 4, Praha 1 – foyer Nové 
scény 
po–pá 10–18 hodin, 
e-mail: předplatne@narodni-divadlo.cz, 
tel.: 224 901 487)

• Předprodejní místa po celé ČR 
(seznam na www.predplatnend.cz)

Změna 
titulu
Z důvodu změny dramaturgického plánu 
Činohry ND uvedeme ve Stavovském di-
vadle premiéru hry M. Maeterlincka Modrý 
pták místo původně plánované Ibsenovy 
Hedy Gablerové. Termíny představení se 
nemění a abonentní vstupenky zůstávají 
v platnosti. Děkujeme za pochopení. 



8

ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Náhradní prostor 
je ideálním řešením 
v době rekonstrukce 
Státní opery 

Praha má šanci udržet 
pestrou nabídku operních 
představení i v průběhu re-
konstrukce Státní opery, která 
začne v červenci 2016. Shodli 
se na tom experti organiza-
ce Opera Europa s vedením 
Národního divadla na závěr 
březnového společného 
dvoudenního jednání. Právě 
zachování odpovídajícího 
počtu operních představení, 
a tím uspokojení zvyšující se 
poptávky po tomto žánru je 
jedním z cílů Národního diva-
dla v průběhu připravované 
rekonstrukce. 
„Opravená Státní opera vyřeší 
řadu problémů spojených 
s intenzivním provozem v po-
době každovečerních operních 
a baletních představení 
i dopoledních zkoušek. Je také 
nevyhnutelné odstranit velmi 
špatný stav jevištní technolo-
gie, která nevytváří odpovídají-
cí podmínky pro divadelní tvor-
bu v 21. století. Aby naši diváci 
nepřišli o operní a baletní žánr, 
jednáme s vedením Magistrátu 
hl. města Prahy a vedením 
Hudebního divadla Karlín 
o časově omezeném pronájmu 
pro operní a baletní produkce. 
Připravované řešení, s kterým 
jsme seznámili experty orga-
nizace Opera Europa, umožní 
přenést některé z inscenací 
Státní opery právě do Kar-
lína. Další inscenace Státní 
opery nabídneme po dobu 
rekonstrukce na jevišti Ná-
rodního divadla,“ říká ředitel 
doc. MgA. Jan Burian. 

Členy expertního týmu, který 
započal intenzivní spolupráci 
s Národním divadlem před 
rokem, jsou kromě ředitele or-
ganizace Opera Europa Nicho-
lase Paynea rovněž ředitelka 
marketingu, komunikace a ob-
chodu Nizozemské národní 
opery a baletu v Amsterdamu 
Sandra Eikelenboom, provozní 
a obchodní ředitel Volksoper 
Wien Christoph Ladstätter 
a ředitel Riksteatret a bývalý 
ředitel Norské národní opery 
a baletu v Oslo Tom Remlov. 

Přiveďte své ratolesti 
na Dětský den na Nové scéně
 
Národní divadlo myslí i na své nejmladší diváky, a proto také letos pořádá, nově 
ve spolupráci s Dyzajn marketem, Dětský den, který malé návštěvníky a jejich 
rodiče čeká v neděli 31. května od 10 do 17 hodin. Přijďte nás navštívit na Nové 
scéně Národního divadla – ve spolupráci s jednotlivými soubory ND jsme při-
pravili pestrý program pro celou rodinu. Vstup zdarma.

Možná, že vaše děti ještě nikdy 
na divadelním představení nebyly 
a vy přemýšlíte o tom, jak jim tento 
kouzelný svět představit. V progra-
mu Dětského dne bude mnoho ak-
tivit, které právě takové seznámení 
hravou formou umožní. Připraveny 
jsou dílny i vystoupení: můžete se 
těšit třeba na představení Studia 
DAMÚZA, které pravidelně hraje 
na Nové scéně ND své krátké po-
hádky pro diváky od 3 let a některý 
ze svých nejoblíbenějších kusů 
předvede i v příjemné atmosféře 
počínajícího léta. S pěveckým umě-
ním seznámí Dětská opera Praha 
a na programu se budou podílet 
členové Činohry, stejně tak jako 
soubor Baletu a Laterna magika. 
Ve výtvarných dílnách se děti 
dozvědí leccos o divadelním líčení 
nebo výrobě rekvizit a dekorací.

Velké dobrodružství mohou ti 
nejzvídavější zažít na zábavné 
prohlídce Nové scény, která bude 
koncipovaná jako „bojová hra“: 
pomocí drobných úkolů a záhad, 
které budou muset děti během 
hodinové pouti po Nové scéně 
řešit, se seznámí s některými pro-
fesemi, které k chodu divadla ne-
odmyslitelně patří, a odhalí jedno 
přísně střežené tajemství. Tento 
program bude kapacitně omezený 
na 60 účastníků během tří výprav, 
tak si ho určitě nenechte ujít.

Akce je vhodná pro děti od 6 do 11 
let, mohou se účastnit s doprovo-
dem (ale raději bez). Předběžné 
rezervace na divadelní „bojovku“ 
je možné zasílat na e-mailovou 
adresu Tvůrčích dílen ND 
(tvurcidilny@narodni-divadlo.cz).

Velcí i menší milovníci módy 
a designu si také přijdou na své, 
protože ve dnech 30. a 31. května 
bude na piazzetě ND probíhat  
Dyzajn market LÉTO. Kromě mno-
ha stánků s autorskou módou pro 
děti se mohou nejmenší návštěv-
níci po oba dny od 10 do 18 hodin 
těšit na designové workshopy 
a dílničky, ve kterých se seznámí 
s vystřihovánkami a závěsný-
mi dekoracemi z plzeňského 
studia PEPE, kinematografická 
dílna Ponrepo představí dětem 
princip fungování filmu a v díl-
ničce od Testováno na dětech 
si na vlastní kůži otestují práci 
designérů. Zábavné rychlokurzy 
angličtiny si pro účastníky připraví 
jazyková škola Keytone.
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Baletní Gala je tady!
 Balet Národního divadla vás zve na speciální představení s názvem 
Dance Gala, které se uskuteční ve Státní opeře 21. června 2015.
O dramaturgii slavnostního večera se postaral budoucí umělecký šéf 
baletního souboru FILIP BARANKIEWICZ. Svým výběrem choreografií 
a zahraničních hostů (včetně těch domácích) vám chce nastínit svou 
uměleckou vizi a směřování souboru. 
Na co se můžete těšit? Na hvězdy světového baletu 
i přední sólisty Baletu Národního divadla.

Uvádíme: 21. června 2015, Státní opera

Zákon o veřejnoprávních 
institucích v kultuře
 
Vedení Národního divadla se podílí na iniciaci nové právní úpravy fungo-
vání kulturních institucí. Ve spolupráci s Asociací profesionálních divadel 
vypracovalo pro Ministerstvo kultury ČR návrh zákona o veřejnoprávních 
institucích v kultuře (VPI). Legislativní změna je klíčovým krokem pro 
dokončení transformace Národního divadla.
Záměr vytvoření zákona je motivován výsledky, kterých bylo dosaženo 
v jiných obdobně zaměřených resortech (zákon o vysokých školách, 
zákon o veřejných výzkumných institucích, zákon o veřejných zdravotních 
zařízeních). V resortu kultury zatím obdobný předpis není 
a kulturní instituce, které poskytují veřejné kulturní služby, jsou buď pří-
spěvkovými organizacemi, nebo soukromoprávními subjekty. VPI je mo-
derní forma dotované kulturní organizace zřizované orgány státní správy 
nebo samosprávy, která má dostatečnou kontrolu z hlediska zakladatelů 
na straně jedné a dostatečnou svobodu pro tvorbu svých uměleckých 
plánů ve vztahu k jejímu hospodaření na straně druhé. 
Přijetí zákona o VPI je součástí koaliční smlouvy i programového prohlá-
šení vlády a součástí výhledu legislativních prací vlády na léta 2015–
2017. Věcný záměr zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře připraví 
ministerstvo kultury do léta, na podzim by měl mít paragrafované znění. 
Na veřejném slyšení v Senátu uspořádaném k této dlouho připravované 
a očekávané legislativní novince to v březnu slíbila náměstkyně ministra 
kultury Kateřina Kalistová (ČSSD). Na zákon čekají velké příspěvkové 
organizace. Za přijetí zákona se dlouho staví třeba i Národní galerie. Jed-
nání v Senátu navazovalo na několikaleté kroky Asociace profesionálních 
divadel České republiky, která před třemi lety přišla s kampaní Pomozte 
svému divadlu. 

Kvartýr naposledy na Nové scéně
Ústřední postavou Urzidilovy povídky Poslední zvonění (Kvartýr) je služka, 
jejíž pány donutí nacisté uprchnout. Zanechají jí nejen byt a veškeré 
vybavení, ale i peníze. Náhlé a ničím nezasloužené štěstí najednou začne 
nabývat až hororových obrysů. Služka si do bytu nastěhuje svoji sestru, 
která jí se svým nacistickým milencem začne ničit život. A zatímco jsou 
z domu pozvolna odváděni židé, sestra si užívá peněz a cizího majetku. 
Tragické finále je pak jen zoufalým pokusem člověka, který se snaží najít 
východisko z beznaděje. Autorem adaptace a režisérem je divadelní 
a filmový režisér David Jařab, který byl jedním z režisérů a uměleckým 
šéfem Divadla Komedie. Hrají: Natálie Řehořová j. h., Jana Pidrmanová, 
Martin Pechlát / Matěj Nechvátal, Jana Preissová, Jan Kačer a další.

Derniéra: 12. května 2015, Nová scéna

 >

Martin Pechlát a Jana Pidrmanová
Foto: M. Šandera
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TÉMA

ŠTEFAN MARGITA patří mezi 
naše nejžádanější pěvce v za-
hraničí. Stěží bychom našli 
prestižní operní dům nebo 
festival, na kterém neúčinko-
val. Jeho posledním hostová-
ním v Národním divadle byly 
Osud a Její pastorkyně a opět 
je to Janáček, kdo ho do Prahy 
přilákal. Premiéry Z mrtvého 
domu, v němž se ujal postavy 
Filky Morozova, jsou připravo-
vané na 14. a 16. května 2015. 
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Daniel Špinar  
udělá svou režií 
Z mrtvého domu 
opravdové divadlo

Po vašem úspěchu v soutěži Pražského jara jste 
na přelomu osmdesátých a devadesátých let strávil 
několik sezon v Praze. Od té doby se sem pravidel-
ně vracíte, posledně jako Živný v Janáčkově Osudu 
v režii Roberta Wilsona a v roli Laci v Její pastorky-
ni. Jak je to s vašimi návraty do Národního divadla, 
co pro vás tento prostor a jeho diváci znamená?
Deset let jsem v žádné nové inscenaci Národního 
divadla neúčinkoval a o to víc jsem se do Prahy těšil 
– je to pro mě pocta. Bohužel jsem musel v minulosti 
několik nabídek odmítnout z důvodu zahraničních 
závazků. Nyní se sem vracím v důvěrně známé roli, 
s kterou jsem vlastně jezdil po světě. Upřímně říkám, 
že na režijní výklad Daniela Špinara se těším. Dnes 
jsme dokončili první jednání a z inscenačního hlediska 
se mohou diváci těšit na opravdové divadlo. 

Znáte činoherní práci Daniela Špinara? 
Žádnou z jeho inscenací jsem zatím neviděl, ale 
zaznamenal jsem velmi pozitivní reakci na nedávnou 
premiéru Bartlettova Zemětřesení v Londýně, a proto 
se do hlediště Nové scény jako divák chystám. Při 
svých zahraničních angažmá jsem měl možnost pra-
covat se špičkovými režiséry formátu Roberta Carse-
na. Tolikrát jsem si přál, aby režíroval v i Praze. A teď 
vidím, že někdo domácí uvažuje podobným způsobem. 

Jen takovýto důsledný přístup může dostat diváky 
na Janáčka do hlediště Národního divadla. 

Nejspíš každé operní dílo může 
stát samo sebou bez jevištního 

provedení. Z mrtvého domu 
v sobě ovšem insceno-

vání jaksi nevyhnu-
telně předpokládá, 

jevištní zpracování 

umocňuje jeho kvality. Jak chápete tento rozměr 
vymezený Janáčkem pro sólisty a konkrétně pro 
postavu Filky Morozova?
Ano, souhlasím s vámi. I pro pěvce je tato hudba vel-
mi náročná. Pokusím se to říct hodně zjednodušeně – 
je především na režijním pojetí, aby drama na scéně 
zaujalo diváka v plné délce hodiny a čtyřiceti minut, 
aby ani jednou neměl pocit hluchého místa. Jak je 
z příběhu známo, Filka Morozov je ve vězení pod fa-
lešným jménem Luka Kuzmič, což po čase odhalí vě-
zeň Šiškov a pochopí, že jeho spoluvězeň je zároveň 
sokem z minulosti. Šiškov si je ze začátku vědom, 
že mu Luka Kuzmič někoho připomíná. Bez toho 
bych prozrazoval pointu – Daniel Špinar se rozhodl 
uzavřít vztah mezi Šiškovem a Filkou Morozovem 
jiným způsobem, než se obyčejně na jevišti obvykle 
ztvárňuje, a mně přijde tento posun zcela na místě. 
Už z mé spolupráce s Patricem Chéreauem na dnes 
již legendární inscenaci z roku 2007 premiérované 
v Divadle na Vídeňce vím, jak důležité je dosáhnout 
přesvědčivého herectví, a to včetně všech členů sbo-
ru. Naplňuje mě radostí, že takto postupuje i Daniel 
Špinar. 

Účinkoval jste v Janáčkových operách na nejpres-
tižnějších operních scénách. To vám umožňuje nejen 
pracovat s těmi nejlepšími dirigenty, ale také pozoro-
vat reakce publika na tvorbu tohoto skladatele. Jak 
se liší pohled na Janáčka u nás a v zahraničí? 
Řekl bych, že Janáček má všude ve světě nezpochyb-
nitelnou reputaci. Nechci křivdit Bedřichu Smetanovi, 
ale Janáček je v zahraničí v kurzu již řadu let v mno-
hem větší míře. V Tokiu měl aplaus po představení 
Její pastorkyně opravdu čtyřicet minut. Který zpěvák 
by si něco podobného nepřál zažít také doma? Byť 
první dvě představení Z mrtvého domu v Metropolitní 
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opeře nebyla zdaleka vyprodána, mohu říct, že 
ve Spojených státech Janáčka milují. Mimořád-
ný zájem je také v Rakousku. Ohromný úspěch 
měla Chéreauova inscenace loni v prosinci 
v berlínské Státní opeře pod taktovkou Sira 
Simona Rattla. Pokud bych měl najít město, 
kde Janáček k publiku nepromluvil, byl to 
Milán a La Scala. Tam nastaly problémy již 
v průběhu zkoušek – Chéreau nechal dokonce 
zpívat sbor za scénou a vězeňský dav vytvořil 
z komparzistů. 

Pokud zmíním jen pár jmen zahraničních diri-
gentů, s kterými jste na Janáčkovi spolupra-
coval – Sir Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen, 
Kirill Petrenko –, vidíte v jejich přístupech 
k tomuto skladateli zásadní rozdíl? Jak 
vnímají Janáčkovu hudbu a co v ní z vašeho 
pohledu akcentují? 
Takovéto hodnocení je vždy subjektivní, ale 
mě osobně nejvíce oslovil právě Simon Rattle. 
U orchestru berlínské Státní opery jsme slyšeli 
momenty dříve neobjevené. S nadsázkou bych 
řekl, že každý zpěvák mu může být vděčný 
i za pouhých deset taktů. U zahraničních diri-
gentů vnímám jeden handicap, který se zřejmě 
nejvíce projevil u Esa-Pekka Salonena, a to že 
nerozumí česky. Jak víme, zvuková stránka 
českého jazyka má u Janáčka specifickou 
funkci. Každopádně závěr zkouškového období 

se Salonenem byl intenzivní a výkon orchestru 
Metropolitní opery impozantní. 

Výčet inscenací, v kterých jste v zahraničí 
účinkoval, zahrnuje kromě již zmíněného 
Patrice Chéreaua a Roberta Carsena takové 
režisérské osobnosti jako Krzysztof Warli-
kowski, Andreas Kriegenburg, Andrea Breth 
nebo Pierre Audi. Jsou to všechno umělci, 
kteří umí přetavit silnou režijní ideu do půso-
bivého jevištního díla. Když byste se podíval 
zpátky, můžete zmínit některou ze svých 
spoluprací s některým z režisérů? Co vás 
na ní nejvíce zaujalo? 
Robert Carsen je na slovo vzatý estét, kterému 
navíc velmi záleží na práci s herci. Nemohu 
zapomenout na jeho déšť v závěru Její pastor-
kyně. Inscenace měla premiéru v Antverpách 
v lednu, a přestože nám slibovali ohřátou vodu, 
liják byl studený. Promokli jsme do posled-
ní nitky. Po děkovačce za námi přišel Carsen 
s výčitkou, proč si ten déšť z tváří utíráme. Že 
nikoho náš nekomfort nezajímá a ať nekazíme 
efekt! Podobně naturální přístup měl Warli-
kowski v závěru Krále Rogera v Pařížské opeře. 
To jsme rovnou skákali do bazénu. Ale na další 
setkání s Warlikowskim v inscenaci Z mrtvého 
domu v Covent Garden v Londýně za dva roky se 
vyloženě těším. Spolupráce s Pierrem Audim je 
pro pěvce velmi náročná, ale ten zase vytvořil 

v Amsterdamu pro mě nejpůsobivější Zlato 
Rýna. To mu pak každý jeho komplikovaný vztah 
k pěvcům odpustí … Do poslední chvíle jsem si 
myslel, že nemůže dobře dopadnout Bergův 
Vojcek, kterého před dvěma lety vytvořila v ber-
línské Státní opeře režisérka Andrea Breth. Ale 
tam publikum snese opravdu všechno. Abych se 
vrátil k mému obdivovanému Patrici Chéreauo-
vi, zažil jsem ho i v momentech, kdy měl strach 
a pochybnosti z uvedení své poměrně aktualizo-
vané inscenace. Při zkouškách Z mrtvého domu 
v Metropolitní opeře v roce 2009 žil New York 
skandální Toskou v režii Luca Bondyho. Dusno, 
které se kolem Tosky vytvořilo, utnul až gene-
rální ředitel Peter Gelb, který trval na zachování 
této odvážné inscenace, což nakonec osmělilo 
i Chéreaua. 

Co vás v nejbližším období kromě Z mrtvého 
domu v Národním divadle čeká? 
Vedle zmiňované Covent Garden to bude 
nový Prsten Nibelungův v Chicagu, Herodes 
ve Straussově Salome v Madridu a konečně se 
do Paříže dostane díky novému intendantovi 
Stéphanovi Lissnerovi Chéreauova inscenace 
Z mrtvého domu. Bohužel se tamější premiéry 
režisér nedožil. Ale bude to pro nás všechny 
velká satisfakce, uvedení v Paříži si velmi přál. 

Juraj Gerbery 

 >

Štefan Margita (Živný, skladatel) a David Ullrich (Doubek) v Osudu
Foto: archiv
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Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Státní opery:
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Michaela Kapustová (Jeníček) a Jana Sibera (Mařenka)
Foto: H. Smejkalová
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OPERA > PREMIÉRA

Hudební nastudování: Robert Jindra
Režie: Daniel Špinar

Scéna: Lucia Škandíková
Kostýmy: Iva Němcová

Světelný design: Martin Špetlík
Sbormistr: Martin Buchta, 

Miriam Němcová
Choreografie: Radim Vizváry

Dramaturgie: Ondřej Hučín

Orchestr Národního divadla
Sbor Národního divadla

Premiéry: 
14. a 16. května 2015

v Národním divadle

Z mrtvého domu
Z mrtvého domu Leoše Janáčka je první operní režií nastupujícího 
šéfa Činohry Národního divadla DANIELA ŠPINARA. O čem pro něj 
Janáčkova opera je a co by chtěl režírovat poté?

Leoš Janáček

Jste zkušený činoherní režisér. Kdo zná vaše dílo, 
tipnul by si, že režírovat operu bude jen otázkou 
času. Jste rád, že volba pro vaši první operní práci 
padla zrovna na Janáčka, nebo byste raději režíro-
val nějakou „klasičtější“ operu, třeba Verdiho nebo 
Smetanu?
Když přišla nabídka režírovat Janáčka, byl jsem 
nadšený. Pravda, Z mrtvého domu jsem do té doby znal 
jen okrajově, především předehru, nicméně Janáček 
je skladatel, kterého mám moc rád. Když mi umělecký 
ředitel Opery Národního divadla Petr Kofroň tuto režii 
nabídl, byl jsem velmi potěšen, téma opery mě pak 
doslova pohltilo. Operu jako žánr jsem chtěl režírovat 
už dlouho, před několika lety přišla z ostravského 
divadla nabídka inscenovat Gounodova Romea a Julii, 
což mě oslovilo víc tématem než hudebně, nakonec 
jsme se však na spolupráci nedohodli. Všechno se ale 
v životě asi stane, jak má – začínám Janáčkem, opera 
je v češtině, není dlouhá a nabízí silné téma, se kterým 
souzním.

V čem je pro vás činoherní a operní režie odlišná?
Režírovat operu je pro mě úplně nová zkušenost, sám 
přesně nevím, do čeho jdu. Na druhou stranu se cítím 
připravený – mám silný tvůrčí tým a není důvod se 
bát, věřím, že mě hudba podrží. Při režírování činohry 
musím často hledat základní rytmus, je důležité, 
jestli se bude hrát rychle nebo pomaluji, jakou vyberu 
hudbu. Opera je proti tomu už hotová, tvořím obrazy, 
rytmus a hudba obecně jsou již určené. S dirigentem 
Robertem Jindrou jsme se shodli, že chceme, aby 
opera zněla lyričtěji, dala lépe Janáčkově hudbě vyznít 
do detailů, aby byla srozumitelná. 

Kolikrát jste si operu poslechl, než jste se do ní pustil?
Abych měl srovnání, koupil jsem si nahrávky hned čtyř 
různých hudebních nastudování a poslouchal je pořád 
dokola. Mám dobrou hudební paměť, takže ji znám 
nazpaměť. Ale je jasné, že slyšet toto dílo živě při jevi-
štním provedení bude jiný, nenahraditelný zážitek. 

V případě Mrtvého domu se často mluví o antidrama-
tické opeře. Která její témata vás zajímají?
Rozlišuji téma a formu. Z mrtvého domu má samozřej-
mě silné téma, ale vnímám žánr opery jako výsostně 
stylizovaný tvar, nechci ji nějak činoherně rozvíjet. 

Opera pro mě není činoherní divadlo podbarvené 
hudbou. I ta nejdramatičtější opera musí mít výrazné 
jevištní gesto, stavím proto především na obrazech. 
Navíc chci přiznat, že jde o stylizovanou divadelní for-
mu a metaforu, chci přiznat, že zpěváci zpívají a musí 
u toho sledovat dirigenta – tato forma mě vlastně fas-
cinuje. I proto motiv ptáka se zlomeným křídlem, který 
touží po svobodě, chápu také jako křídlo koncertní, 
chci, aby zpěváci na jevišti u tohoto křídla stáli a zpíva-
li směrem k dirigentovi. Kromě křídla budou na scéně 
i prázdné stojany na noty jako symbol pohřebiště – je 
to mrtvý dům, v němž lidé touží po svobodě. Co se 
týče tématu, Janáčkova opera skutečně nemá děj, věci 
se dějí jaksi mezi. Vězení vnímám víc jako psychické 
než fyzické, esteticky mě fascinuje film Dobří holubi 
se vracejí, ačkoli myslím i na to, že se opera odehrává 
v Rusku. Hlavní postavou je pro mě Aljeja, který má 
důvěrný vztah s Lukou. Do jejich společenství přijde 
politický vězeň Petrovič, který na Aljeju udělá velký 
dojem. Když stráž Petroviče zbičuje, Aljeja se o něj za-
čne láskyplně starat. Druhé dějství začíná milostným 
duetem Aljeji a Petroviče, následně hrají mužští vězni 
divadlo, kde mimo jiné představují nevěrné ženy. Tuto 
hru jeden z vězňů neunese a dějství končí smrtelným 
zraněním Aljeji. Poslední dějství je jen halucinace umí-
rajícího hrdiny. Ústředním motivem jsou tedy vztahy 
mezi muži, tomu se Janáček nemohl vyhnout.

Postava Aljeji je napsaná pro soprán, u vás ji zpívá 
muž. Co vás k této změně vedlo? 
Chtěl jsem akcentovat téma mužského prostředí, 
všechny postavy ztvárňují muži, i Poběhlici. Jen v po-
sledním dějství je žena-tanečnice. Ukazuji svět bez 
žen, kde muži po ženách touží. Ale nejsem jediný, kdo 
Aljeju obsadil mužem, tato varianta se již v minulosti 
objevila.

Pokud bude mít opera úspěch a dostanete možnost 
režírovat další hudební dílo, které by to mělo být?
Chtěl bych dělat Petera Grimese Benjamina Brittena, 
to je giga opera. Další díla, která mám rád, Národní 
divadlo v nedávné době uvedlo – třeba Lady Macbeth 
Mcenského újezdu nebo další opery Leoše Janáčka. 
Ale Peter Grimes tu nebyl a je úžasný.

Josef Rubeš
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OPERA > HOSTOVÁNÍ SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO DIVADLA BRATISLAVA

Skladatelka ĽUBICA ČEKOVSKÁ o předloze své opery: 
Je to destrukce krásného mladého člověka

Proč jste se rozhodla pro námět Doriana Graye? 
Operu chápu v první řadě jako hudebně-dramatický 
žánr, který si žádá silný příběh. Libreto musí udržet 
divákovu pozornost od začátku do konce, jednotlivé 
dramatické situace vycházejí s výrazného námětu. 
Přemýšlela jsem také nad jinými náměty, například 
Jáma a kyvadlo, Šagrénová kůže, volba nakonec 
padla na Doriana Graye, protože nabízí skvělý výcho-
zí materiál. S libretistkou Kate Pullingerovou jsme 
zvažovaly, co z toho ohromně bohatého wildeovského 
příběhu ponechat, abychom ho příliš neokleštily 
a neublížily mu. Snažily jsme se zachovat všechno, 
co k němu patří – nejenom klíčové momenty příběhu 
samotného, ale rovněž okolnosti kontroverzního 
přijetí literárního díla. Jak je známo, Wilde byl kvůli 
tomuto dílu „exkomunikován“ z Anglie. A je zde 
i otázka jeho sexuální orientace a s ní související 
pohled na některé skutečnosti. Dílo zkrátka nabízí 
silné a podnětné „vstupní momenty“, které od čte-
náře vyžadují neustálé přemýšlení. Ve shodě jsme 
nakonec našly základní „neuralgické“ body, které 
jsou pilíři příběhu. Příkladem přenosu výrazného 
prvku literární předlohy do hudebně-dramatické po-
doby je samotný Dorianův portrét, který je odrazem 
jeho duše. V opeře je přítomný jako hudební motiv 
Hlasů obrazu, který se postupně mění. Nazpíval ho 
Bratislavský chlapecký sbor, a i když kompozičně 
vždy stejný, jeho vyznění bude stále deformovanější 
elektroakustickými prostředky. Zpočátku krásný 
chlapecký hlas se postupně stává šerednějším, až 
se nakonec, kdy Dorian „zabije“ svůj portrét, vrátí 
k původní podobě. 

Wildeův Obraz Doriana Graye je poměrně bohatý 
na motivy, které korespondují s duchem naší doby. 
Posednost mládím, dokonalý fyzickým vzhledem …
Naše doba je přímo bláznivě posednuta důrazem 
na zevnějšek. Dorian Gray je příběhem destrukce 
krásného mladého člověka, který začíná jako tabula 
rasa, list nepopsaného papíru, ale podléhá vlivu 
svého okolí. Pozitivním příkladem je malíř Basil, 
negativní mefistofelovskou postavou pak lord Henry, 
který Doriana obírá o výčitky svědomí, což ho nako-
nec dovede ke katastrofě. Hlasy obrazu jsou jakýmsi 
hlasem jeho svědomí, je to hlas samotného Doriana 
bičovaného jeho vlastními činy. Myslím, že každý 
z nás si v sobě maluje „vlastního Doriana“ a je dobré, 
abychom naslouchali svému vnitřnímu hlasu. Dnes 
chodí po světě mnoho Dorianů…

Libreto prezentuje děj narativním způsobem. Není 
v dnešní době (postmoderní?) možná vhodnější – 
zejména u důvěrně známých námětech, jakým Obraz 
Doriana Graye je – zvolit postup jakéhosi komentáře, 
vytvořit jakoby „dílo o díle“?
S libretistkou jsme chtěly, aby libreto bylo vysloveně 
operní, dramaticky nosné, aby bylo zajímavé a vychá-

zelo z Wildeova textu. Potom je už na tvůrcích předsta-
vení, jaké významy dílu dají. Tyto otázky jsme probírali 
s Davidem Pountneym, zkušeným operním režisérem 
a libretistou. Zajímaly nás jeho názory na fungování 
textu na scéně; díky němu jsme si mohly ověřit, zda 
jdeme správnou cestou. Myslím si, že libreto je napsa-
né dobře, a pociťovala jsem to při samotném kompo-
nování. Jsem ráda, že to není jako komentář; operu 
chceme dostat blíže k publiku, ne vzdalovat do akade-
mických či příliš intelektuálních dimenzí.

Pojďme k literárním souvislostem. Příběh Doriana 
Graye má silné faustovské črty, podobně jako napří-
klad Flaubertovo Pokušení svatého Antonína, Hesse-
ho Stepní vlk nebo Bulgakovovův Mistr a Markétka má 
zároveň něco společného se zmíněnou Balzakovou 
Šagrénovou kůží. Mluvila jste však také o Poeovi a je 
zde také Baudelaire, jehož fragment ve francouzštině 
se zjevuje i v opeře. Zdá se, že vám je blízké ovzduší 
dekadence. Podařilo se vám z něj něco přenést 
do opery, do jejího hudebního jazyka? 
Dekadenci miluji, ale do tohoto typu „nadstavby“ 
jsem se nechtěla pouštět. Jde mi spíše o protiklady 
vyplývající z námětu – krásné versus ošklivé, spo-
lečnost vysoko postavených lidí versus dekadence 
„undergroundu“, světlo versus tma. Jsou to téměř 
elementární protiklady, na kterých stojí celé drama. 
Potřebovaly jsme je, abychom si záměrně stanovily 
prostor, ve kterém se s libretistkou budeme pohybo-
vat. Otázkou pro mě bylo, na čem hudebně postavit 
onu krásu. Dorian je krásný mladý člověk obdivovaný 
společností – vystihuje ho až lapidárně jednoduchá 
melodie, která postupně prochází změnami. Na dru-
hé straně jsem nechtěla být příliš popisná a ke krás-
nému přiřadit melodii a k ošklivému klastry. Jediný 
případ, kdy jsme se snažila vysloveně ilustrovat 
hudbou, je scéna v divadle. Je to příklad „divadla 
v divadle“, kdy jakoby cirkusovou hudbou naznačuji 
lacinost, trivialitu. Tehdy se hudba stává jakousi 
znělkou ohlašující „teď jdeme dolů“. Svůj význam zde 
sehrál fakt, že libreto je v angličtině. Bylo pro mě vel-
mi zajímavé pracovat s anglickou deklamací, protože 
je poměrně odlišná od slovanských jazyků. Už v prů-
běhu studia jsem se doslova zamilovala do Janáčka 
a jeho „nápěvků mluvy“, do způsobu, jakým pracuje 
s mluveným slovem. Možná také díky angličtině 
se do opery dostalo něco z oné typické dekadentní 
aristokratické afektovanosti. To, zda inscenace v ko-
nečném důsledku vyznívá dekadentně, záleží také 
na scénickém a režijním zpracování a v neposlední 
řadě na divákovi, na způsobu, jakým dílo přijme. 

Robert Kolář 
Rozhovor byl poprvé publikován v programu inscenace.

Cesty současné opery jsou 
různé, navýsost individuální 

a pro každého tvůrce jsou 
výzvou k prokázání hudeb-

ní originality, kompoziční 
komplexnosti, divadelního 

instinktu i schopnosti nalézt 
svůj vlastní přístup k žánru. 

Mladá slovenská sklada-
telka ĽUBICA ČEKOVSKÁ 

je debutantkou na operním 
jevišti. Kromě výrazného 
a originálního hudebního 

projevu si na jeviště přináší 
i důležitou schopnost vnímat 

hudbu v bohatství průniků 
s jinými uměními i myšlen-

kově-filozofickými koncepty. 
Ve svém díle Dorian Gray se 

zabývá zneklidňujícími otáz-
kami o fyzických a duševních 

polohách krásy a zla. 

Hudební nastudování: Christopher Ward
Režie: Nicola Raab

Scéna a kostýmy: 
Anne Marie Legenstein, Alix Burgstaller

Autor libreta: Kate Pullinger

Uvádíme: 
19. května 2015 

v Národním divadle

Dílo vzniklo na objednávku bratislavské 
Opery Slovenského národního divadla 
a poprvé zaznělo ve světové premiéře 

v rámci mezinárodního festivalu současné 
hudby World New Music Days 2013.

Dorian Gray
Ľubica Čekovská 
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Moje první velká opera, kterou jsem udělal opravdu po svém, do které mi nikdo 
nemluvil a kterou mám rád. Těmito slovy představuje skladatel JAN KLUSÁK 
novinku Filoktétés nastudovanou v koprodukci Národního divadla a Národního 
divadla moravskoslezského. 

Reagoval jste na objednávku? 
Ne, šlo o můj vlastní nápad, vzniklo něco, co jsem 
chtěl sám udělat. 

Antická předloha vaší novinky je od Sofokla.  
Zasahoval jste do ní?
Řecké drama je ideálním libretem, dává skladateli 
přesné rozvržení. Napsal jsem devadesátiminutovou 
jednoaktovku. Bez pauzy. Sofokles by vydal skoro 
na tři hodiny. Takže moje práce na libretu spočívala 
v tom, že jsem musel hodně vyškrtat. 

Jde o symfonickou operu?
Na prvním místě jsou zpěváci, orchestr je v průběhu 
inscenace nepřekrývá. Pokud bych chtěl pěvcům 
poradit, jak mou operu zpívat, řekl bych, že jako 
Wagnera nebo Strausse. Jakýmsi vzorem pro mě 
byl v mytologičnosti námětu a v deklamačním stylu 
zpěvu Wagnerův Prsten Nibelungův. Ale ve smys-
lu kontrapunktického vedení hlasů a struktury mi 
v něčem zároveň byly tak trochu vzorem i Händelovy 
a Rameauovy opery. 

V šedesátých a sedmdesátých letech jste patřil 
k avantgardním autorům. Hodnotíte tak sám sebe 
s odstupem? A jak se vidíte v případě Filoktéta? 
Směřujete ke zklasičtění?
Neřekl bych. Žádné avantgardní přesvědčení jsem 
neopustil. Jen to asi vypadá trochu usedleji, přístup-
něji, možná se ta hudba lépe poslouchá.

Krzysztof Penderecki tedy urazil od avantgardy 
k postromantismu zásadnější cestu?
Ano. Řekl bych, že v postmoderně komponuje jako 
zastydlý Bruckner. Také jsem se něčeho takového  
dotkl. V symfonických básních Zemský ráj to na po-
hled, Scherzo capriccioso a Zaniklé štěstí. 

Je v opeře hodně textu? Je důležitý? 
Ano, ale je tam i lyrika. Staří Řekové dbali, aby se 
střídaly plochy výpravné, epické, ale také lyrické, 
v nichž hrdina lká, vzpomíná nebo vypráví nějakou 
báj. Sbor se také dobře uplatní.

Cítil jste při komponování opery nějaká stylová 
omezení? 
Chtěl jsem napsat, alespoň tvarem, konvenční operu. 
A je to opera s happy-endem. Nikdo v ní nezemře. 
V závěru muži odcházejí do války a podle Diovy vůle 
jde i Filoktétés, aby jim pomohl se svým lukem, jehož 
střely nikdy neminou cíl, vyhrát … Na konci je tedy 
hymnický sbor. Opravdové pořádné několikaminuto-
vé finále.

Proč vás teď zaujala zrovna postava Filoktéta?
Vedla mě osobní i nadčasová inspirace. Izolaci, samo-
tu, odmítnutí od vlastních lidí, to zažil leckdo jak u nás, 
tak i na celém světě. Pak je v příběhu také přítomno 
téma podvodu – možná spíše Odysseova pragmati-
smu, jeho ochoty lhát, když se to hodí … A další téma 
– téma mladíka, který váhá, zda má být čestný, nebo 
podvést Filoktéta.

Toužil byste věnovat se ještě nějakému podobnému 
velkému tématu?
Napsání téhle opery mi trvalo dva a půl roku. Nemohu 
vyloučit, že bych už nenašel stejnou sílu. Zatím jsem 
se do něčeho takového nepustil. 

Zůstává něco, co z vaší hudby ještě nebylo  
uvedeno? 
Ani ne. Ze sedmdesátých let je ještě pár věcí, které by 
se mohly hrát, myslím, že tak asi dvě … Starám se teď 
především o svou novou operu. Ale po premiéře zase 
něco napíšu. 

Petr Veber

Jedna z nejvýznamnějších 
osobností české kultury 20. 

a 21. století, JAN KLUSÁK 
(nar. 1934), není jen skladatel, 

ale také literát, herec, ast-
rolog a mnoho jiného. Opera 

Národního divadla uvedla 
v posledních dvou dekádách 

jeho komorní operu Zpráva 
pro akademii a operu-pas-

ticcio Bertram a Mescalinda 
(obě v Divadle Kolowrat). Pro 

námět své nejnovější opery 
sáhl Jan Klusák do antické 

mytologie – opera pojedná-
vá o Filoktétovi, účastníkovi 

řecké výpravy proti Tróji. Toho 
nejprve kvůli jeho nehojící 

se a zapáchající ráně Řekové 
v čele s Odysseem odvrhnou 
a vysadí na pustém ostrově, 
později však zjistí, že se bez 
něj neobejdou, a navštíví ho, 
aby od něj tentokrát vylákali 

jeho luk, bez něhož podle 
věštby není možné Tróju 

porazit … 

Hudební nastudování: Marko Ivanović
Dirigent: Marko Ivanović

Režie: Jiří Nekvasil
Scéna: Daniel Dvořák

Sbormistr: Jurij Galatenko
Dramaturgie: Daniel Jäger

Orchestr Opery NDM – koncertní mistři 
Vladimír Liberda a Lucie Staňková 

Uvádíme: 
23. května 2015 

v Národním divadle

Filoktétés

 >
Jan Klusák
Foto: archiv

Jan Klusák



PREMIÉRA: 7. KVĚTNA 2015 NA NOVÉ SCÉNĚ
DIRIGENT: JAN KUČERA

REŽIE: VIKTORIE ČERMÁKOVÁ

KUČERA

RUDÁ
MARIE



19

OPERA > ROZHOVOR

Umělec by měl myslet i na domácí publikum
ALEŠ BRISCEIN přinesl Národnímu divadlu další Thálii. Porotu výročních cen Herecké asociace nadchl jako 
Jaroměr v inscenaci opery Zdeňka Fibicha Pád Arkuna v hudebním nastudování Johna Fioreho a v režii 
Jiřího Heřmana. Aleš Briscein patří mezi nejprominentnější domácí hosty Národního divadla a i v budoucí 
operní sezoně se v Praze představí novými rolemi.

Máte v ruce druhou Thálii – troufáte si říct, 
za co bude ta třetí? 
Thálie je skutečně významná cena pro každého 
umělce. Zvláště když si uvědomíte, na koli-
ka skutečnostech závisí úspěch být vůbec 
nominován na toto ocenění. Faktory jako režie, 
kostýmy, scéna i výběr kolegů – nic z toho 
ovlivnit nemůžete. A přesto i na tom závisí váš 
úspěch, protože operní inscenace je společné 
dílo. Takže počítání cen není rozhodně na místě, 
vím minimálně o několika kolezích, kteří by si tu 
cenu zajisté zasloužili stejně jako já.

Jaroměr v Pádu Arkuna není největší z rolí to-
hoto díla, ale vaším příchodem jeviště okamži-
tě ožilo spontánním herectvím a jako obyčejně 
prvotřídním pěveckým projevem. Jednalo 
se o mimořádné uvedení téměř zapomenuté 
opery, která se měla uvést v Národním divadle 
pouze několikrát, a bylo od začátku zřejmé, že 
budete mít pouze několik příležitostí svůj part 
zazpívat. Vzpomenete si, jak jste na nabídku 
napoprvé reagoval? 
Nabídka na tuto roli přišla s poměrně velkým 
předstihem, jak je u režiséra Jiřího Heřmana 
zvykem. Mohl jsem si tedy dílo v klidu prostudo-
vat a připravit se na něj. Ukázalo se, že tato krás-
ná opera nebyla nikdy obrazově a ani zvukově 
zaznamenána! Existuje pouze neúplný zvukový 
záznam. Je určitě škoda, že se stala po úspěšné 
Šárce skladatelovou poslední operou. Dílo je to 
překrásné – jediným důvodem, proč se neusa-
dila trvaleji na repertoáru Národního divadla, 
může být snad jen pro někoho komplikovanější, 
ale o to dnes aktuálnější libreto. Náboženské 
konflikty v současnosti ve světě eskalují a v tom 
vidím silnou paralelu tohoto příběhu. Jaro-
měr i přes své privilegované místo v armádě 
a ve společnosti se vzepře této tyranii, krutovlá-
dě a podlým intrikám. Odmítne veškeré výhody 
a postaví se na stranu pravdy a lásky. Je pro mě 
velká škoda, že kvůli svým závazkům v zahraničí 
jsem tuto operu mohl zpívat pouze dvakrát. 

Patříte mezi českou pěveckou elitu, pro kte-
rou je domácí divák pořád na prvním místě. 
Kromě velkých rolí v zahraničí velmi důsled-
ně setrváváte v repertoárových inscenacích 
v Praze, studujete nové role a nezanedbáváte 
ani regionální české a moravské scény. Jaký je 
klíč výběru inscenací, v kterých v jednotlivých 
sezonách účinkujete?
Můj kalendář mi umožňuje jen omezený počet 
představení v České republice. Přesto si myslím, 
že umělec, i když vystupuje často v zahraničí, by 
měl myslet i na domácí publikum. Nikdy jsem se 
moc neztotožňoval s postojem některých kolegů, 
kteří po prvních úspěších v zahraničí na domácí 
scénu úplně zanevřeli. Mám rád české publikum 
a s mnohými fanoušky udržuji i kontakt. Důleži-

tým faktorem pro výběr rolí je jednak přínos pro 
můj profesionální vývoj a také vhodnost pro můj 
hlas. V neposlední řadě je i důležité, v jakém ča-
sovém předstihu je nabídka učiněna a jestli se dá 
skloubit s mými závazky v zahraničí. Proto i rád 
zajíždím do Brna na svou oblíbenou Prodanou 
nevěstu nebo také třeba do Ostravy.

Právě jsem vás zastihl v boloňském Teatro 
Comunale, kde zpíváte Števu v Janáčkově 
Její pastorkyni pod taktovkou Juraje Valčuhy 
a v režii Alvise Hermanise. Inscenace již měla 
úspěch v bruselské La Monnaie. Jak vnímáte 
Valčuhův přístup k partituře a Hermanisův 
výklad? Přinesli vám dirigent a režisér nějaký 
nový pohled na vám důvěrně známé dílo? 
Kromě bruselské La Monnaie je v koprodukci 
i Velké divadlo v Moskvě. Mohl jsem si vybrat, 
jakou roli chci zpívat, tak jsem se s radostí vrá-
til po loňském Lacovi zase ke Števovi. Režiséra 
Alvise Hermanise znám už z Berlína, kde jsme 
spolu pracovali na nové produkci Così fan tutte. 
Pro Števu rozehrál v inscenaci taneční kreaci, 
kterou si moc užívám. Nechal se ve svém 
zpracování inspirovat secesí a dílem Alfonse 
Muchy. Projekce nad scénou nápadně připo-
míná slavný plakát herečky Sarah Bernhardt. 
Lopatky okraje projekce se točí pomyslně proti 
koloběhu času a symbolicky připomínají mlýn. 
Říkal mi, že strávil týden na Moravě a chodil 
po stopách Alfonse Muchy. Spolupracoval 
nedávno v La Scale s Gabrielou Beňačkovou 
a vyprávěl, jak byla nadšena jeho zpracováním. 
S dirigentem Jurajem Valčuhou spolupracuji 
poprvé. Již několik let je šéfdirigentem v roz-
hlasovém orchestru v Turíně a je velmi talento-
vaným dirigentem i pro operu. Příběh Jenůfy je 
univerzální a podle mých zkušeností oslovuje 

stejně intenzivně diváky na celém světě. Přímo 
na této produkci jsem se dověděl, že i v okolí 
Boloně se tragické případy nechtěných dětí 
hojně vyskytovaly. 

Přestože jste Wagnerovým Lohengrinem velmi 
jistě vykročil k rolím hrdinného tenoru, pořád 
si udržujete skvělou kondici i na pomyslné 
druhé straně repertoáru. V příští sezoně se 
objevíte ve dvou operních premiérách Státní 
opery – Norma a Romeo a Julie. V roli Polliona 
v Belliniho Normě budete, pokud se nemýlím, 
debutovat. Jak tuto roli vnímáte a jaké místo 
ve vašem repertoáru zaujme? 
Musím se bránit poznámce, že vstupuji do hr-
dinného oboru. Já se naopak snažím tomuto 
oboru ještě vyhýbat a odmítl jsem i několik 
velmi zajímavých nabídek. Lohengrin je v origi-
nále napsaný pro spinto tenora se schopností 
lyrických pasáží v mezza voce. Skutečnost, že 
tuto operu postupem času začali zpívat i hr-
dinní tenoři, nebyl záměr Wagnerův, ale spíše 
uměleckých agentur. Navíc si myslím, že těžším 
hlasům musí právě poloha tohoto partu dělat 
občas problémy. Na nové role se v Praze těším. 
Romeo je moje oblíbená partie a mám s ní 
už zkušenosti z předchozí produkce. Naopak 
Pollione je role, která mě dlouho míjela, a jsem 
opravdu rád, že se konečně potkáme. Bellini 
je vždy skvělá průprava pro každý hlas. O tuto 
produkci navíc projevila zájem japonská agen-
tura, která už organizuje naše turné s Traviatou 
v tomto roce, takže ji snad budeme mít možnost 
představit v příští sezoně publiku v Japonsku, 
a důstojně tak reprezentovat Národní divadlo 
a Státní operu v zahraničí.

Juraj Gerbery 

 >
Aleš Briscein  

a Alžběta Poláčková 
v Pádu Arkuna

Foto: H. Smejkalová
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Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

PROHLÉDNĚTE  
SI VÍCE FOTOGRAFIÍ 
Z INSCENACE  
NA FACEBOOKU

PROHLÉDNĚTE 
SI PROMO KLIP 
K PŘEDSTAVENÍ 
NA YOUTUBE

Ballettissimo
1. SYMFONIE D-DUR
Hudba: Gustav Mahler
Choreografie: Petr Zuska 

REFLECTIONS ON THE FATE OF HUMAN FORMS 
Hudba: 48nord (Ulrich Müller & Siegfried Rössert) 
Choreografie: Jacopo Godani 

7. SYMFONIE A-DUR
Hudba: Ludwig van Beethoven 
Choreografie: Uwe Scholz

Dirigent: Jakub Klecker / Václav Zahradník
Hraje Orchestr Státní opery

Poslední představení v sezoně!
9. května ve Státní opeře

Před zraky diváka se na jevišti otevírají slušivé a harmo-
nické obrazce jako v kaleidoskopu, které jsou umocněny 
souzněním s každým jednotlivým taktem Beethovenova 
díla. Nechybí žádná z podstatných figur klasického 
baletu, arabesky, piruety, skoky, vše je přítomné, ale 
v abstraktně, inovačně odvíjené linii, která například 
v opakovaném leitmotivu umožňuje tanečníkům přivést 
tanečnice na jeviště v pozici provazu, nebo nechá odvíjet 
piruety v multiplikovaných, dlouhých řadách za sebou 
stojících tanečníků a tanečnic. Baletu prospívá též důmy-
slně koncipovaný světelný design a výkony ústředních 
párů v jednotlivých větách, jmenovitě Ayji Watanabe 
a Karla Audyho, Nikoly Márové a Michala Štípy, Ondřeje 
Vinkláta a Gianvita Attimonelliho i Andreji Kramešové 
a Giovanniho Rotolo.

Martina Doležalová, 9. 3. 2015, nenudte.se

 ×
7. symfonie D-dur (Andrea Kramešová, Giovanni Rotolo)
Foto: A. Rasmussen
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Ohad Naharin:
decadance 

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

Hudba: Perez Prado & Orchestra, Billy 
May’s Rico Mambo Orchestra, The John 
Buzon Trio, Dick Dale, tradiční izraelská 

hudba, Antonio Vivaldi, Marusha, Don 
Swan & Orchestra, Dean Martin, Chari 

Chari, Kid 606, AGF, Fennesz, Pyaar Hai, 
Chronomad, Beach Boys

1. premiéra: 
4. června 2015 

2. premiéra: 
5. června 2015 

na Nové scéně ND

Uvádíme: 
7., 23. a 24. června 2015 

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

Státu Izrael v České republice.

PROČ JSME ZAKRYLI NA BALETNÍCH SÁLECH ZRCADLA?

Odpověď je jednoduchá: zkoušíme premiéru decadance 
izraelského tvůrce OHADA NAHARINA, 
který patří ke špičce světových choreografů. 
Všechny renomované soubory považují  
za čest mít na repertoáru jeho dílo.

OHAD NAHARIN se narodil v roce 1952 v kibucu Mizra, 
tančit začal až ve svých dvaadvaceti letech. Během 
prvního roku v Batsheva Dance Company si ho všimla 
hostující choreografka, legenda moderního tance, 
Martha Graham a navrhla mu, aby se stal členem 
jejího baletního souboru v New Yorku. Odešel na její 
doporučení do USA, vzdělával se a tančil. Jeho taneční 
kariéra pak pokračovala v Izraeli (Bat-Dor Dance 
Company) a v Bruselu, kde působil v souboru Maurice 
Béjarta Ballet du XXe Siècle. V roce 1980 se Naharin 
vrátil do New Yorku, kde debutoval jako choreograf 
v divadle Kazuko Hirabayshiho. Ve stejném roce 
založil spolu se svou ženou Mari Kajiwarou společnost 
Ohad Naharin Dance Company.

Ohad Naharin šéfuje od roku 1990 souboru Batsheva 
Dance Company, který je osobitým, jiným a svébytným 
tělesem, považovaným za fenomén. Sídlí v samotném 
Jeruzalémě. 

Taneční novátorský jazyk, kterým Naharin hovoří, se 
dá nazvat modernou. On sám pro něj používá označení 
gaga – obohatil jím svůj tvůrčí styl, převratně změnil 
způsob tréninků svého souboru, stal se zdrojem 
inspirace pro pohybovou praxi profesionálů i amatérů 
po celém světě. Gaga uvolňuje zažité stereotypy, rozši-
řuje pohybový slovník, probouzí smyslový prožitek, 
hledá pravdu tančícího těla. Podmínkou je hluboký 
ponor, iniciace pohybu zevnitř vás samotných a sa-
mozřejmě žádné povrchní manýry – proto zatažené 
závěsy na baletních sálech. 
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Ohad Naharin:
decadance 

Naharin je choreograf, který dokáže v divácích stup-
ňovat napětí, jeho představení jsou rituálem i oslavou, 
událostí i zážitkem. I když jsou jeho díla na repertoáru 
nejvěhlasnějších světových souborů, nikdy nepřipravil 
premiéru pro jiný soubor než svou vlastní Batshevu. 
Na druhou stranu na ostatní soubory své premiéry 
nepřenáší jen tak, slepě a bez úprav. Je známa jeho 
další praxe: mutace vlastních děl – vždy na míru tomu 
kterému souboru připraví koláž z již uvedených částí, 
doplní něčím novým, vloží jiné souvislosti. Jeho cho-
reografie jsou stále živé a v pohybu. Tak je tomu i nyní 
s verzí decadance vzniklou pro Prahu, Balet Národního 
divadla. 

Každý, kdo někdy viděl Batshevu a nebo Naharinovo 
dílo v podání jakéhokoliv souboru, čeká na moment 
pesachové písně Echad mi jodea. Poprvé tento rituál, 
hru s opakováním, vložil Naharin na jeviště v roce 
1990. Od té doby je nedílnou součástí většiny předsta-
vení, diváci na tuto iniciaci čekají, vždy se opakovaně 
dostavuje pocit husí kůže a mrazení. Již nyní můžeme 
prozradit, že Echad mi jodea zazní i při premiéře deca-
dance na Nové scéně 4. června. 

Devatenáct židlí postavených v kruhu, stejně tolik 
tanečníků, devatenáct tělesných energií a životů v jed-
nom příběhu našeho Vesmíru.

Kateřina Hanáčková
 >

Kristýna Němečková, Ondřej Vinklát
Foto: P. Hejný
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Libreto: Zdeněk Prokeš, Libor Vaculík
Choreografie a režie: Libor Vaculík 

Hudba: Franz Schubert, Pēteris Vasks 
Hudební režie: Petr Malásek

Scéna: Martin Černý
Kostýmy: Roman Šolc

Uvádíme: 
8. 5., 10. a 26. 6. 2015 

ve Stavovském divadle

Valmont
Když se v loňském roce sešel na zkušebním 
sále choreograf Libor Vaculík s interpre-
ty Valmonta, určitě netušili, jak výjimečné 
představení vznikne. Samozřejmě se všich-
ni těšili na jevištní grácii a umění protago-
nistů, už proto, že obsazení inscenace je 
komorní a všichni interpreti patří k cha-
rismatickým předním sólistům, opravdovým 
baletním bardům.  
Světová premiéra se uskutečnila 26. 6. 2014 
ve Stavovském divadle a od té doby je toto 
představení vyprodáno, diváci nešetří chvá-
lou a odborná kritika oceňuje výkony sólistů 
i záměr choreografa. 

Ne náhodou získal Valmont Výroční ceny portálu Opera 
Plus. Skleněnou sošku si odnesli Tereza Podařilová 
za roli Markýzy de Merteuil a Alexandre Katsapov 
za roli Vikomta de Valmont. Třetí ocenění získal i sám 
autor, choreograf a režisér Libor Vaculík.

Ruku v ruce s tímto oceněním přišly i letošní 
nominace na prestižní Ceny Thálie. A Valmont jich 
měl hned několik: Tereza Podařilová (Markýza de 
Merteuil), Alexandre Katsapov (Vikomt de Valmont), 
Marta Drastíková (Paní de Tourvel), Matěj Šust (Rytíř 
Danceny). 
Co k tomu dodat? Když se sejde dobrá konstelace 
hvězd, talent, vynikající myšlenka, profesionalita, 
inteligence, otevřené srdce a propojení s duchem díla, 
pak není potřeba mít o výsledku pochyby.

Největší radostí ovšem byla již čtvrtá Cena Thálie pro 
TEREZU PODAŘILOVOU, což v dějinách udílení těchto 
prestižních ocenění zatím nemá obdoby. 

Dokážete se rozpomenout na svoji první Thálii? 
Jaké to pro vás tenkrát bylo?
V roce 1997 jsem Thálii dostala za Carmen. Ten 
pocit byl nepopsatelný. Bylo to náročné, tříhodinové 
představení, netradiční pojetí, které vyžadovalo velké 
soustředění. Tančit Carmen ale byl veliký zážitek 
a radost – jak jinak. Mým partnerem byl tehdy i Petr 
Zuska, který za roli Dona Josého získal Thálii také. 

Která z rolí, za kterou jste Thálie získala, byla vaše-
mu srdci nejblíže?
Kromě už zmiňované Carmen to dál byla Kateřina ze 
Zkrocení zlé ženy, Taťjana v Oněginovi a nyní Markýza 
de Merteuil. Vždy se tedy jednalo o dějové a dramatic-
ké úlohy, což mi velmi vyhovuje. Každá ta role přišla 
v pravou chvíli a já je milovala a užívala si je. Možná 
mi byla nejbližší Taťjana, ale nad každou z nich jsem 
se musela hodně zamýšlet a každou mám pod kůží. 
I díky svým kolegům, tanečním partnerům, kteří 
mi k Tháliím také pomohli. Ostatně už fakt, že i oni 
v Tháliích bodovali, vypovídá o tom, jak se práce dařila 
– kromě Petra Zusky v Carmen to byl Filip Veverka 
jako Petrucchio a Jiří Kodym jako Oněgin. Také teď 
ve Valmontovi to nebyl jen můj výkon – Saša Katsapov 
i Marta Drastíková jsou skvělí! Ale nejen oni – Nelly 
Danko, Luboš Hajn, Matěj Šust, Andrea Kramešová 
i Ondřej Vinklát … Libor Vaculík nám všem dal svou 
choreografií úžasný dárek.

Jaké byly vaše pocity, když jste uslyšela své jméno 
na Tháliích počtvrté?
Měla jsem pocit, že se právě odehrál jakýsi zázrak 
na dvakrát. Před časem jsem si po úrazu kolena 
s přetrhanými vazy vůbec nepomyslela, že ještě někdy 
vstoupím na jeviště. O nějakém ocenění ani nemlu-
vím. Většina nominovaných vám řekne, že ani s Thálií 
nepočítají. Je to pravda, nevěříte v to. Pak je to jako 
zázrak, když zazní vaše jméno. Je to překvapení, od-
měna, že si vás někdo všiml, motivace, závazek, že dál 
nesmíte zklamat a že se od vás právem chce i nadále 
kvalitní výkon.

Získala jste řadu ocenění, poct a vřelého přijetí 
od diváků i kritiků. Kam směřujete ve svém životě 
nyní?
Za všechny potlesky, ocenění či kytičky moc děkuji, 
všem. Nyní si naplno užívám svou roli ve Valmontovi 
a zároveň mám radost, že mohu také předávat své 
zkušenosti svým mladým kolegům a kolegyním. Jak 
aktivní život tanečnice, tak práce baletního mistra je 
krásná. Ale úplně nejvíc jsou mé děti. Přála bych si, 
abych své syny mohla dobře vychovat a aby jim jed-
nou bylo dopřáno to, co mně – aby byli šťastní a mohli 
v životě a v profesi dělat to, co je bude skutečně bavit 
a naplňovat. Takový dar a vlastně umocněný zázrak 
bych si pro ně přála.

 >

Alexandre Katsapov a Tereza Podařilová
Foto: H. Smejkalová
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Víc životů – aspoň sedm!
Jak prožívají tento koloběh vzniku a zániku samotní tvůrci? Jsou srostlí se svým dílem 
či naopak, jakmile ho pustí na jeviště, už ho uvolňují ze svého srdce? Pro kolik svých dětí 
v něm mají místo? Zeptali jsme se na to choreografa PETRA ZUSKY, který to „poprvé“ 
i „naposledy“ několikrát zažil. Navíc má před sebou poslední dva roky, než ukončí své 
šéfování v Baletu ND. Za dlouhodobě výjimečné výsledky při jeho vedení a také za svoji do-
savadní už pětadvacetiletou choreografickou tvorbu obdržel letos Cenu Opery Plus. Vždyť 
se mu podařilo otevřít soubor světu, dostat ho na evropskou úroveň, obohatit repertoár 
o významná jména a mezitím pro první scénu vytvořil dvě desítky děl. Jeho legendární Sólo 
pro tři dosáhne v červnu 2015 počtu 72 repríz, s úspěchem jezdí i na zahraniční scény – 
například toto léto s ním soubor jede do francouzského Vichy. 

Petře, jak prožíváte životy svých titulů? 
Všechny své opusy zpravidla nejvíce prožívám v čase 
jejich tvorby. Tedy ještě před premiérou, před „naroze-
ním“. Pak už to „dítě“ žije víceméně vlastním životem, 
do kterého příliš nezasahuji. Občas se však stane, že 
po čase je třeba tento „vlastní život“ trochu zkorigovat. 
Nedávno jsem něco takového zaznamenal s právě 
zmíněným Sólem pro tři. Od premiéry uplynulo osm let, 
obsazení se už párkrát vyměnilo. Mnoho interpretů je 
dnes už z jiné generace, národnosti, typu osobnosti…
Takže i když jsou režie, struktura, choreografie, hudba, 
scéna a světelný design identické, něco velice pod-
statného jsem začal postrádat. Pokusil jsem se tedy 
vdechnout tanečníkům esenci toho, co bylo automa-
ticky mezi námi všemi tehdy v roce 2007. Smysl celé 
věci, povědomí červené niti, která se tím představením 
táhne, dynamiku a charisma. Zkrátka znovu naostřit 
časem již omleté hrany. Takže životy svých titulů ne-
chávám plynout, ale občas dle potřeby a jestli je ještě 
možnost, ty životy jemně „oživím“. Z jiného úhlu pohle-
du je ale třeba říci, že mnoho z mých „dětí“ je vlastně 
už nenávratně pod drnem. Už se nehrají a mnohdy 
neexistuje ani profesionálně adekvátní videozáznam. 

Nyní jste v „jiném stavu“ se svým Louskáčkem.  
Jaké to je?
No, jako vždycky. Tréma, obavy, že to nebude takové, 
jak si představuji, pochybnosti jestli jsem se v ucho-
pení tématu vydal tou správnou cestou… Na druhou 
stranu ale naštěstí také motivace, vzrušení a těšení 
se na práci. Fáze, kdy je režisér – choreograf v obdo-
bí „teoretických“ příprav je vlastně často ta nejtěžší. 
Jakmile začneš na sále fyzicky s lidmi a hudbou 
pracovat, mnohé noční můry samy od sebe zmizí. Ale 
někdy taky úplně ne. „Těhotenství“ je radost, ale taky 
žádná sranda.

Jak vnímáte všeobecnou praxi přenášení titulů ze 
souboru na soubor? Jde vlastně o znovuzrození 
díla na jiném místě. Někteří choreografové dílo 
inscenují beze změn, jiní vždy dělají změny, pracují 
na titulu vlastně znovu, od začátku. Jak k tomu 
přistupujete? Například nedávno při práci s Boston-
ským baletem?
Já jsem z těch, kteří podstatné změny nikdy nedělají. 
Ani v rámci nějakého „oprášení“ po letech, ani v pří-
padě přenosu celého díla do jiného souboru. Změním 
tak maximálně pár detailů. Někdy kvůli odlišnému 
typu tanečníka, někdy kvůli mému pohledu z dlou-
hodobého odstupu. Ale těch pár detailů je vše. Ani 
má nedávná práce s Bostonským baletem nebyla 
jiná. Kus, který oni přebírali, je starý 10 let, a vůbec 
původně byl postaven na Balet ND v Brně. Na mé 
základní vizi, metafoře a choreografii není třeba nic 
měnit. Takhle to vždy fungovalo a noví tanečníci se 
do toho zkrátka musí vejít. A teď nedávno v Bostonu 
se vešli. Stoprocentně. Ano, jsou choreografové, kteří 
na svých starých věcech neustále pracují a „vylep-
šují je“ – tedy mění. Nechápu to. Samozřejmě, že 
i já často vidím, že to či ono už bych dnes dělal jinak 
a možná i lépe, ale nechci se utápět v minulosti. S tou 
se přece nedá pohnout. Současnou zkušenost, moti-
vaci a inspiraci věnuji radši tomu, co mě čeká. Tomu, 
na čem pracuji teď. 
 

kat

 >

Petr Zuska na zkoušce
Foto: M. Divíšek

FO
TO

: J
. F

U
LÍ

N

Někteří umělci by určitě 
chtěli být jako kočky. Mít 

více životů anebo – alespoň 
znásobit životy svých děl. 

Ve světě filmu, výtvarného 
umění, literatury je situace 

jednodušší, zde se stále 
rodí noví potenciální čtenáři, 
diváci obdivovatelé, díla jsou 

hmatatelná, nesmrtelná. 
To divadelní kočka nemá 

ani těch 7 životů. Dýchá se 
svou inscenací od premiéry 

k derniéře, sice vdechne 
život svému dílu, nicméně 

pak už jenom jde o čas, než 
přijde okamžik: sejde z očí – 

sejde z mysli …
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Pokud však najdete odvahu ke změně kroku 
anebo už máte Labutí i Šípkovou za sebou, 
zkuste s námi trochu jiná představení. Jde 
navíc o zážitky mezigenerační, divadlo jak pro 
děti a jejich rodiče, tak například pro kulturu 
milující seniorky nebo pár, který vedle sklen-
ky vína hledá i něco jiného, obohacujícího, 
o čem se pak po zbytek večera dá příjemně 
konverzovat.

Přesahovým projektem je určitě večer Baletu 
ND s Hradišťanem. Vítáme jím statečně léto. 
Kdo jen trochu zná hudbu Jiřího Pavlici a zpěv-
nost choreografií Petra Zusky, ví, že tento večer 
je vskutku výjimečný. Live koncert Hradišťanu, 
ukázka z repertoáru Baletu ND a poté společné 
vystoupení na pět písniček kapely (Ej lásko) 
slibuje ideální zážitek, který byste si neměli 
nechat ujít.

Zásadním představením z tohoto hlediska je 
Čarodějův učeň. Je to titul současný, divadlo 
příběhu, a není třeba se ho bát. Naopak – 
zvládnou ho děti od 9 let a překvapivě – bavit 
bude i bratry malých baletek a otce od rodin. 
Kluci v něm najdou statečné hrdiny a mocného 
čaroděje, holky přátelství a lásku, za kterou lze 
jít světa kraj, dospělé dámy ocení vycizelova-
nou estetiku scény, překrásné kostýmy a šťast-
ný konec (slzy v očích, bušící srdce), muži 
hravou symboliku a velké množství na první 
pohled skrytých významů. 

Pokud máte doma děti spíše menší a chcete 
jim udělat radost, vezměte je na Petra Pana. 
Představení by mohlo mít podtitul „děti dětem“, 
tančí v něm totiž studenti Taneční konzervatoře 
hl. města Prahy a vašim ratolestem se příběh 
z kouzelné Země Nezemě bude hodně líbit. 

Budou pak chtít přečíst celou knihu, kterou na-
psal J. M. Barrie, mluvit o tom, proč nechceme 
zestárnout, zda existují víly, jestli člověk má jít 
za svými sny – třeba na úkor něčích pravidel. 
A to jsou témata, která k rodinnému stolu 
rozhodně patří!

Čarodějův učeň 
3. května 2015, 14 a 19 hodin  
Národní divadlo 

Petr Pan 
10. května 2015, 14 a 18 hodin 
Stavovské divadlo

Hradišťan a Balet ND 
24. května 2015, 19 hodin  
Stavovské divadlo

Chcete se zasnít? 
Přijďte na balet!
Když se řekne balet, každému se vybaví Labutí jezero anebo možná Šípková Růženka alias Spící krasavice. 
Za těmito tituly se skrývají klasické baletní kusy, jistota – žádný krok do neznáma. Mají své kouzlo, nádher-
nou Čajkovského partituru, jsou v nich tradiční pas de deux a pas de quatre, zvedačky a velké sbory, bílé 
baleríny, princ a princezna – dýchá z nich romantika dávných časů, krása pohádkových příběhů, sdílená 
láska k lidským příběhům a umění.

 >

Čarodějův učeň
Viktor Konvalinka a soubor Baletu ND

Foto: P. Hejný
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Jubilea
Když se zápal pro věc, houževnatost, nepoddajnost a talent či umělecké nadání 
potkají, a to na dlouhé trati celoživotního úsilí, bývá většinou čemu se obdivovat, 
před čím smeknout a v případě uměleckých disciplín čemu zatleskat. 

Letošní Thálii – Cenu za celoživotní mistrovství v oboru 
balet získala DAGMAR LEDECKÁ, dlouholetá sólistka 
Baletu Národního divadla. Narodila se v Praze a tančit se 
učila v baletní škole R. Remislavského. První angažmá 
získala ve Velké operetě (1942–1945), po osvobození 
působila v Hudebním divadle Karlín (1945–1947) a o rok 
později také v Baletu Slovenského národního divadla 
v Bratislavě. Do Státního divadla Brno (1948–1953) 
ji přivedl I. Váňa Psota, který ji obsadil do několika 
významných rolí (např. Odilie v Labutím jezeře, Cizinka 
v Králi Ječmínkovi). Do Národního divadla v Praze byla 
angažována jako sólová tanečnice 1. 1. 1954 a setrvala 
zde až do svého odchodu do důchodu v roce 1973. Dag-
mar Ledecká byla prototypem charismatické tanečnice 
s osobitým ženským kouzlem, která stavěla své role 
na křehkém, subtilním detailu. 
Gratulujeme nejenom k zaslouženému ocenění, ale  
i k 90. narozeninám!

10. května oslaví 55. narozeniny tanečník a současný 
hlavní baletní mistr Národního divadla LUBOŠ HAJN. 
V roce 1980 absolvoval pražskou Taneční konzervatoř 
a v letech 1980–1981 studoval v Leningradském státním 
tanečním učilišti A. J. Vaganovové. V Národním divadle 
působil od roku 1980 a v roce 1988 byl jmenován sólistou. 
Vynikal jistou technikou a silným smyslem pro dramatič-
nost, které uplatnil v mnoha charakterově složitých i ko-
mických rolích. Z jeho širokého rejstříku rolí připomeňme 
Harmodia ve Spartakovi, titulní roli v baletu Macbeth, 
Jakoba v Jennifer, Basila v Donu Quijotovi, Tybalta v baletu 
Romeo a Julie, Hilariona v Giselle, Oriona v Sylvii, Maura 
v Petruškovi, Carabosse v Šípkové Růžence, Rudovouse 
v Labutím jezeře, Othela v Maurově pavaně, Gremina v Oně-
ginovi, Drosselmeyera v Louskáčkovi a další. Na jevišti ho 
však můžeme vidět i dnes, a to jako Hraběte de Gercourt 
ve Valmontovi, v roli, kterou přímo pro něho připravil cho-
reograf Libor Vaculík (na snímku s Andreou Kramešovou).

Ve stejný den si připomene 55 let také jeho bratr-dvojče 
MIROSLAV HAJN. Jejich cesty se nerozdělily ani po abso-
lutoriu na Taneční konzervatoři a stáži v Leningradském 
státním tanečním učilišti A. J. Vaganovové. V roce 1980 
byl angažován do Baletu Národního divadla, kde o osm let 
později získal statut sólisty. K jeho nejvýznamnějším ro-
lím patří Spartakus ve stejnojmenném baletu, titulní role 
v Princi Bajajovi, Ptáku Ohnivákovi, Jáson v baletu Medea 
a Jáson, Espada v Donu Quijotovi, Banquo v Macbetovi, Hi-
larion v Giselle, Benvolio v Romeovi a Julii a další. Od roku 
1990 se začal věnovat pedagogické činnosti na Taneční 
konzervatoři hl. m. Prahy, kde v současné době působí 
jako pedagog a zástupce ředitele. V letech 1995–1998 
vystudoval pražskou AMU obor Pedagogika tance.

19. května bude mít 50. narozeniny MARTIN RYPAN. 
V roce 1994 opustil taneční kariéru v Národním divadle, 
aby se mohl díky poznatkům a zkušenostem z jiných obo-
rů podívat na věci umění z nové perspektivy a nadhledem, 
s kterým se do Národního divadla poté vrátil. Od roku 
2003 nastoupil do Baletu Národního divadla podruhé, ten-
tokrát na pozici šéfa správy Baletu ND, kde působí stále.

Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a ještě hodně 
divadelních úsměvů!

BALETNÍ DÍLNY  
A LEKTORSKÉ 
ÚVODY

Zveme vás opět na baletní 
dílnu do „Anny“ a to  
24. května. Budeme se 
věnovat tématu obecnému 
– nové dílně s názvem KDYŽ 
SE ŘEKNE BALET. Dozvíte se 
vše o profesích okolo divadla, 
naučíme vás tanec Kapuletů 
z Romea a Julie, zkusíte si, jak 
je příjemné stát na špičkách, 
pomůžeme vám vyznat se 
v druzích tanečních předsta-
vení a technikách. Provedeme 
vás světem baletu ruku v ruce 
s našimi sólisty. 
Tentokrát nepůjde o tzv. pre-
-performing workshop (tedy 
dílnu věnovanou konkrétní in-
scenaci), ale o obecné sezná-
mení s baletem jako takovým. 
Projdeme si baletní historii 
a tradice, seznámíme se se 
zvyklostmi a názvoslovím, 
řekneme vám něco o tom, jak 
vypadá běžný den taneční-
ka, o tréninku a zkouškách, 
hiearchii v souboru, profesích, 
druzích představení, technice 
– prostě o baletu obecně. 
Samozřejmě si zatancujete 
a setkáte se s našimi sólisty. 
Zapojíme vás všechny – malé 
i velké, bude to hodně interak-
tivní a určitě se pobavíte! 

Rezervace na  
balet@narodni-divadlo.cz

BALET NÁS BAVÍ  
I V KVĚTNU
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Galerie Kodl, s.r.o.    tel.: 251 512 728
Národní 7                  galerie@galeriekodl.cz
110 00 Praha 1  www.galeriekodl.cz 

KODL - tradice od roku 1885

Srdečně Vás zveme 
k návštěvě 

předaukční výstavy 
v naší galerii na

Národní  7

Emil Filla, Kytarista, 1912 
olej na plátně, 82x76 cm

Vyvolávací cena: 7 000 000 Kč

Václav Brožík, U studně
olej na plátně, 73x96 cm
Vyvolávací cena: 1 300 000 Kč

Tradiční jarní 
Aukční den 

se uskuteční na 
Žofíně, 

dne 24. 5. 2015 
od 13.00

 INZERCE
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Baletní přípravka opět  
na scéně Národního divadla

 
Tak jako v posledních několika letech, tak i pro letošní divadelní sezonu 
má Baletní přípravka Národního divadla připravené svoje představení, 
tentokrát pod názvem Taneční střípky. Uskuteční se v historické budově 
Národního divadla 2. a 3. června 2015. Vedení přípravky se trvale snaží 
o to, aby uváděná představení byla pro diváky vždy něčím zajímavá 
nebo reagovala na aktuální události spojené s kulturou v širším slova 
smyslu. Ani letos tomu nebude jinak. Rodiče malých děti jistě zazname-
nali, že v letošním roce je tomu rovných 50 let, co se z obrazovky tehdy 
ještě Československé televize poprvé ozvala znělka Večerníčku, která 
otevírala následující dětský program na dobrou noc. Večerníček provází 
již několik generací dětských diváků. Baletní přípravka ND, která rovněž 
pracuje s malými dětmi, nemůže samozřejmě zůstat stranou tohoto 
výročí. Proto první část našeho letošního představení bude věnována 
právě těmto oslavám. Jsme velmi rádi, že Česká televize podporuje ten-
to projekt a je pro tuto událost mediálním partnerem Baletní přípravky 
ND. Našim divákům nabídneme netradiční ztvárnění známých melodií 
z Večerníčků a dalších pohádek. 
Česká televize přichystala ve spolupráci s dalšími kulturními institucemi 
řadu zábavných, poučných i nostalgických akcí pro fanoušky pohádek 
na dobrou noc – velkou retrospektivní výstavu, den otevřených dveří 
ve všech svých studiích, prázdninovou hru nebo speciální televizní 
pořady. A těší ji, že i talentovaní mladí tanečníci se nechají fenoménem 
Večerníčka inspirovat ve svém baletním představení.
Druhá část našeho představení bude tradičně složena z klasických 
a moderních čísel, ve kterých naši starší žáci vystoupí společně se só-
listy souboru Baletu ND, z nichž někteří se opět budou podílet i na cho-
reografii. Baletní soubor ND tímto přístupem opakovaně ztvrzuje, že 
naše přípravka je jeho nedílnou součástí.

Jana Jodasová, vedoucí Baletní přípravky ND 

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

ZA OPONOU …
Výstava fotografií Martina Divíška

 
Soubor fotografií, které přinášejí pohled na tanečníky za oponou a umož-
ňují pocítit jedinečnou atmosféru zákulisí baletních představení. Autorem 
fotografií je MARTIN DIVÍŠEK, jenž s Baletem Národního divadla spolu-
pracuje již 6 let. Výstava je k vidění na I. balkoně Státní opery.
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Činohra
Umělecký ředitel : 
MICHAL DOČEKAL

Mediální partneři Činohry:

1. května 2015 slaví 30. narozeniny 
herec Činohry ND

Filip Kaňkovský
Filipe, 
kde jsi Ty, je nebezpečně veselo, a kudy projdeš, tam 
se vzduch zachvěje jakousi upřímnou empatickou 
nekorektností a sebeironií. Jen tak dál. Ale, Filipe, ty 
dětinské přestřelky v maskérně – to musí přestat. 
Už jsi PAN Kaňkovský. Rozumný muž, který si 
konečně nechá poradit od starších a zkušenějších 
kolegů. Jsem tu kdykoliv pro Tebe. Přeju si k Tvým 
třicetinám, abych s Tebou v divadle a mimo něj 
mohl trávit ještě více času než doposud, protože 
Tvá společnost je zárukou... Zárukou. Neznám 
talentovanějšího třicátníka! A proto jsem si jistý, že 
do pěti let se probojuješ (my oba) z toho 37. místa 
aspoň na tu pětatřicítku. A Filipe, po divadle se 
strašně drbe. Po chodbách si všichni šuškají, jak jsi 
šikovnej, talentovanej, muzikální, zábavnej, skvělej 
chlap. Nic si z toho nedělej. Maji pravdu.
Všechno nejlepší Ti vinšuju! 

Igor Orozovič

Činohra ND je členem UTE

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND

 ×
Filip Kaňkovský v Zemětřesení v Londýně
Foto: P. Neubert
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Audience u královny
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)

Uvádíme:  
4. a 22. května,  

2. a 19. června 2015 
ve Stavovském divadle

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

kyně Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska 

v České republice.

(...) Je to velká herecká výzva, jíž se Iva Janžurová 
chopila s velkou vervou i pokorou a výsledek stojí za to. 
(...) Vytváří postavu Alžběty II. bez vnějšího kopírování 
žijícího vzoru (o to se vtipně postaraly kostýmy Kataríny 
Hollé), mládne i stárne se svou Alžbětou naprosto 
přirozeně a uvěřitelně a vystačí přitom s minimem pro-
středků – bezeslovně komentujícím pohledem, napětím 
či uvolněním, s nímž usedá do křesla, přemáhanou či 
špatně skrývanou únavou, sebeironií v hlase i gestu 
a v neposlední řadě i velkou něhou – provádí diváky 
od setkání k setkání. A více než záležitosti britského 
Commonwealthu, Suezské krize, problémy labouristů 
či Evropské unie je pro české diváky zajímavé sledovat 
proměny této ženy, která se chce jevit svému okolí jako 
nezlomná bytost, ale uvnitř prodělává své osobní krize 
a bolesti.(...) 
Radmila Hrdinová, 21. 3. 2015 Právo

(...) Iva Janžurová se ujala role Alžběty II. s pokorou, 
a zároveň záviděníhodným temperamentem a kon-
dicí. (...) Má v sobě vznešenost, schopnost empatie, 
soucitu a humoru. A neschází jí ani ženskost. Chvílemi 
se možná více než reálné vládkyni podobá dobrým 

královnám z českých pohádek. (...) Stejně tak kolísá 
mezi „britskostí“ a „českostí“ i její komorník, komentá-
tor dějů, Jan Hartl. Jeho strnulá služebnost je méně 
přirozená než u britských herců, a jistá škodolibost 
v mimoslovních komentářích pohledů i pohybů patří 
už jednoznačně do výrazového slovníku českých 
herců. (...)  
Jana Soprová, 25. 3. 2015, Český rozhlas

(...) Nejpozoruhodnější je audience Železné lady 
- Taťjana Medvecká na scénu vtrhne jako vichr 
a navzdory úctě, kterou vůči panovnici chová, ji během 
pár minut proškolí v chování vůči médiím. Igor Bareš 
hraje neohrabaného Wilsona, který na první setkán 
s královnou bere i rodinu a s panovnicí se nezdvořile 
fotí, přičemž ji proti všem konvencím chlapácky obe-
jme kolem ramen. Zdatně si vedou Igor Orozovič jako 
neslaný nemastný Major a David Matásek jako Gordon 
Brown, jehož ambice a cílevědomost předcházejí jeho 
schopnostem a talentu. (...) 
Josef Rubeš, 14. 4. 2015 Divadelní noviny
 

 >

Reprízu inscenace navštívila manželka 
autora Petera Morgana v doprovodu 

svého otce Karla Schwarzenberga
Foto: Hana Smejkalová

Jeden den v týdnu přijímá Její Veličenstvo Alžběta II., královna Spojeného krá-
lovství a dalších dominií britské koruny, své premiéry ke konzultacím. A právě 
ty jsou námětem hry, která je svým způsobem pohádkou o monarchii v mo-
derním světě. Divadlem o každodenní politice a politicích obecně, byť jsou 
v této hře přítomni prakticky všichni konkrétní premiéři od Winstona Churchi-
la, přes Margaret Thatcherovou po Davida Camerona. 
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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.

Uvádíme: 
4. a 22. května a 2. června 

na Nové scéně

Mike Bartlett

Zemětřesení v Londýně
Hra, která otřásla Londýnem, konečně na Nové scéně Národního divadla. 
V hlavních rolích Jana Pidrmanová, Pavla Beretová, Jana Janěková ml.  
a Lucie Polišenská. Hra o třech sestrách, ale nikoli od Čechova. 

 >
Pavla Beretová, Jana Janěková ml.  

a Vladislav Beneš

 >
Jana Pidrmanová

 >

Alexej Pyško a Jana Janěková ml.
Foto: P. Neubert
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Egon Tobiáš, Lucie Trmíková 

Sweet Sweet Sweet
Projekt SWEET SWEET SWEET Nebeský festival 
jako Český pavilon PQ15

Letos v červnu se uskuteční 13. Pražské Quadrien-
nale scénografie a divadelního prostoru PQ 2015. 
Tématem je Sdílený Prostor: Hudba Počasí Politi-
ka. V soutěži o koncept Českého pavilonu zvítězil 
projekt SWEET SWEET SWEET Nebeský festival 
scénografky Jany Prekové, věnovaný režiséru Janu 
Nebeskému, jeho spolupracovníkům, studentům 
a začínajícím umělcům.

Expozici Českého pavilonu umístila do prostoru 
piazzetty a Nové scény. Namísto klasické výstavy 
scénografie nabízí jedenáctidenní festival, 154 
hodin živého a interaktivního umění, jež má několik 
dramaturgických linii. Stěžejní je světová premiéra 
(19. 6. 2015) a následné tři reprízy inscenace Jana 
Nebeského SWEET, vytvořené exkluzivně pro tuto 
příležitost na Nové scéně Národního divadla. 

Jedenáctidenní festival SWEET SWEET SWEET bude 
probíhat od 18. do 28. 6. 2015, od 10.00 do 24.00 
hod. Dopoledne budou věnována kritickým deba-
tám, konferencím, studiu v archivu či akcím. Vstupy 
umělců, blízcí Nebeského spolupracovníci (Jana 
Preková, Michal Pěchouček, Tomáš Ruller, Ivana 
Kanhäuserová, Igor Korpaczewski, Petra Vlachyn-
ská, Jan Štěpánek, Margita Titlová-Ylovsky, Vladimír 
Kokolia) se budou během dne prolínat ve sladkou 
fluidní party. Nová scéna bude prostorem pro „live 
archiv” inscenací a umělců. Na večerní SweetParty 
budou pozváni také hudebníci (Jan Šikl, Vladimír 
Kokolia, Martin Dohnal, Emil Viklický, Pavel Fajt, 
Joe Karafiát, Radim Hladík, Milan Svoboda, Aleš 
Březina, Havlovi, Miloš Orson Štědroň) a tanečníci 
420 PEOPLE. Tito umělci představí veřejnosti své 
projekty, které byly vytvořené speciálně pro SWEET 
SWEET SWEET Nebeský festival.

Zásadní součástí off-programu bude tzv. „Trashová“ 
dramaturgie FRESH TRASH. Generační projekt, 
představující mladou generaci Nebeského žáků, 
nástupců, zajímavých talentů, kteří se budou mít 
možnost právě na FRESH TRASH prosadit nejen 
v pražském, ale i mezinárodním měřítku. Jde 
o umělce a mladé aktivní osobnosti, které jsou 
výraznými figurami pražské umělecké a alternativní 
scény. Uvidíme díla v site specific od výtvarných 
počinů přes taneční, hudební, divadelní, multimedi-
ální a sociální. FRESH TRASH bude 11 dní pokrývat 
prostor piazzetty Národního divadla svými akcemi. 
Fúze mezioborové, plánovaně či neplánované pro-
pojení… Na akci spolupracují dramaturgové Lucie 
Ferencová, Dominika Andrašková a Matěj Samec, 
hlavní produkční je Magda Juránková, technicky 
zajišťuje David Vrbík. 

Více na www.pqsweet.cz.
Bude to fluidní SWEETPÁRTY, nezapomeňte!

Režie: Jan Nebeský
Scéna: Jan Nebeský, Jana Preková

Kostýmy: Jana Preková
Hudba: Jan Šikl

Dramaturgie: Kateřina Šavlíková

Hrají: David Prachař, Karel Dobrý,  
Saša Rašilov, Kateřina Winterová, 
Alois Švehlík, Petra Špalková j.h., 

Miloslav Mejzlík j.h., Miloslav König j.h., 
Igor Chmela j.h., Lucie Trmíková j.h., 

Petra Lustigová j.h.

420PEOPLE – Nataša Novotná,  
Milan Odstrčil, Vojtěch Rak

SWEET/ SWEET/ SWEET
+ Dantovské variace

(inscenace NoD)
Veřejná generálka:

18. 6. 2015 ve 21 hodin

SWEET/ SWEET/ SWEET
+ Dantovské variace 

(inscenace NoD)
Premiéra:

19. 6. 2015 ve 21 hodin

Dále uvedeme:
SWEET/ SWEET/ SWEET
+ Kabaret Shakespeare
(inscenace Studia DAMÚZA)

 20. 6. 2015 ve 21 hodin

SWEET/ SWEET/ SWEET
+ Pomocník Walser

(inscenace Studia Hrdinů)
 21. 6. 2015 ve 21 hodin

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

na Nové scéně ND
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Marius von Mayenburg 

Kámen
Je rok 1993 a Heidrun se spolu se svou starou matkou a pubertální 
dcerou vrací do rodného domu. Má to být nový začátek jejich živo-
ta. Jenže v domě ožívají obrazy z minulosti, na povrch se dostávají 
staré křivdy. Dům se tak stává jednou z hlavních postav. Je mlčícím 
nositelem lidských osudů, ve kterém se příběh, zabírající časové 
období od nástupu fašismu až po nedávnou minulost, odehrává. 
Násilné vysidlování, zabavování majetků a opětovné navracení je 
téma, které rezonuje i u nás.

Přeložil: 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

Dramaturgyně Iva Klestilová 
se zeptala režiséra 
MICHALA DOČEKALA:

Hra Kámen se pohybuje v širokém časovém období. 
Od roku 1935 až po současnost. Co vás na této hře 
přitahuje? 
Na hře Kámen je přitažlivé téma paměti, která si různě 
upravuje minulost. Německá moderní historie – zejmé-
na odehrává-li se hra v Drážďanech – je zároveň historií 
středoevropskou, a tudíž i naší. A naším tématem jsou, 
či by měly být, jizvy a závaží minulosti. Nestrávená 
a nezpracovaná minulost se pořád vrací, jako kdyby 
nám něco leželo v žaludku. Třeba kámen.

V Maďarském divadle v Kluži jste režíroval drama-
tizaci Hrabalovy novely Obsluhoval jsem anglického 
krále. Nacházíte mezi těmito dvěma látkami nějakou 
spojitost?
Ano, jsou si podobné dobou, kterou se obě díla zabývají. 
U Hrabala jsou to léta cca 1920–1970 u Mayenburga 
roky 1935–1993.

Ve hře Mikve hrají samé ženy. I ve hře Kámen je 
převaha žen. Nevyděsila vás ženská přesila? Nebo 
naopak potěšila?
Myslím, že nemám s ženami při práci nějaký zásadní 
problém, ale počet ženských či mužských rolí nebyl pro 
výběr Kamene určující, důležitá byla hra sama.

Jaké jsou vaše další režijní plány?
Na podzim budu režírovat ve zmíněné Kluži Kafkovu 
Ameriku a pak v Opeře Národního divadla.

 >

Kateřina Winterová 
Foto: Š. Stein a S. Issa
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V rytmu swingu 
buší srdce mé

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

Režie: Ondřej Havelka
Scéna: Martin Černý

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

Hudební dramaturgie: Ondřej Havelka
Aranžmá a hudební nastudování: Jakub 

Šafr a Juraj Bartoš
Choreografie: Jana Hanušová,  

Janek Kabelka
Dramaturgie: Marta Ljubková  

a Martin Urban

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

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

Filip Rajmont, Saša Rašilov

Orchestr Melody Makers Ondřeje Havelky

Předpremiéry:
25. a 26. června 2015 

v Národním divadle

Světová premiéra:
10. září 2015 

v Národním divadle

V roce 1980 vyšly v kanadském exilovém nakladatelství manželů Škvoreckých paměti Ji-
řího Traxlera Já nic, já muzikant, v roce 2008 pak nová kniha s názvem Já nic, já muzikant … 
na penzi. Nejsou jen svědectvím o mimořádné osobnosti pamětníka a „nejlepší memoáro-
vou literaturou“, jak o knize psal Škvorecký. Je to také svědectví o střetnutí svobodného 
ducha jazzu-swingu se dvěma totalitními režimy, svědectví o nerovném souboji lidské svo-
bodomyslnosti vyjádřené hudbou s tendencí spoutat člověka a ovládnout jeho mysl i činy. 
Režisér, herec, zpěvák a dirigent ONDŘEJ HAVELKA se ve své adaptaci soustředí na dobu 
zlomu, dobu mezi nacismem a komunismem. Protože se sám věnuje hudební rekonstrukci 
swingu, půjde o revue, která téma pojme nejen slovem, ale i hudbou a zpěvem. Jde o vý-
jimečný projekt zobrazující pohnuté dějiny státu s názvem Československo z originálního 
úhlu pohledu originálním způsobem.

 >
Foto z první zkoušky: 

H. Smejkalová

 >

Inspirační koláže Kateřiny Štefkové
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Na motivy života a díla Jiřího Traxlera 
napsali Martin Vačkář a Ondřej Havelka

KLUB PŘÁTEL ČINOHRY

Květnová nabídka  
Klubu přátel Činohry:
Nenechte si ujít 
derniéry!

JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 
150 KČ 

Volně podle Molièra

TARTUFFE IMPROMPTU! 
12. 5. v 19.00, 
Stavovské divadlo

Johannes Urzidil, David Jařab

KVARTÝR
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. 

Vstupenky si můžete zakoupit v po-
kladnách ND, rezervace e-mailem: 
j.tycova@narodni-divadlo.cz

POKLADNY ND: 
Hlavní pokladna Národního divadla,
Národní 4, Praha 1 
Po–Pá 9–18, so–ne 10–18
V hrací dny Nové scény je otevřeno 
do začátku představení.
Pokladna Stavovského divadla,
Železná 24, Praha 1
Po–Ne 10–18
Státní opera
Wilsonova 4, Praha 1
Po–Ne 10–18

Přejeme vám krásné JARO a divadel-
ní 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
www.narodni-divadlo.cz

Květen plný 
zajímavých setkání
V květnu jsou pro diváky Národního divadla přichysta-
né další exkluzivní doprovodné programy a workshopy, 
které byste si neměli nechat ujít. V dramaturgických 
úvodech k inscenacím Činohry se můžete vždy půl ho-
diny před představením dozvědět zajímavé informace 
o dané inscenaci a jejím zkoušení. Ve vybraných ter-
mínech se tak můžete setkat s dramaturgy inscenací 
Po sametu, Dokonalé štěstí aneb 1789, Zahradní slavnost 
či 1914. Položit otázku přímo režisérovi inscenace, 
diskutovat nebo sdílet divadelní zážitek ještě „za čer-
stva“ je možné naopak bezprostředně po zhlédnutí 
představení, a to během diskusí s tvůrci. Po dubnové 
diskusi k představení Po sametu se můžete těšit 
na tvůrce inscenace Kámen. Nabídka Tvůrčích dílen ND 
se úspěšně rozšířila i o doprovodný program Seznam-
te se, Laterna (více na str. 38). U inscenací Laterny 
magiky Podivuhodné cesty Julese Verna, Vidím nevidím 
a Coctail 012 jsou za aktivní pomoci diváků odkrývány 
technologické principy a jevištní „kouzla“ Laterny 
magiky. K vybraným odpoledním představením je 
navíc pro rodiny s dětmi připraveno společné naladění 
na návštěvu divadla. Bližší informace, termíny tvůrčích 
dílen i zmiňovaných doprovodných programů najdete 
na webu Činohry ND v sekci Tvůrčí dílny.

Chcete být mezi prvními, kdo se o zajímavých pro-
gramech, akcích a nabídkách Tvůrčích dílen dozví? 
Přihlaste se k odběru newsletteru na mail 
tvurcidilny@narodni-divadlo.cz

Těšíme se na společná setkání 
na scénách Národního divadla!
 

Iva Janžurová uvedena do Dvorany slávy televizní zábavy
V sobotu 11. dubna se v Divadle na Vinohradech předávaly populárním osobnostem televizních obrazovek ceny 
Týdeníku Televize za rok 2014. Během slavnostního večera, jímž provázel Karel Šíp, byly rozdány ceny v několi-
ka kategoriích (Herec, Herečka, Zpěvák, Zpěvačka, Pořad roku, Seriál roku a další). Tradičně byla v rámci večera 
rovněž vyhlášena osobnost, jež vstoupí do Dvorany slávy. Letos se této pocty dostalo herečce a člence souboru 
Činohry Národního divadla Ivě Janžurové. Gratulujeme!

KAREL POSPÍŠIL
*4. 1. 1938 v Třebíči †11. 4. 2015 v Praze

Karel Pospíšil vystudoval 
herectví na JAMU v Brně 
(1962). Jeho profesio-
nálním působištěm bylo 
Východočeské divadlo 
v Pardubicích, Divadlo  
F. X. Šaldy v Liberci, 
Divadlo Vítězného února 
(dnes Klicperovo) v Hrad-
ci Králové a Realistické 
divadlo Zdeňka Nejedlého 
(Divadlo Labyrint). Čle-
nem Činohry Národního 

divadla byl od r. 1995 do odchodu do důchodu (2011). 
Začínal zde rolí Pantaloneho de Bisogni ve Sluhovi dvou 
pánů a postavou Šlechty v Steigerwaldově Nobelovi. 
Poté hrál např. v Klicperových Weselohrách Kotrče, 
Kořínka a Ladinského, v Syngeově Hrdinovi Západu 
Jimmyho Farella, v Shakesperově komedii Sen noci 
svatojanské Tomáše Hubičku, Měšťana v Goethově 
Faustovi, v Shakespearově Mnoho povyku pro nic 
Mnicha Francise, v Klicperově Hadriánovi z Římsů Svě-
tislava, Sejtka v Jiráskově Lucerně, v Jecelínově Rodin-
ném sídle Maxima Kamrlika a mnohé další. V Divadle 
Kolowrat ztvárnil roli Willieho po boku Ivy Janžurové 
v Beckettových Šťastných dnech. Jeho poslední rolí 
byl Pastor Kimball v Brechtově Žebrácké opeře. Jeho 
herectví se proměňovalo od rolí šarmantních diskutérů 
a škodolibých intrikánů až po nadurděné charaktery 
a komické staříky – uštěpačné glosátory. Pozoruhod-
nými hereckými kreacemi obohatil především inscena-
ce slavných komedií evropské tradice.
Čest jeho památce!
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V neděli od pěti
hrajeme pro děti
Pohádková nedělní odpoledne na Nové scéně nekončí!  
Národní divadlo ve spolupráci se Studiem DAMÚZA, které zaštiťuje studenty a čerstvé absolventy DAMU, 
připravilo na květen pestrý program pro děti. Tentokrát se o pohádkovou náplň postará soubor Buchty 
a loutky, který ze svého repertoáru nabídne Zlatou husu či pohádku o zlobení Neposlušná kůzlátka. Svou 
troškou do mlýna přispěje také Laterna magika s inscenací Vidím nevidím, kterou budete moci navštívit 
i v dopoledním čase.

PROGRAM: 

3. 5. 2015 (17.00)

Zlatá husa

10. 5. 2015 (17.00)

Vidím nevidím

11. 5. 2015 (10.00)

Vidím nevidím

17. 5. 2015 (17.00)

Neposlušná kůzlátka

Vstupenky jsou v prodeji ve vstupním foyer Nové scény v hlavní pokladně ND (Národní 4, Praha 1).

BUCHTY A LOUTKY

Zlatá husa

Ó ta zlatá husa, jak se leskne a jak je cenná, všechny si přivábí a přilepí. 
Jen nejmladší ze tří bratrů, kterého mají všichni za hloupého, ji raději vez-
me 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 pomoc i jedna hodná obryně.
A dál … dál už raději přijďte do divadla, ať stihnete šťastný konec.

Režie: Marek Bečka
Výprava: Robert Smolík
Hudba: Tomáš Procházka
Loutky vyřezal Štěpán Pěnka a oblékla Radka Mizerová
Scénu vyrobili Adam a Jaromír Gottliebovi
Střídavě hrají, osvětlují a zvučí: Zuzana Bruknerová, Kristina Maděričová, 
Marek Bečka, Radek Beran, Vít Brukner, Tomáš Procházka, Lukáš Valiska

Pro diváky od 4 let
Délka představení: 45 minut

BUCHTY A LOUTKY

Neposlušná kůzlátka

Pohádka o zlobení

Ach, ta neposlušná kůzlátka! Zlobí a vyvádějí, až je sežere vlk.  
Ale hodná maminka koza je dokáže vysvobodit z vlčího břicha, 
neposluchy milované … A vlk? Ten se utopil!
Mééé, mééé, přijďte se podívat!

Režie: Vít Brukner a Buchty a loutky
Výprava: Bára Čechová
Hudba: Vít Brukner
Střídavě hrají: Zuzana Bruknerová, Kristina Maděričová, Marek Bečka, 
Radek Beran, Vít Brukner

Pro diváky od 3 let
Délka představení: 50 minut



Vidím  
nevidím
Scénář, animace a režie: Maria Procházková
Hudba: Marek Doubrava
Scéna: Jan Novotný
Kostýmy: Simona Rybáková
Choreografie: Zdeněk Prokeš
Pohybová spolupráce: Barbora Mandys Pauerová

Inscenace scenáristky, režisérky a animátorky Marii Pro-
cházkové (mj. autorka filmů Kdopak by se vlka bál a Žralok 
v hlavě) je určena dětem i jejich rodičům. Malí diváci se v ní 
ponoří do světa představ a fantazie holčičky Agátky. S hra-
vou animací, tancem, pantomimou i prvky černého divadla 
rozvíjí Laterna magika svět představ a každodenních dobro-
družství, která může zažívat každý, když se bude na svět dí-
vat jinýma očima. Kde jsou hranice dětské fantazie? Kromě 
dětské role holčičky Agátky účinkují v inscenaci známí herci 
Linda Rybová a Tomáš Měcháček.
Dopolední představení hrajeme za jednotné vstupné 150 Kč. 
Po představení 10. května následuje pro zájemce krátká 
tvůrčí dílna z cyklu „Seznamte se, Laterna“.

Uvádíme: 
10. května od 17.00 a 11. května od 10.00 
na Nové scéně

 ×
Rozárka Husáková
Foto: M. Štěpánek

Mediální partneři:

www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ
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Jak fungují „kouzla“ Laterny magiky, to se mohli už v dubnu dozvědět nejmenší diváci na první ze série do-
provodných programů s názvem Seznamte se, Laterna, které jsme připravili jako novinku pro školy i veřej-
nost. Po dopoledním představení inscenace Vidím nevidím zůstal plný skoro celý sál a zvídavých dobrovol-
níků, kteří si chtěli přijít vyzkoušet triky Laterny magiky, bylo mnohem víc, než kolik by se jich vůbec vešlo 
na jeviště.

Malí diváci se nenechali dlouho mást poví-
dáním o kouzlech a sami se přičinlivě snažili 
divadelní triky odhalit. A co všechno si mohli 
vyzkoušet? Dozvěděli se především leccos 
o synchronizaci filmového obrazu s děním 
na jevišti. Spolu s představitelkou hlavní role 
Agátky Rozárkou Husákovou poznali, jak je 
těžké vybarvit velké dešťové kapky na plát-
ně, zvlášť když u obrazu chybí druhé vodítko 
– zvuk. Mohli si vyzkoušet svou pohotovost 
v jízdě na kole v souladu s filmovým poza-
dím, na kterém se krajina míhá i zastavuje 
anebo nedej bože – je spuštěna pozpátku! 
Co však dětem udělalo největší radost, bylo 
černé divadlo, jehož principy Laterna magika 
v některých inscenacích využívá a ve Vidím 
nevidím jsou to scény z kadeřnického salonu 
a z nemocnice. Co si o předmětech, které 
plují samy vzduchem, myslí děti? Mají docela 

jasno, žádné čáry v tom prý nejsou. Ty nej-
zvídavější dokonce vykřikovaly, že čerňáky, 
tedy tanečníky zahalené v černých oděvech 
a kuklách, během představení odhalily. Když 
ale v sále nastala úplná tma, už nebylo tak 
snadné je na jevišti doopravdy najít. Užily si 
i hru s rekvizitami malovanými fluorescenční 
barvou, která je ve tmě vidět díky osvícení UV 
paprsky, stejně jako třeba bílé košile. Většina 
mladých i velkých diváků by v odhalování 
technických triků pokračovala jistě až do ve-
čera. Příležitost k tomu budou mít při dalších 
reprízách programu Seznamte se, Laterna 
ve vypsaných termínech, a to i k dalším ins-
cenacím Laterny magiky: Podivuhodné cesty 
Julese Verna a Cocktail 012 – The Best of.

Lucie Kocourková

 

Seznamte se s Laternou 
– vítáme děti i dospělé

PRO LEPŠÍ ORIENTACI:

• Cyklus Seznamte se, Laterna pro veřej-
nost zahrnuje miniworkshop po před-
staveních Vidím nevidím 10. května a 15. 
června (představení od 17 a od 10 hodin), 
Podivuhodné cesty Julese Verna 15. května 
a 26. června (představení od 20 hodin) 
a Cocktail 012 – The Best of 6. června 
(představení od 20 hodin).

• Pro školy i rodiny s dětmi je vždy hodinu 
před představením Vidím nevidím připra-
vena tvůrčí dílna Co vidím, když nevidím? 
Tvůrčí dílny jsou určeny nejmladším 
divákům a jde o hravé naladění na témata 
představení. 
Termíny pro školy: 11. května a 15. červ-
na vždy od 9 hodin (následuje představení 
od 10 hodin). 
Termíny pro rodiny s dětmi: 10. května 
a 14. června od 16 hodin (následuje před-
stavení od 17 hodin). 
Dílna je k zakoupené vstupence zdarma, 
účast pouze s předchozí rezervací na mail 
tvurcidilny@narodni-divadlo.cz.



KRONIKA

1  Před 100 lety se narodila vynikající 
operní a oratorní pěvkyně DRAHOMÍRA 
TIKALOVÁ (9. 5. 1915 –14. 3. 1997), 
jedna z nejvýznamnějších sólistek 
Opery ND (1943–1984). V roli 
Alžběty, Tannhäuser, 1955.

2  Před 70 lety zemřel taneč-
ník a choreograf JOE JENČÍK 
(22. 10. 1893 –10. 5. 1945). Jeho 
působení je spojeno především 
s Osvobozeným divadlem. Angažmá 
jako choreograf a baletní mistr získal 
v ND r. 1937 a působil zde do r. 1943.

3  Připomínáme 100. výročí naro-
zení herce VÍTĚZSLAVA VEJRAŽKY 
(9. 5. 1915 – 8. 6. 1973). Od r. 1945 
působil v Divadle 5. května, v angažmá 
Činohry ND 1948–1973, 1964–1969 
také jako šéf Činohry. Jako Antonius, 
Antonius a Kleopatra, 1967.

4  Před 60 lety zemřel herec SAŠA  
RAŠILOV (6. 9. 1891–3. 5. 1955). V ND 
setrval od r. 1921 až do své smrti.  
Akim Akimič Jusov, Výnosné místo, 1950. 

5  120 lety uplynulo od narození 
JOSEFA KŘIKAVY (23. 5. 1895–
9. 4. 1981), člena Opery ND 1930–1958. 
Jako Hajný, Rusalka,1950.

Foto J. Svoboda, K. Drbohlav
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KALEIDOSKOP
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Společenský
kaleidoskop

Premiéra 
Borise Godunova

Na konci března měla na scéně Ná
rodního divadla premiéru inscenace 
Musorgského Borise Godunova v hu
debním nastudování Petra Kofroně 
a v režii Lindy Keprtové.

1  Mladá a úspěšná režisérka Linda 
Keprtová

2  Premiérový představitel titulní role 
Michail Kazakov

3  Velvyslanec Nizozemského  
království v České republice  
J. E. Ed. W. V. M. Hoeks

4  Na inscenaci se podílí také Pražský 
filharmonický sbor. Na snímku jeho 
ředitelka Eva Sedláková a hlavní 
sbormistr Lukáš Vasilek 

5  Ing. Peter Palečka, člen předsta-
venstva a vrchní ředitel, Corporate 
Secretaria, Komerční banka, a foto-
graf Jadran Šetlík

6  MVDr. Pavel Bělobrádek, místo-
předseda vlády, poslanec PČR

 

Zemětřesení v Londýně

Pozoruhodná hra o osudech tří sester 
od britského dramatika Mika Bartletta 
měla premiéru začátkem dubna 
na Nové scéně. Hru připravil 
Daniel Špinar.

7  Při přípitku po premiéře promluvil 
také ředitel ND doc. Jan Burian

8  Umělecký šéf Činohry Národního 
divadla Michal Dočekal

9  Mezi hosty byla také herečka Vlasta 
Chramostová s manželem, kame-
ramanem Stanislavem Milotou 
a režisérem Ivanem Rajmontem
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Ohlédnutí za 
Cenami Thálie 2014

V sobotu 28. března byly uděleny 
Ceny Thálie za rok 2014.

10  Za svůj výkon v baletu Valmont si 
odnesla svou čtvrtou (!) Thálii Tereza 
Podařilová

11  Za celoživotní mistrovství v baletu 
byla oceněna Dagmar Ledecká. 
Cenu převzal její bývalý kolega 
Vlastimil Harapes

12  Cenu pro tenoristu Aleše Brisceina 
za jeho Jaroměra v Pádu Arkuna 
převzala Renée Nachtigalová

13  Zasloužené ovace a cena za ce-
loživotní mistrovství pro herečku 
Blanku Bohdanovou 

Prodloužení spolupráce 

Na půdě Ministerstva kultury ČR byla 
podepsána smlouva o spolupráci mezi 
Bohemian Heritage Fund a Operou 
Národního divadla.

14  Smlouvu podepsali ředitel Národ-
ního divadla doc. MgA. Jan Burian 
a prezident Bohemian Heritage 
Fund JUDr. Pavel Smutný 

Charitativní módní 
přehlídka 

V dubnu pořádaly Bellis Young & Can
cer a Aliance žen s rakovinou prsu 
setkání ve foyer Nové scény. Pacientky 
vystoupily v roli modelek na módní 
přehlídce a představily fotografie 
Heleny Szmigielové.

15  Vernisáž portrétů pacientek 
z Bellis Young & Cancer

16  Nikola Samková, koordinátorka 
Bellis Young & Cancer, ředitelka 
Aliance žen s rakovinou prsu  
Eva Knappová a moderátorka  
Iva Pazderková

Hosté ze Slovenska

Slovenské národní divadlo přijelo 
do Prahy se svým pravidelným 
činoherním hostováním, tentokrát 
s Buddenbrookovými v režii Romana 
Poláka.

17  Umělecký šéf Činohry ND Michal 
Dočekal, velvyslanec Slovenské 
republiky J. E. Peter Weiss a ředitel 
ND doc. MgA. Jan Burian

18  Herecké kolegyně Taťjana Medvec-
ká a Zdena Studénková

19  Taťjana Medvecká, Martin Huba 
a Iva Janžurová v česko-slovenské 
debatě

20  Martin Huba, za ním Ing. Peter 
Palečka z Komerční banky

19
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V tajích černé magie
Inscenace Baletu Národního divadla s názvem Čaro-
dějův učeň se točí okolo tématu staré lužickosrbské 
legendy z přelomu 17. a 18. století. Jedná se o příběh 
chlapce, který nastoupil jako učeň do starého mlýna 
a přišel tak do styku s černou magií. V magickém 
příběhu se střetávají síly dobra i zla, přičemž silným 
sdělením divákovi skrze hlavního hrdinu je očistná 
síla lásky a zásadní důležitost přátelství. Zlé nás může 
fascinovat, ale i ničit. Jen láska může přemoci i ta 
nejtemnější kouzla.

Máte-li v oblibě divadlo a vše, co se kolem něj děje 
stejně tak, jako naši mecenáši, staňte se i vy mece-
nášem Národního divadla. Stanete se tak součástí 
společenství milovníků kultury, kteří se pravidelně 
scházejí v prostorách Národního a Stavovského diva-
dla, 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 společenském životě naší první scény. 

Mecenáši se opět sešli v historické 
budově Národního divadla, tento-
krát u příležitosti baletní inscenace 
Čarodějův učeň. Společně se prošli 
zákulisím a byli zasvěceni do tajů 
atmosféry, která v divadle probíhá 
pokaždé těsně předtím, než zhas-
nou světla a první tanečník, herec 
či zpěvák vstoupí na scénu. Prů-
vodci zákulisím byli mecenášům 
PR Baletu ND Helena Bartlová, 
baletní mistryně Michaela Černá, 
hudební skladatel Zbyněk Matějů, 
dirigent Pavel Šnajdr a choreograf 
Jan Kodet. 

Po představení se členové klubu 
setkali s několika tanečníky na je-
višti, kde jim mohli pogratulovat 
a popovídat si s nimi, poté strávili 
příjemné chvíle u skleničky vína 
v krásném prostředí hlavního 
foyer.

V roli Mistra se představil Alexan-
dre Katsapov, v roli Krabata Ondřej 
Vinklát, v dalších rolích Andrea 
Kramešová, Morgane Lanoue a Gio-
vanni Rotolo jako Toník.

1  Mecenáši si užívají pohled z rampy
2  Zbyněk Matějů, Pavel Šnajdr
3  Na jevišti Národního divadla
4  Mecenáška Věra Výtvarová s dětmi 
5  Manželé Výtvarovi s choreografem 

Janem Kodetem
 

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

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí čtěte v Respektu

www.
respek

t.cz

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

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí 
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POZVÁNKA

Poklady výtvarného umění
Setkání s malíři generace  
Národního divadla
Národní divadlo pořádá speciální výtvarný workshop. Chcete si vyzkoušet, 
co obnáší práce restaurátora? Ocitnout se v „kůži malíře“? Během tří ho-
din vás lektorka Petra Daňhelová s profesionálními restaurátory provede 
od historie maleb až po restaurátorské postupy. Sami si také budete moci 
vyzkoušet nejrůznější techniky kresby na motivy slavné Alšovy Vlasti.

Termíny workshopů: 
16. května od 10 hodin, 24. května od 14.30 hodin 

Workshopy probíhají ve foyer historické budovy Národního divadla přímo 
na lešení u maleb. Cena workshopu je 200 Kč za účastníka. Počet míst 
na jednotlivé termíny je omezen.

Workshop je realizován díky daru společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH. 
Pro bližší informace a rezervace termínů pište na: 
kr.klimesova@narodni-divadlo.cz.

Malířská výzdoba 
Národního divadla zblízka 
V rámci třetí etapy restaurování lunet Mikoláše Alše v historické budově 
Národního divadla jsme pro vás připravili jednu exkluzivní nabídku – speci-
ální komentované prohlídky lunet a nástropního obrazu Františka Ženíška. 
Vyslechněte si výklad přímo na lešení ve foyer historické budovy ND a po-
těšte se detailním pohledem na slavná díla významných českých umělců.

Termíny prohlídek:
11. května, 18. května a 25. května

Komentované prohlídky začínají vždy v 17 hodin.
Počet míst na jednotlivé termíny je omezen.
Pro bližší informace a rezervace termínů pište na: 
kr.klimesova@narodni-divadlo.cz.

 >

Nástropní obraz 
Františka Ženíška 
Foto: Archiv



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 květnu 
využít rovněž naší speciální nabídky na vybraná
představení: 

ČINOHRA 
Dokonalé štěstí aneb 1789 
2. 5. v 17 hod. – Národní divadlo (přízemí, 200 Kč) 
Les 
14. 5. v 19 hod. – Stavovské divadlo (přízemí a lóže 
zvýšené přízemí, 200 Kč)
Strasti života
31. 5. – Nová scéna (celé hlediště, 150 Kč)
 OPERA 
Tosca 
3. 5. – Státní opera (2. balkon střed, 250 Kč)
Z mrtvého domu 
22. 5. – Národní divadlo (2. balkon, 350 Kč)
Boris Godunov 
24. 5. – Národní divadlo (2. balkon, 350 Kč)
BALET 
Čarodějův učeň 
3. 5. v 14 hod. – Národní divadlo (2. balkon, 250 Kč)
Ballettissimo 
9. 5. v 19 hod. – Státní opera (2. balkon střed, 250 Kč)
LATERNA MAGIKA
Human Locomotion
8. 5. a 9. 5. ve 20 hod. – Nová scéna (střed, 300 Kč) 
Kouzelný cirkus 
23. 5. ve 20 hod. – Nová scéna (střed, 300 Kč) 

Až do 14. června je v prodeji předplatné na sezonu 2015/2016. Kvůli značné-
mu 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). Další informace na s. 5 a 6.

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 květnu možnost zakoupit 
vstupenky se slevou na vybraná představení:

ČINOHRA 
Ze života hmyzu 
10. 5. – Národní divadlo (přízemí, 200 Kč)
Po sametu 
19. 5. – Nová scéna (celé hlediště, 150 Kč)
Pán z Prasečkova 
31. 5. v 19 hod. – Stavovské divadlo (přízemí, 200 Kč)
OPERA 
Tosca 
3. 5. – Státní opera (2. balkon střed, 250 Kč)
Z mrtvého domu
22. 5. – Národní divadlo (2. balkon, 350 Kč)
Boris Godunov 
24. 5. – Národní divadlo (2. balkon, 350 Kč)
BALET 
Čarodějův učeň 
3. 5. v 14 hod. – Národní divadlo (2. balkon, 250 Kč)
Ballettissimo 
9. 5. v 19 hod. – Státní opera (2. balkon střed, 250 Kč)
LATERNA MAGIKA
Human Locomotion
8. 5. a 9. 5. ve 20 hod. – Nová scéna (střed, 300 Kč) 
Cocktail 012 – The Best Of 
30. 5. ve 20 hod. – Nová scéna (střed, 300 Kč)

Až do 14. června je v prodeji předplatné na sezonu 2015/2016. 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. Další informace na s. 5 a 6.

Kultovní inscenace 
Richard III. na DVD
V roce 2013 došlo k předčasné 
derniéře populární inscenace 
Richard III. s Richardem Krajčem 
v titulní roli. Ani po sedmi letech 
uvádění nebyl uspokojen zájem 
diváků a inscenace byla stále 
vyprodaná. Mecenášský klub ND 
vzdal hold výjimečnému projektu 
a podpořil vydání záznamu insce-
nace na DVD. Natočena byla 120. 
repríza, která se stala derniérou. 
DVD obsahuje i bonusové materiá-
ly s rozhovory s umělci. 
Za 200 Kč k zakoupení v nové 
hlavní pokladně ND, Národní tř. 4, 
Praha 1.

Scénografie 
mluví 
Scénograf Josef Svoboda a ame-
rický teatrolog českého původu 
Jarka Burian – dvě osobnosti, které 
se každá svým způsobem podílely 
na utváření jednoho segmentu 
divadelního života druhé poloviny 
minulého století. Jejich rozhovory 
o scénografii, které Jarka Burian 
zaznamenával téměř čtyřicet let, 
vypovídají mnohé (nejen) o divadle 
té doby. Výběr textů a fotografií je 
dílem Barbory Příhodové, knihu 
vydávají společně Filozofická fa-
kulta Masarykovy univerzity v Brně 
a Josef Svoboda – scénograf, o.p.s. 
Zakoupit ji lze v pokladně Národní-
ho divadla, cena 490 Kč.

Změny  
v předplatném
O1, O2: Začátek inscenací 
Salome se posouvá z 19.00 
na 20.00.
VŘ, R, ROD2, D: Změna názvu 
titulu, původní název inscenace 
Perníková chaloupka se mění 
na Jeníček a Mařenka.
ROD2: Změna termínu a 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.

Zlevněné vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách Národního divadla. Senioři po předložení dokladu prokazujícího věk lze slevu uplatnit až na 2 vstupenky 
(1 seniorská vstupenka + doprovod) na každé představení v nabídce. Studenti mohou slevu uplatnit na 1 vstupenku na každé představení v nabídce, po předlo-
žení studentského průkazu.

Informace a rezervace individuálních vstupenek: www.narodni-divadlo.cz, info@narodni-divadlo.cz, 224 901 448 (po–ne 10–18 hodin)
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  
(Národní 4, Praha 1, predplatne@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 487, po–pá 10–18 hodin) nebo předprodejních místech ColosseumTicket pro celé ČR.
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PROGRAM > KVĚTEN / MAY 2015

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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Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

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 Petr Pan (Bohemia Balet)
14.00

18.00

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 / Hangout (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

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 XVI 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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PROGRAM > ČERVEN / JUNE 2015

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

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

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

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

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

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

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

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

 8. Po/Mon nehraje se / no performance

 9. Út/Tue nehraje se / no performance

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

11. Čt/Thu La traviata 20.00

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

13. So/Sat Jakobín / The Jacobin 19.00

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

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

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

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

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

18. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

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

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

ČS1 19.00

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

23. Út/Tue La traviata 19.00

24. St/Wed Jakobín / The Jacobin 19.00

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

19.00

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

19.00

27. So/Sat nehraje se / no performance

28. Ne/Sun nehraje se / no performance

29. Po/Mon nehraje se / no performance

30. Út/Tue nehraje se / no performance

 1. Po/Mon nehraje se / no performance

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

 3. St/Wed Mefistofeles 19.00

 4. Čt/Thu nehraje se / no performance

 5. Pá/Fri Rigoletto 19.00

 6. So/Sat Nabucco 19.00

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

17.00

 8. Po/Mon nehraje se / no performance

 9. Út/Tue Il trovatore (Tubadúr) 19.00

10. St/Wed nehraje se / no performance

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

12. Pá/Fri La Bayadère EX 19.00

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

14. Ne/Sun La Bayadère
ROD4 14.00

B1 19.00

15. Po/Mon Cena Ď 17.00

16. Út/Tue Turandot S  11.00

17. St/Wed Salome O1 20.00

18. Čt/Thu La traviata 19.00

19. Pá/Fri nehraje se / no performance

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

17.00

21. Ne/Sun Balet Gala 2015 19.00

22. Po/Mon nehraje se / no performance

23. Út/Tue Macbeth VŘ 19.00

24. St/Wed Rusalka 19.00

25. Čt/Thu Tosca 19.00

26. Pá/Fri Macbeth 19.00

27. So/Sat Carmen 19.00

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

29. Po/Mon Romeo a Julie / Romeo and Juliet 19.00

30. Út/Tue Romeo a Julie / Romeo and Juliet V 19.00
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Červen / June 2015

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 1. Po/Mon Hovory s… / Talking with… Ohad Naharin 16.00

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

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

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

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

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

Cocktail 012 – The Best of 20.00

 7. Ne/Sun
Ohad Naharin: decadance 15.00

Ohad Naharin: decadance 20.00

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

 9. Út/Tue Rudá Marie / Red Mary 20.00

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

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

12. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

13. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

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

16. Út/Tue Blackbird XVI 19.00

17. St/Wed Rudá Marie / Red Mary 20.00

18. Čt/Thu nehraje se / no performance

19. Pá/Fri
Sweet / Sweet / Sweet (Peklo – Dantovská variace)  
(premiéra / premiere)

21.00

20. So/Sat Sweet / Sweet / Sweet (Kabaret Shakespeare) 21.00

21. Ne/Sun Sweet / Sweet / Sweet (Pomocník Walser) 21.00

22. Po/Mon Sweet / Sweet / Sweet 21.00

23. Út/Tue Ohad Naharin: decadance XI 19.00

24. St/Wed Ohad Naharin: decadance B2 19.00

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

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

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

28. Ne/Sun Rudá Marie / Red Mary 20.00

29. Po/Mon Barování / Rapping 20.00

30. Út/Tue nehraje se / no performance

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

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

 3. St/Wed Kámen / The Stone 19.00

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

 5. Pá/Fri Così fan tutte 19.00

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

19.00

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

19.00

 8. Po/Mon Bohemia Balet 19.00

 9. Út/Tue Don Giovanni 19.00

10. St/Wed Valmont DV2 19.00

11. Čt/Thu Mikve / Mikveh 19.00

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

13. So/Sat Strýček Váňa / Uncle Vanya 19.00

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

19.00

15. Po/Mon pronájem / reserved

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

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

18. Čt/Thu Kámen / The Stone ČS2 19.00

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

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

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

19.00

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

19.00

23. Út/Tue Les / The Forrest VI 19.00

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

25. Čt/Thu Così fan tutte IV 19.00

26. Pá/Fri Valmont III 19.00

27. So/Sat Don Giovanni
14.00

19.00

28. Ne/Sun Taneční mládí / Dance Youth 20.00

29. Po/Mon nehraje se / no performance

30. Út/Tue pronájem / reserved

Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 



50

INFORMACE PRO DIVÁKY / INFORMATION FOR VISITORS

132. SEZONA ND
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
NÁRODNÍHO DIVADLA

Ředitel ND: Doc. MgA. Jan Burian
Umělecký šéf Činohry ND: Michal Dočekal
Ředitelka Opery ND a SO: Silvia Hroncová
Umělecký ředitel Opery ND a SO: 
Petr Kofroň
Umělecký šéf Baletu ND: Petr Zuska
Šéf Laterny magiky: Zdeněk Prokeš

Vychází 10× ročně
IČ 00023337

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

Redaktoři a autoři informačních textů  
souborů (neníli uvedeno jinak):
Činohra:  
Tomáš Staněk, Kateřina Ondroušková,  
T 224 901 236
t.stanek@narodni-divadlo.cz,  
k.ondrouskova@narodni-divadlo.cz 
Opera: Juraj Gerbery, M 774 574 130
j.gerbery@narodni-divadlo.cz
Balet: Helena Bartlová, T 224 902 527
h.bartlova@narodni-divadlo.cz
Nová scéna: Lucie Kocourková, 
M 601 338 154
l.kocourkova@narodni-divadlo.cz
Obchodní informace:
Jiří Adamík, T 224 901 520
j.adamik@narodni-divadlo.cz
Programové a repertoárové informace:
Zdeněk Staňkovský, T 224 901 603
z.stankovsky@narodni-divadlo.cz

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

Toto číslo vychází: 1. 5. 2015
Redakční uzávěrka: 13. 4. 2015
Programová uzávěrka: 17. 4. 2015
Příští číslo vyjde: 1. 6. 2015

ISSN: 1212-1045

PŘÍSTUP DO BUDOV ND 
I DO PARKINGU 
JE UPRAVEN PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIERFREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

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

POKLADNY  

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

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

PARKING 

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

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

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

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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

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

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

• 50% sleva pro držitele ZTP, ZTP/P a příslušníky odboje
• 50% sleva pro studenty 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
• speciální cena při nákupu některých lóží jako celek
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

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

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

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
Ticket advance sale 5 months in advance.
 

THE BOX OFFICES  

The Main Box Office of the National Theatre,  
Národní 4, Prague 1 (Mon–Fri 9–18, Sat–Sun 10–18) 
The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)
The State Opera, Wilsonova 4, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)

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

PARKING 

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

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

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

V prostorách bývalé hlavní pokladny pro vás připravujeme 
nové klientské centrum.
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PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA PATRON OPERY ND 

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNER INSCENACÍ 
BALETU A OPERY ND

PARTNER INSCENACÍ ND 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIGENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER



24. února 1960 se ke 130. výročí narození 
Karoliny Světlé konala premiéra Smetanovy 
Hubičky v hudebním nastudování Jaroslava 
Krombholce a režii Ferdinanda Pujmana. 
Part Vendulky byl svěřen skvělé sopranistce 
DRAHOMÍŘE TIKALOVÉ, která v téže roli nad-
chla již v nastudování z roku 1923 (dirigent 
O. Ostrčil / režie R. Polák), které se uvádělo 
až do r. 1945. Drahomíra Tikalová do něho 
pohostinsky vstoupila r. 1942, o rok později 
jí bylo šéfem Opery ND Václavem Talichem 
nabídnuto stálé angažmá. Její doménou 
byly především role z české tvorby (Rusal-
ka, Mařenka, Jenůfa, Anežka ze Dvou vdov, 
Katuška z Čertovy stěny, …), své mistrovství 
ale prokázala i ve světovém repertoáru (Aida, 
Alžběta v Tannhäuserovi, Tosca, …). 
Letos si připomínáme 100. výročí této vynika-
jící pěvkyně.
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