
04 Susan Bullock, Elektra  
z Metropolitní opery

06 Věřím v účinek hudby, říká v rozhovoru Aleš Briscein

26 Připravujeme Sen čarovné noci
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Premieres
FOR THE 2015–2016 SEASON

Premiéry
SEZONY 2015–2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

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

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

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

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA 

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

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

PREMIÉRY / PREMIERES  

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

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA 

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

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

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

Opera BaletČinohra



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

ale lóže č. 6 na 1. balkonu je jen moje!
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ÚVODNÍK

Milí diváci,
možná jste zaznamenali dvě černé dámské 
lodičky, které spolu s nápisem Elektra už měsíc 
vozí pražské tramvaje. A možná jste na okamžik 
zaváhali, jestli vám není ten výjev povědomý. 
Salome? Pro vizuální prezentaci premiéry Elektry 
jsme zvolili stejnou fotografii, ale místo vášnivé 
červené (jako v případě Salome) jsme vybrali 
pomstychtivou černou. Zařadit Salome a Elektru 
jen s odstupem jediné sezony není náš originální 
nápad. Už činoherní ztvárnění literárních předloh 
příběhů těchto archetypálních heroin nasadil 
do programu své progresivní berlínské scény 
krátce za sebou proslulý divadelník Max Reinhardt 
a právě tam se pro náměty nadchl inovativní 
skladatel Richard Strauss. Toto propojení Salome 
a Elektry u nás umocňuje výtvarná stránka našich 
inscenací, jejímž autorem je v obou případech 
výjimečný scénograf Boris Kudlička. A stejně tak 
jako libretista Hugo von Hofmannsthal a autor 
Richard Strauss převyprávěli více než dva tisíce 
let starý příběh své generaci, s odstupem dalších 
sta let nám nabídne svůj pohled na antické drama 
o neukojitelné touze po pomstě anglický režisér 
Keith Warner. Orchestr Státní opery bude řídit 
německý dirigent Roland Böer a klíčové role 
jsme svěřili skvělé anglické sopranistce Susan 
Bullock (Elektra), její krajance Rosalind Plowright 
(Klytaimnestra) a Anně Gabler (Chrysothemis). 
Sólistky není potřeba dlouze představovat, úspěch 
Susan Bullock v roli Elektry v Metropolitní opeře 
v New Yorku nebo v londýnské Covent Garden 
mluví za vše. Více o opeře se dočtěte na str. 20 
v rozhovoru s dirigentem Rolandem Böerem. 
Nenechte si Elektru ve Státní opeře v červnu 

rozhodně ujít. Uvedeme pouze pět představení 
této inscenace připravované v koprodukci se San 
Francisco Opera.
Ještě než vám nabídneme naši poslední premiéru 
před rekonstrukcí Státní opery, ráda vám dávám 
do pozornosti tři květnová představení úspěšné 
inscenace Z mrtvého domu v režii Daniela Špinara, 
pod taktovkou Roberta Jindry a se Štefanem Mar-
gitou v hlavní roli. Tato Janáčkova opera se vrací 
do Národního divadla po roční odmlce a na konci 
května s ní vystoupíme i na mezinárodním diva-
delním festivalu Eurokontext v Bratislavě (včetně 
Šostakovičových oper Orango a Antiformalistický 
jarmark). Pokud budete mít štěstí, podaří se vám 
zarezervovat poslední vstupenky na některé z pěti 
představení rodinné expedice Čarokraj Marka 
Ivanoviće připravované na závěr sezony. 
Co nás čeká už za několik dní, je premiéra opery 
Umberta Giordana Andrea Chénier, o které mluví 
umělecký ředitel Opery a dirigent Petr Kofroň 
v rozhovoru na str. 18 a režisér Michal Dočekal 
na str. 16 a 17. Toto veristické dílo o lásce upro-
střed revoluce jako smrtelně nebezpečné věci 
s působivými áriemi a na scéně Martina Cho-
cholouška zazní v Národním divadle po více než 
sto letech a do konce sezony ho uvedeme pouze 
pětkrát.

Těším se na setkávání s vámi

Silvia Hroncová
Ředitelka Opery Národního divadla  
a Státní opery
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ELEKTRA

DIRIGENT: ROLAND BÖER
REŽIE: KEITH WARNER

PREMIÉRY 10. & 14. 6. 2016
V TITULNÍ ROLI SUSAN BULLOCK
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Galakoncert  
Štefana Margity a hostů
Tenorista světového renomé Štefan Margita oslaví své 60. narozeniny 
slavnostním galakoncertem s atraktivními hosty v Národním divadle. 
Pěvec, který se v posledním období zaskvěl jako Loge ve Wagnerově Zlatu 
Rýna v Bavorské státní opeře a Metropolitní opeře v New Yorku nebo coby 
Luka Kuzmič v legendární inscenaci Z mrtvého domu v režii Patrice Ché-
reaua (naposled v Berlínské státní opeře) a rovněž ve stejné opeře v naší 
strhující inscenaci v režii Daniela Špinara v Národním divadle, ztvárnil 
v Praze od roku 1984 sedmnáct rolí v třiadvaceti různých inscenacích. 
Oslavenec si na svou oslavu přizval mj. Evu-Marii Westbroek, Simonu 
Houda-Šaturovou, Dagmar Peckovou, Jiřího Brücklera a Josefa Moravce. 
Na programu v neděli 13. listopadu od 19.00 v Národním divadle bude 
zejména tvorba Leoše Janáčka, s jehož dílem je neodmyslitelně spojena 
oslavencova pěvecká kariéra. Vstupenky jsou již v prodeji!

Začínáme 
zkoušet Elektru
Státní opera navazuje na úspěch koprodukční inscenace Straussovy 
Salome v režii Mariusze Trelińskeho z předchozí sezony a nabídne na-
studování opery Elektra stejného skladatele. Režie se tentokrát ujal An-
gličan Keith Warner, jehož inovativní přístup ocenili diváci londýnského 
Royal Opera House, Deutsche Oper Berlin a řady jiných. Dirigent Roland 
Böer již započal hudební zkoušky v Praze. Mezinárodnímu obsazení vé-
vodí anglické pěvkyně Susan Bullock v titulní roli a Rosalind Plowright 
coby Klytaimnestra. Inscenaci v koprodukci se San Francisco Opera 
nabídneme v červnu pouze pětkrát. Neváhejte s rezervací vstupenek. 

Česká vokálně  
symfonická tvorba
Unikátní koncert oslavující největší české hudební skladatele Leoše 
Janáčka, Bohuslava Martinů a Vítězslava Nováka nabídneme 5. června 
2016 v Národním divadla. Vyjma našeho sboru vystoupí i uznávaný 
slovenský operní zpěvák Peter Berger a barytonista Svatopluk Sem. 
Orchestr Národního divadla bude řídit hudební ředitel Jaroslav Kyzlink.
Národní divadlo, 5. června 2016 od 19.00
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Nenechte si ujít …
V rámci Cyklu HOST BALETU přivítáme v Praze naše kolegy a milé hosty  
z baletních souborů z Olomouce a Brna. 

BALET MORAVSKÉHO DIVADLA OLOMOUC

Dáma s kaméliemi
Hudba: Sergej Rachmaninov, Fryderyk Chopin
Choreografie: Robert Balogh

Romantický příběh podle slavného románu Alexandra Dumase ml. Dáma 
s kaméliemi vytvořil Robert Balogh v roce 2015 pro Balet Moravského 
divadla Olomouc. Tragické drama lásky pařížské kurtizány Margueri-
te a muže z vyšší společnosti Armanda na pozadí Paříže 19. století je 
srdceryvnou zpovědí spisovatele, který se vypsal z krásy i bolesti svého 
vztahu.
„Ach ano, miluji tě, Armande! Zašeptala, objímajíc mě, miluji tě tak, jak jsem 
nikdy nevěřila, že bych mohla milovat. Budeme šťastni, budeme žít v ústraní 
a navěky se rozloučím s životem, za který se teď rdím. Nebudeš mi nikdy 
vyčítat minulost, že?“
Robert Balogh vytvořil novou verzi tohoto strhujícího příběhu na hudbu 
Sergeje Rachmaninova a Fryderyka Chopina a vyzdvihl v ní dva silné mo-
menty: sílu pravé lásky a vliv nepřející společnosti na osud dvou milenců.

6. května 2016 ve Stavovském divadle

BALET NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ

Black and White
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie: Mário Radačovský

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

27. června 2016 v Národním divadle
Představení je věnováno onkologickým pacientům s vírou v uzdravení 
ve spolupráci s Klinikou hematologie a onkologie FN Motol.
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Prohlídky Národního divadla  
pro nejmenší
Nabídka našich doprovodných programů ND+ se neustále rozrůstá. Nově 
jsme pro vás a vaše děti připravili poutavou prohlídku historické budovy 
Národního divadla pro předškoláky. Procházka „zlatou kapličkou“ trvá cca 
45 minut a je pochopitelně uzpůsobena menším dětem – hravou formou 
přibližuje důležitost divadla, historický význam samotné budovy a krásu 

umění. Z kapacitních důvodů je 
zapotřebí se na prohlídky objednat 
předem. Termíny prohlídek: 10. 5. 
(8:00 a 9:00), 13. 5. (8:00 a 9:00), 
25. 5. (9:00), 3. 6. (8:00), 6. 6. (8:00 
a 9:00) a 21. 6. (8:00 a 9:00) Pro 
více informací a rezervaci termínů 
se neváhejte obrátit na e-mail 
s.soleova@narodni-divadlo.cz  
či na telefon +420 778 449 535. 

Den dětí s Baletem  
Národního divadla
Děti, přijďte za námi – samozřejmě i se svými rodiči či (pra)rodiči!  
Vážíme si vaší přítomnosti v hledišti, nikdo nevnímá divadlo opravdověji 
než vy. Proto se Den dětí v Národním divadle bude týkat i tance, zveme 
vás do „Anny“ – sídla Baletu ND na Anenském náměstí 2. Nacházejí se 
tu baletní sály, zrcadla a tyče, bílé baleríny, voní kalafuna a zní krásná 
hudba. Pojďte si na chvilku vyzkoušet být baletkou anebo tanečníkem! 
Pomůžeme vám s proměnou. Přineste si z domova baletní sukénku  
či kostým vaší oblíbené postavy. Můžete být Sněhovou královnou, ale také 
labutěmi, Růženkou, princeznou. Kluky by mohl zajímat Rudovous, Krabat 
nebo Princ. Na jevišti tančí také vlci, lišky, myšáci … Nalíčíme vás, upra-
víme, zatančíte si pod dohledem našich tanečníků. Na závěr se společně 
vyfotíme.
Pro více informací sledujte náš web nebo fcb.

Termín: 29. 5. od 15 do 18 hodin
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TÉMA

 >
Aleš Briscein

Foto: archiv

Když jste v březnu dostal nabídku na záskok 
v inscenaci Wagnerova Lohengrina v Bavor-
ské státní opeře, vzal jste si prý deset minut 
na rozmyšlenou. Co se za těch deset minut 
odehrálo ve vaší mysli? 
Ten telefonát přišel v dosti zajímavé době, 
kdy se narychlo nasadilo ve Stavovském 
divadle představení Dona Giovanniho mís-
to původně plánované opery Così fan tutte. 
V současné inscenaci Dona Giovanniho ve Sta-
vovském divadle jsem zatím neúčinkoval, ale 
divadlo mi nabídlo roli Dona Ottavia právě 
za zrušené Così fan tutte. Takže bez zkoušky 
na jevišti, jenom podle videa, jsem se musel 
ze dne na den naučit herecké aranžmá. Měl 
jsem mysl naprosto zaměstnanou blížícím 
se začátkem představení. A do toho mi volala 
agentura s nabídkou v Mnichově. Ano, vzal 
jsem si deset minut na rozmyšlenou. Promítl 
jsem si rychle v hlavě skoro celého Lohengri-
na na Tyrolském festivalu v rakouském Erlu 
před skoro čtyřmi lety i úspěch u publika, 
který tato produkce měla. Každé divadlo v za-
hraničí dovede záskok odměnit, ale rovněž to 
může pro mě znamenat i risk … V Bavorské 
státní opeře jsem už zazpíval v Janáčkově Její 
pastorkyni a samozřejmě mám zájem dál spo-
lupracovat s tímto prestižním domem. Takže 
jsem nakonec souhlasil. 

Co následovalo? 
Už v průběhu Dona Giovanniho mi občas 
proletěla hlavou myšlenka na Lohengrina 
a hned po představení jsem si sedl, podíval 
se na padesát minut do partitury a Wagnera 
si oživil. Asi bych bez toho ani neusnul. Když 
jsem doletěl do Mnichova, krátce se potkal 
s dirigentem Lotharem Koenigsem. Řekl mi 
jen „Vítejte, všechno víte, potkáme se na jevišti.“ 
Mělo to šťastný konec a dostal jsem nabíd-
ku na konkrétní projekt na sezonu 2017/18. 
Po tom extrémním stresu se nakonec dostavilo 
opravdové uvolnění. 

Tím necháváte nahlédnout do života sólisty 
vašeho formátu – značná část profesionální-
ho života na cestách a schopnost velmi pruž-
ně reagovat na nabídky. Co vám osobně tato 
nevyzpytatelnost pěveckého řemesla přináší? 
To, co nám může přinést, je až druhý krok. 
V prvním případě musíme dávat hlavně my. 
Využít pokud možno všechny složky talentu, 
který nám byl nadělen. A samozřejmě, je to pro 
mě povolání i koníček zároveň. Ne každý má 
povahu a trpělivost cestovat napříč světem, být 
samostatný a praktický. Znám příklad pěvce, 
někdejšího kolegu v agentuře. Byl to moc hezký 
hlas, ale kvůli jeho nepraktičnosti v osobním 
životě s ním agentura nechtěla ve spolupráci 

pokračovat. Neustále volal do agentury a ptal 
se, kam se má dopravit a co tam má dělat. 
Naše povolání nás neustále nutí komunikovat 
s novými kolegy, zvykat si na různé podmínky 
v rozličných divadlech … Na druhé straně, v pří-
padě nastudování nové inscenace můžeme být 
na stejném místě třeba dva měsíce, můžeme 
poznat město, jeho kulturu a jeho lidi. Pro mě 
je toto neustálé objevování nového velmi pří-
jemnou součástí povolání a mám z hostování 
hodně krásných vzpomínek. 

Tento rozhovor vychází po premiéře Romea 
a Julie, ale teď když spolu mluvíme, jste 
teprve v polovině zkoušení. Jaké jsou zatím 
vaše pocity? 
Angažování režisérky mladší generace bylo 
dobrou volbou. Koncept Hotelu Verona, který 
nám Slávka Daubnerová představila, je velmi 
oslovující. Neumím si představit, že bychom 
šermovali v dobových kostýmech z 16. století. 
Zaujal mě směr, kterým nás vede – nemění 
se charaktery postav a vztahy mezi nimi. 
Působivý je už začátek, kdy se jako Montekové 
zmocňujeme hotelu Capuletů. Takový výpad 
do zakázané zóny … Zkoušení je dialogem mezi 
režisérkou a sólisty – ona vyžaduje co nejvyšší 
míru přirozenosti a my se musíme zbavovat 
operní manýry. 

Věřím  
v účinek 
hudby
Jeden z nejvyhledávanějších českých pěvců, tenorista ALEŠ BRISCEIN ztvárnil 
v aktuální sezoně hlavní role ve dvou premiérových inscenacích Státní opery. 
Po postavě Polliona v Belliniho Normě se nyní představuje jako Romeo  
v Gounodově opeře, jež se po třech představeních teď v květnu a v červnu 
ve Státní opeře přestěhuje do Hudebního divadla Karlín. 
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Romea jste již zpíval, ve svém repertoáru 
máte i další role francouzské opery. Jaký  
k nim máte vztah?
Francouzská opera se obecně hraje méně. 
Zpíval jsem v Meyerbeerově Robertu ďáblovi, 
Thomasově Hamletovi… S lítostí jsem musel 
odmítnout zahraniční nabídku na Hoffmanna 
v Offenbachově opeře, protože se produkce 
křížila s mým účinkováním v inscenaci Z mrt-
vého domu na festivalu ve finské Savonlinně 
letos v létě, kde bych měl zpívat roli Skurato-
va. Francouzský repertoár má pro tenorový 
obor hezké role – třeba Don José v Carmen 
Georgese Bizeta nebo i v Offenbachově Krásné 
Heleně. 

Romeo v Gounodově opeře nabízí divákům 
ohromně působivý part s mnohými pro pěvce 
náročnými momenty. Nacházíte ovšem v tom-
to díle i některá místa, která vám osobně 
přináší opravdové potěšení? 
Máte pravdu, pětiaktová opera klade vysoké 
nároky na techniku a na výdrž. Náročné jsou 
duety s Julií nebo árie L’Amour, L‘Amour! Ah! 
Lève-toi, soleil! Ale mám jedno místo, které mě 
dostalo. Je tu situace, kdy Romeo ještě netuší, 
jak moc se zapletl, a i přes nepřízeň okolností 
chce setrvat ve vztahu s Julií. Je to v úplném 
závěru druhého jednání, kdy Romeo v sotto 
voce zpívá: „…a šeptám ti dál do ucha ´miluji tě´, 
ať k tobě noční vánek zanese tento polibek“. Je 
to dozvuk té krásné předchozí árie. A řekl bych 
krásy před bouří. Mám z něj mrazení z toho, co 
bude následovat. 

Romeo je mladík zažívající fatální zamilování. 
Jistě, je to úděl naprosté většiny tenorových 
rolí. Jak v sobě znovu a znovu nacházíte to 
ideální gesto autentického a přesvědčivého 
zamilování? Jde to vůbec?
Emoce musí vždy lomcovat diváky, nikdy ne 
protagonisty na jevišti! I při té nejniternější árii 
nesmí být poznat jakýkoliv emoční výkyv. Je 
to vždy znovu a znovu výzva – aby se emoce 
přenesla z jeviště na diváky, abychom třeba vi-
děli i slzy v publiku. Každý pěvec si hledá svou 
vlastní cestu. Já chci vždy nejpřesněji zazpívat 
skladatelovu představu. Věřím v účinek hudby. 
Pro nás pěvce je důležitý i mix ingrediencí, 
který vytváří nejenom dirigent a orchestr, ale 
právě tak režie, scénografie či kostýmy. 

Jak vám v tom pomáhá režisérka Sláva 
Daubnerová? 
Jak jsem řekl, snaží se odstraňovat občasný 
operní patos, který opera má, a to oceňuji. 
Řeknu příklad – konec druhého jednání, když 
se loučím s Julií a říkám Adieu!, a dlaní jí za-
kryju oči. A to je pro nás výzva, protože každý 
pěvec chce neustálý kontakt s dirigentem. Tato 
drobnost je ale na scéně velmi působivá a prá-
vě takovéto impulsy přicházejí často od reži-
sérů, kteří nemají s operou mnoho zkušeností. 
A to k oné autenticitě může napomáhat. 

Vy budete v příští sezoně zpívat v Národním 
divadle v nové produkci Lohengrina v režii 
skladatelovy pravnučky Kathariny Wagner. 
Co dalšího vás čeká? 

Lohengrina vnímám jako jednu z nejhezčích 
tenorových příležitostí a na tuto inscenaci se 
opravdu těším. Přede mnou je role Skura-
tova v zmiňovaném Janáčkově Z mrtvého 
domu ve Finsku. Bohužel, spolu s dirigentem 
Tomášem Hanusem jsme tam jediní Češi. 
Ještě před začátkem operní sezony mě čeká 
Princ v Rusalce v Českém Krumlově a pak 
hned odlétám do Londýna s Českou filharmo-
nií na koncertní provedení Věci Makropulos. 
Koncertní uvedení Její pastorkyně byla se 
stejným orchestrem a také šéfdirigentem 
Jiřím Bělohlávkem provedena ještě před 
premiérou Romea a Julie v dubnu. Z Bostonu 
přišla zajímavá nabídka na koncertní uvedení 
Dvořákova Dimitrije na září. Ihned po zájezdu 
Národního divadla do Japonska v říjnu tohoto 
roku s Normou a Kouzelnou flétnou mě čekají 
zkoušky v Berlíně na další představení Evžena 
Oněgina. V příštím roce budu opět účinkovat 
ve Věci Makropulos v Brně a tato produkce letí 
na přelomu února a března do Hongkongu. 
A ještě před odletem do Hongkongu mě čekají 
v rakouském Grazu zkoušky na novou produkci 
Zemlinskeho Zwerga, kde ztvárním titulní 
roli a premiéra je koncem března 2017. Jako 
poslední produkce v sezoně bude zmíněný 
Lohengrin. Ale doufám, že budu mít také čas 
na své repertoárové inscenace v Praze a také 
na koncertní vystoupení. Zpívat v těchto diva-
dlech je pro mne příjemným závazkem nejen 
k divadlu ale hlavně k domácímu publiku.

Juraj Gerbery

 >

Zatím poslední role Aleše Brisceina – Romeo v Gounodově díle ve Státní opeře. Vlevo Libor Novák (Hrabě Paris) 
 Foto: P. Borecký
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PŘEDPLATNÉ 2016/17

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

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

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

Cena – A: 9 990 Kč

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

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

Cena – A: 4 990 Kč

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

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

1
Dotkni se vesmíru 
a pokračuj

čt 03.11.2016 20.00 NS

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

5
Křehkosti, tvé jméno  
je žena

čt 11.05.2017 20.00 NS

6 Mlynářova opička čt 25.05.2017 19.00 Std

Cena – A: 3 990 Kč

EXKLUZIVNÍ SKUPINY

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

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

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

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

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

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

Světové operní hvězdy – OHV  NOVINKA

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

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

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

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

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

1
Zahajovací koncert  
121. sezony

pá 30.09.2016 19.30 DSR

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

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

RODINNÉ SKUPINY

Rodinné divadlo odpolední I – ROD1 PRO NEJMENŠÍ

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

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

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

Předplatné 2016/2017
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PŘEDPLATNÉ 2016/17

Rodinné divadlo odpolední II – ROD2 PRO NEJMENŠÍ

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

1
Louskáček  
a Myšák Plyšák

so 10.12.2016 14.00 ND

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

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

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

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

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

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

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

4
Brel – Vysockij –  
Kryl/Sólo pro tři

so 20.05.2017 14.00 ND

5 Jeníček a Mařenka ne 18.06.2017 11.00 HDK

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

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

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

4
Louskáček  
a Myšák Plyšák

so 10.12.2016 18.00 ND

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

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

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

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

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

Rodinné divadlo odpolední VII – ROD7 PRO NEJMENŠÍ

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

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

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

Rodinné divadlo odpolední VIII – ROD8 PRO NEJMENŠÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Le nozze di Figaro so 17.09.2016 14.00 STD

2
Louskáček  
a Myšák Plyšák

so 07.01.2017 14.00 ND

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

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

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

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

6
Othello, benátský  
mouřenín

čt 15.06.2017 19.00 STD

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

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

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

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

OPERNÍ SKUPINY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nová opera – NO NOVINKA

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

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

3
Orango/Antiformalistický 
jarmark

čt 02.02.2017 20.00 NS

4 Žádný člověk po 03.04.2017 20.00 NS

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

BALETNÍ SKUPINY

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

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

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

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

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

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

ČINOHERNÍ SKUPINY

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

Pro milovníky činohry I – Č1

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

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

Pro milovníky činohry II – Č2

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

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

Pro milovníky činohry III – Č3

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

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

Pro milovníky činohry IV – Č4

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

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

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

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

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

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

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

5. 
Dotkni se vesmíru 
a pokračuj

út 02.05.2017 20.00 NS

6. Experiment myší ráj po 19.06.2017 20.00 NS

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

Činohra na Nové scéně I – ČNS1 KOMORNÍ DRAMA

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

1. Láska a informace út 20.09.2016 20.00 NS

2. 
Dotkni se vesmíru  
a pokračuj

út 29.11.2016 20.00 NS

3. Na moři, zírám nahoru st 19.04.2017 20.00 NS

4. 
Křehkosti, tvé jméno  
je žena

út 06.06.2017 20.00 NS

Jednotná cena – 790 Kč

Činohra na Nové scéně II – ČNS2 KOMORNÍ DRAMA

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

1. Spolu/Sami st 14.09.2016 20.00 NS

2. 
Dotkni se vesmíru  
a pokračuj

st 16.11.2016 20.00 NS

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

Jednotná cena – 790 Kč

VEČERNÍ VÍCEŽÁNROVÉ SKUPINY

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

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

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

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

Velká řada – VŘ NEJVĚTŠÍ SKUPINA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. 
Othello, benátský  
mouřenín

čt 12.01.2017 19.00 STD

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

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

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

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

Cena – A: 3 390 Kč, B: 2 490 Kč, C: 1 490 Kč
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Informace o cenových kategoriích: 
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Kde získat předplatné?
• online na www.predplatnend.cz
• osobně v pokladně předplatného Národního divadla 

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

(www.predplatnend.cz)

Informace o předplatném
Rádi vám pomůžeme s řešením vašich požadavků při 
nákupu předplatného, stačí nás kontaktovat. 
• www.predplatnend.cz
• e-mail: predplatne@narodni-divadlo.cz (po–pá 10–18)

Způsob převzetí vstupenek / způsob platby
• eVstupenka / platební kartou online, MasterPass, 

bankovním převodem
• osobně (při vyzvednutí rezervace nebo nákupu na mís-

tě) / hotově, platební kartou na místě
• osobně (při vyzvednutí po předchozím zaplacení) / pla-

tební kartou online, MasterPass, bankovním převodem
• poštou po ČR (poplatek 50 Kč) / platební kartou online, 

MasterPass, bankovním převodem



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

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

■  Komentáře politického dění
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 z nezávislých zdrojů

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí čtěte v Respektu
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Pojištění storna 
nebo zkrácení cesty

Pojištění poskytuje pojistné krytí pro případ 
nečekaných událostí, které vám nedovolí 
odcestovat a kvůli kterým budete muset  
svou již zaplacenou cestu zrušit.

Bližší informace 
naleznete na www.aig.cz.
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Martin Šrejma (Romeo)  

a Jana Šrejma Kačírková (Julie)
Foto: P. Borecký

Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
ceskenoviny.cz, Czech Music Quarterly, Český rozhlas Vltava, Newsweek,  
SOFFA, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz, Pražský telegraf

Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

GOUNOD

ROMEO 
A JULIE

DIRIGENT: MARCO GUIDARINI
REŽIE: SLÁVA DAUBNEROVÁ

UVÁDÍME 12. & 25. 5. 2016
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Autor libreta: Luigi Illica
Hudební nastudování: Petr Kofroň

Dirigent: Petr Kofroň, Jan Chalupecký
Režie: Michal Dočekal

Scéna: Martin Chocholoušek
Kostýmy: Kateřina Štefková

Sbormistr: Martin Buchta
 Dramaturgie: Ondřej Hučín

Účinkují: 
Rafael Alvarez / Hector Sandoval, 

Roman Janál / Svatopluk Sem, 
Anda-Louise Bogza /  

Petra Šimková-Alvarez, 
Yvona Škvárová / Simona Procházková, 

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

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

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

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

Karel Drábek / Tomáš Křovina

Sbor a Orchestr Národního divadla

Premiéry:  
5. a 6. května 2016  

v Národním divadle

Uvádíme:  
10. a 27. května, 

7. června 2016 
v Národním divadle

Andrea Chénier
Umberto Giordano

Je to už patnáct let, co jste režíroval svou první 
operu – Foersterova Blouda v Plzni. Od té doby  
jste se věnoval výlučně činohře…
Vynecháváte dvě podstatné inscenace, které 
se v rámci jednoho večera uváděly v Národním 
divadle – Poslední pásku Samuela Becketta a její 
operní adaptaci od rumunského skladatele Marcela 
Mihalovici v hlavní roli s Ivanem Kusnjerem. Později 
jsem v operní inscenaci Prodané nevěsty v režii Jiřího 
Nekvasila režíroval krátkou část vystoupení komedi-
antů. Ale ano, klidně mohu o sobě říct, že jsem operní 
začátečník. I když ne úplný debutant!

Představuji si, že když činoherní režisér čte scénář 
připravované hry a třeba přemýšlí o jednotlivých 
situacích, může mít různorodé hudební asociace. 
V opeře samozřejmě nejde oddělit hudbu od libreta 
a předpokládám, že tedy musíte zvolit jiný přístup 
jako při přípravě činoherní inscenace. Co pro vás 
jako tvůrce představuje hudba, navíc zpívaná  
v cizí řeči? 
Ano, je to zcela jiný druh práce. V Národním divadle 
je pod jednou střechou činohra i opera a třeba by se 
mohlo zdát, že jsou tyto žánry podobné. Ale nejsou, 
každý z nich má zcela svébytný jevištní jazyk. Třeba 
jen tak banální okolnost, jakou je délka představení. 
V činohře můžete mít Hamleta odehraného za zu-
řivých sto minut nebo stejně tak čtyřhodinového. 
V opeře můžete poměrně přesně trvání představení 
určit, pominu-li možnost extrémně rychlých nebo po-
malých temp dirigenta. Podstatnou kvalitou je plynutí 
času a také psychologického času, které je odlišné 
v činoherní a v operní inscenaci. A přirozeně, hudba, 
která má nejvíce co dočinění právě s psychologickým 
časem, je v opeře naprosto zásadní a pro činoherního 
režiséra nesmírně nápomocná. Je velkým pomocní-
kem … I když, ve skutečnosti, je to obráceně. Já jsem 
pomocníkem hudby. 

Opera Andrea Chénier nabízí dva hlavní plány – 
historické události Francouzské revoluce a milost-
ný vztah tří hlavních postav: Maddaleny, Andrey 
Chéniera a Carla Gérarda. Spatřujete v díle i další 
témata, o kterých byste chtěl vyprávět? 

Opera má velmi dobré libreto a ony dvě roviny – 
vrcholící Francouzskou revoluci v době jakobínského 
teroru, jež se prolíná s milostným příběhem tří hlav-
ních postav. Jak se říká v scénáristickém žargonu, 
je to dobře propsáno. Sólisté i členové sboru mohou 
mluvit o podstatných věcech, často nás napadají 
dráždivé analogie současnosti. V protikladu k operám 
s mytickým námětem, kde si musí režisér příběh – 
řekl bych – až přivlastnit, je opera Andrea Chénier 
uvěřitelná díky zasazení do Francouzské revoluce 
jako předobrazu politických a společenských událostí 
moderní doby. Můžete mluvit o nenaplněných ideá-
lech revoluce, o korupci, o situacích až nebezpečně 
současných. Co považuji za velmi inspirativní, je du-
chovní rozměr této opery v konfrontaci s fanatickým 
až drastickým dějem. Tím se z Andrey Chéniera stává 
opera nejenom o revoluci, lásce, ale také o víře. 

Myslíte tím víru básníka v absolutní životné ideály? 
Myslím tím spíše situaci, kdy Gérard jako někdejší 
služebník u Coignů a posléze vrcholný politik, při-
znává ztrátu víry v revoluci a sledování pouze svého 
vlastního prospěchu. Mluví o sobě jako o sluhovi, kte-
rý stejně jako sloužil šlechtě, posluhuje teď revoluci. 
A když přichází Maddalena a v árii La mamma morta 
se vyznává z mystického, nadpozemského zážitku, 
z konverze. Svěřuje se, jak díky víře dokázala překo-
nat hrůzu a zoufalství z deklasování coby aristokrat-
ky, vypálení rodinného sídla a zavraždění své matky. 
Pro mne je tato situace jednou z klíčových v opeře, 
odpovědí na otázku jak porozumět jinak těžko pocho-
pitelnému rozhodnutí Maddaleny ze závěru tohoto 
díla. Smrtí Andrey Cheniéra a Maddaleny jejich láska 
nekončí, protože je transcendentní.

Libreto Luigiho Illiky reflektuje Francouzskou  
revoluci se stoletým odstupem. Od premiéry uply-
nulo dalších sto dvacet let. Můžeme dnes ještě  
porozumět tomu, co revoluce se vším všudy  
obnáší? 
Na libretu je pozoruhodné, že nestraní, snaží se vyva-
rovat extrémů. Není agitkou pro revoluci ani proti ní. 
V centru stojí historická postava básníka, která není 
ani reprezentantem lidu, ani aristokracie. Nejdříve 

Víra v konfrontaci s fanatismem 

Nejúspěšnější opera veristického skladatele Umberta Giordana 
Andrea Chénier o lásce uprostřed revoluce jako smrtelně nebez-
pečné okolnosti bude mít premiéru 5. a 6. května v Národním 
divadle. Na scéně Martina Chocholouška a v kostýmech Kateřiny 
Štefkové zažijeme příběh vyprávěný ředitelem Činohry Národní-
ho divadla a režisérem MICHALEM DOČEKALEM. 
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rozumí touze po změně a vnímá důvody pro revolu-
ci. Po pěti letech se už s fanatickou a krvavou fází 
revoluce neztotožňuje. A když se ptáte na schopnost 
porozumět revoluci – dramatik Pavel Kohout, který 
byl v padesátých letech zapáleným komunistou a pak 
odpůrcem režimu a spoluautorem Charty 77 říká 
zajímavou věc: musíme kritizovat totalitní režim, ale 
nesmíme nezapomínat na důvody, jež vedly k obli-
bě komunistů ve volbách v roce 1946. A to je určitě 
s revolucí srovnatelný moment, kterému porozumět 
můžeme. Právě proto mě opera Andrea Chénier zají-
má – umožňuje mi vztahovat se k analogiím dneška. 

Vy ovšem historický charakter díla zachováváte. 
Jistě, u příběhu Macbetha z 11. století si můžete zvo-
lit jakoukoliv dobu a bude aktuálním. V opeře Andrea 
Chénier je děj přesně ohraničen vypuknutím Fran-
couzské revoluce a pádem Robespierra. Co bychom 
získali přesunutím do jiné doby? Že co se dělo tehdy, 
děje se i dnes? To přece není potřeba. 

V opeře Andrea Chénier není mezi těmi hlavními 
záporná postava. Přináší vám to v režii nějakou 
komplikaci? 
Ale máme postavu Neuvěřitelného, tajného agenta 
a křiváka. Protagonista Neuvěřitelného je v prvním 
jednání opery Abbém, tedy představitelem monar-
chistického ancien régime. I tam můžeme klidně najít 
paralelu se situací, kdy je někdo v létě 89 členem KSČ 
a po Listopadu 89… nebo chcete-li slovy doby Andrey 
Chéniera osobou s přístupem ke královskému dvoru 
a pět let na to horlivým příslušníkem tajné policie. 
Koneckonců, tajná policie jako součást státního teroru 
je vynálezem Francouzské revoluce. Byl to Joseph 
Fouché, kdo nařídil domovnicím hlásit informace 
o nájemnicích domu tajné policii. Revoluce, které se 
nedařilo, hledala viníky. 

Juraj Gerbery 
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Mně naštěstí nikdo 
hlavu neusekl … 

Závěr aktuální 
operní sezony je pro 

diváky mimořádně 
atraktivní.

Od Gounodova 
Romea a Julie, naší 

poslední operní 
premiéry, uběhlo 

jen několik dní 
a už stojíme před 

další novinkou 
v repertoáru 

Národního divadla. 
Operu Umberta 

Giordana  
Andrea Chénier  

hudebně nastudoval  
umělecký šéf Opery 

PETR KOFROŇ.

Vy máte oproti jiným dirigentům v Národním diva-
dle výhodu, že ze všech nejzásadněji ovlivňujete 
operní dramaturgii, a tak si můžete jako první vy-
brat, na čem budete pracovat. Proč jste se rozhodl 
právě pro Andreu Chéniera? 
Shrnul bych to do čtyř důvodů:
1. Hudba Umberta Giordana je geniální a on je u nás 

neprávem zapomenutým skladatelem. 
2. Geniální je libreto Luigiho Illiky. 
3. Výstavba této opery je působivá svou vrcholnou 

dramatičností, řekl bych až výkřiky. 
4. A když se tam objeví melodie, je nádherná. 
Samotná hudba není v každém okamžiku trvání 
opery mimořádně kvalitní, ale vždy důsledně slouží 
dramatické situaci. Často jsou to útržkovité nápady, 
ale velmi funkční. Třeba první housle drží minutu tón 
H, to s nadsázkou mohu nazvat převratnou minima-
listickou myšlenkou. Proti tomu stojí ariózní pasáže, 
u nichž třeba ani není důležité, co se právě zpívá. 
Neustále se střídá situace, když je hudba služkou tex-
tu, a naopak když text slouží hudbě. To je u Giordana 
mnohem výraznější než u Pucciniho. 

Jak si vysvětlujete, že Andrea Chénier se v Národ-
ním divadle přes sto let neuvedl? 
Domnívám se, že je to spojené s obavou, že Umberto 
Giordano a Andrea Chénier toho lidem mnoho neříká. 
U nás chce většina diváků slyšet opět to, co už v mi-
nulosti slyšela. Ve světě se přitom tato opera uvádí 
poměrně často.

V hlavních rolích se představí jak dobře známí só-
listé, tak hosté – v Národním divadle dosud účinko-
vali Petra Šimková-Alvarez a Rafael Alvarez každý 
pouze v jediné inscenaci. Proč jste se rozhodl pro 
tyto sólisty? 
Tento titul jsme do operního repertoáru nasadili 
právě z důvodu, že na něj máme dvě skvělé sólistky – 
světovou Andu-Louise Bogzu a Petru Šimkovou-Alva-
rez, jež je pro mě českou Marií Callas. Věřím, že právě 
postavou Maddaleny na sebe více upozorní. 

Po vašem nástupu do Národního divadla se začalo 
důsledně prosazovat zaměření na český a slovanský 
repertoár. Titul italského verismu z něj vybočuje. 
Jednak díky skutečnosti, že v průběhu rekonstruk-
ce Státní opery nelze tuto dramaturgii profilování 
důsledně zachovávat. Některé tituly světové opery 
z aktuálního repertoáru nebudeme v následující se-
zoně uvádět, a tak Andrea Chénier dočasný výpadek 
částečně nahradí. Ale i v Národním divadle chceme 
hrát veristickou operu a právě toto je skvělé dílo. Je 
to určitě prospěšné i pro Orchestr Národního divadla, 
může si zahrát něco uvolněnějšího – cítit melodii, cítit 
fráze, doprovázet … V tomto je česká opera na našem 
repertoáru rigidnější. Pro celý operní soubor Národ-
ního divadla je zařazení tohoto titulu důležitým pro 
pěstování romantické muzikality. 

Děj opery je zasazen do období Francouzské revo-
luce, čím může být toto téma aktuální pro nás? 
Andrea Chénier jsem já. Celou normalizaci jsem snil 
o revoluci, o katolické revoluci, jejímž výsledkem bude 
katolická republika s hymnou Svatý Václave … Pak 
nastal Listopad 89 a stejně jako Andrea Chénier jsem 
se brzy zorientoval a pochopil, že tato revoluce nepo-
vede ke skutečnostem, po nichž jsem toužil. Brzy jsem 
z toho vystoupil … Ale naštěstí mě nikdo neoběsil, nikdo 
mi neusekl hlavu. (smích) Model revoluce je pořád stej-
ný. Toužíme po změně, a když nastane, zjišťujeme, že 
není tím, co jsme očekávali. Na jedné straně revoluce 
potřebujeme, ale většinou vedou jen ke katastrofám. 

Režisér Michal Dočekal se díky Andreovi Chénierovi 
vrací po letech k opeře. Cítíte z jeho účasti na pří-
pravě této inscenace nějaké inspirující napětí? 
Michal Dočekal zejména umí velké plátno, jakým 
Francouzská revoluce bezpochyby je. Je to tak trochu 
příběh i o něm. Kdybych to přehnal, stejně jako 
Andreu Chéniera semlela revoluce, v případě Michala 
Dočekala to bylo divadlo. 

Juraj Gerbery

 >
Petr Kofroň

Foto: J. Rabara
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Mně naštěstí nikdo 
hlavu neusekl … 

Vrchol operní sezony – Straussova Elektra ve Státní opeře

Pod taktovkou maestra ROLANDA BÖERA a v režii renomovaného anglického 
režiséra KEITHA WARNERA se ve Státní opeře představí nová inscenace ope-
ry Richarda Strausse Elektra. Hlavní postavu ztvární nejslavnější britská so-
pranistka současnosti SUSAN BULLOCK, která touto rolí s velkým úspěchem 
debutovala v newyorské Metropolitní opeře. Mimořádnost vrcholu aktuální 
operní sezony podtrhují i další sólisté mezinárodního obsazení: v roli Kly-
taimnestry se představí další výrazná anglická pěvkyně Rosalind Plowright, 
Chrysothemis ztvární německá sopranistka Anna Gabler, Aigistha tenorista 
Richard Berkeley-Steele a Oresta Miguelangelo Cavalcanti. Autorem scéno-
grafie je vyhledávaný slovenský scénograf Boris Kudlička, jenž se ve Státní 
opeře představil předloni výtvarným pojetím Straussovy Salome. Slavnostní 
premiéra, poslední před zahájením generální rekonstrukce budovy Státní 
opery, je na programu 10. června 2016.

„Příběh je zasazen do současného muzea antické his-
torie, ve kterém se mladá dívka seznamuje s životem 
mytické Elektry. Tragédie Agamemnónovy dcery v ní 
postupně vyvolává dlouho potlačované vzpomínky 
i démony, nyní vyobrazené prostřednictvím Sofoklova 
díla. Divák se tak stává svědkem osobního a upřímného 
pokusu o sebepoznání, iniciovaného velmi silným, byť 
fiktivním sledem událostí. Klíčová pro nás byla otázka, 
zda lze čelit pravdě tím, že se rozhodneme nescho-
vávat se před lží,“ vysvětluje pojetí díla režisér Keith 
Warner.
„Důvod, proč jsme děj zasadili do současného mini-
malistického muzea, je ten, že jednotlivé historické 
artefakty mohou výborně sloužit jako mechanismy 
umožňující introspekci,“ dodává scénograf Boris 
Kudlička. 
Hudební nastudování svěřilo Národní divadlo 
renomovanému německému dirigentovi Rolando-
vi Böerovi. „Elektra reprezentuje vrchol Straussovy 

expresionistické tvorby. Její úspěšné nastudování proto 
nevyžaduje jen mechanickou znalost partitury; důležité 
je i pochopit, proč skladatel dílo stvořil a co jím chtěl 
doopravdy říct. Z čistě hudebního hlediska se proto 
domnívám, že Elektra nevyžaduje přílišnou osobní 
interpretaci. Budu se snažit co nejvíce respektovat 
skladatelovy původní záměry,“ říká Roland Böer.
Představitelka hlavní role Susan Bullock, držitelka 
britského státního vyznamenání za přínos opeře, 
se ve světě proslavila právě díky svému neopako-
vatelnému ztvárnění Elektry. Samotný Roland Böer 
na její adresu poznamenal: „Susan jsem již slyšel 
v mnoha rolích a pamatuji si, jak zpívala Elektru v ope-
ře ve Frankfurtu nad Mohanem. Byla tehdy úžasná, 
dokonalá, zkrátka Elektra!“ 
Inscenaci Elektra nabídneme pouze pětkrát – 10., 14., 
18., 22. a 25. června 2016 ve Státní opeře. Insce-
nace je společným koprodukčním projektem se San 
Francisco Opera z USA. 

Autor libreta: Hugo von Hofmannsthal
Hudební nastudování: Roland Böer

Režie: Keith Warner
Scéna: Boris Kudlička

Kostýmy: Kaspar Glarner
Světelný design: John Bishop

Pohybová spolupráce: Michael Barry
Dramaturgie: Barry Millington,  

Jitka Slavíková

Účinkují: 
Elektra: Susan Bullock

Klytaimnestra: Rosalind Plowright
Chrysothemis: Anna Gabler

Aigisthos: Richard Berkeley-Steele
Orestes: Miguelangelo Cavalcanti

Orestův vychovatel: Miloš Horák
Důvěrnice: Lenka Pavlovič

Nosička vlečky: Tereza Růžičková
Mladý sluha: Michal Bragagnolo

Starý sluha: Tomáš Bartůněk
Dohližitelka: Jitka Svobodová

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

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

5. služebná: Yukiko Šrejmová Kinjo

Sbor a Orchestr Státní opery

Premiéry:
 10. a 14. června 2016, 

Státní opera

Uvádíme:
18., 22. a 25. června 2016, 

Státní opera

Elektra
Richard Strauss 

 >

Susan Bullock
Roland Böer

Keith Warner
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 >
Dirigent Roland Böer

Foto: archiv

Roland Böer:  
Strauss? Génius!
Svou kariéru začínal jako korepetitor ve Frankfurtské opeře a stálý dirigent v opeře v Düs-
seldorfu. Asistoval Antoniu Pappanovi v Bayreuthu, Bruselu a v londýnské Covent Garden, 
aby se do Frankfurtu vrátil jako šéfdirigent. Posléze se představil rovněž v milánské La Sca-
le nebo berlínské Komické opeře. Od roku 2009 je hudebním a od loňska i uměleckým ředi-
telem festivalu Cantiere Internazionale d’Arte v italském Montepulcianě, kde všichni umělci 
účinkují bez nároku na honorář. ROLAND BÖER je od poloviny dubna v Praze a s Orchestrem 
Státní opery a s mezinárodním sólistickým obsazením připravuje Straussovu Elektru. 

Během své kariéry jste pracoval v mnoha 
významných operních domech, včetně ko-
daňské Královské opery, opery ve Frankfurtu 
nad Mohanem, Královské opery v Londýně 
nebo milánské La Scale. Co vás nyní přilákalo 
do Prahy?
Když mi byla dána šance dirigovat novou 
inscenaci Elektry, přijal jsem ji okamžitě. Velmi 
mne totiž potěšilo, že budu mít možnost se 
tak náročné umělecké výzvy ujmout spolu 
s výborným týmem a obsazením, které se při 
této příležitosti v jednom z nejprestižnějších 
operních domů Evropy s dlouhou historickou 
tradicí sejde. Radost mám samozřejmě i z toho, 
že konečně prozkoumám vaše hlavní město 
Prahu a její unikátní historické dědictví, a to 
po cestách Mozarta, Dvořáka, Smetany, Janáč-
ka, Broda a Kafky. 

Hudbu k Elektře složil Richard Strauss, o kte-
rém se dodnes mluví i v souvislosti s jeho 
neobyčejnými dirigentskými schopnostmi. 
Jaký máte k jeho tvorbě vztah?
Jako skladatele jsem Strausse poznal přede-
vším skrze díla, která jsem dirigoval – napří-
klad opery Salome, Růžový kavalír, Ariadna 
na Naxu a Arabella. Tyto zkušenosti ve mně 
vytvořily respekt k jeho charakteristicky nefal-
šovanému, plynulému a nápaditému způsobu 
tvorby. Obdiv si však zaslouží i Straussova 
dokonale precizní instrumentace. Do dnešního 
dne mě proto zaráží, že ho Brahms kritizoval 
za používání příliš falešného kontrapunk-
tu založeného na jednoduché triádě. Jako 
dirigenta mě vždy fascinovala jeho schopnost 
udržet naprostou kontrolu nad orchestrem 
a ještě přitom vyzařovat absolutní sebevědomí. 
Strauss měl často minimální gestikulaci, což 
někdy vzbuzovalo dojem až jakési citové nean-
gažovanosti. Působil téměř znuděně. Při vedení 

orchestru se dokonce chvílemi díval na své 
kapesní hodinky … 

V předchozích rozhovorech jste naznačil, 
že zachování historické přesnosti je pro vás 
obzvlášť důležité. Bude tomu tak i nyní?
Sám jsem na to velmi zvědav. Elektru budu 
dirigovat vůbec poprvé. Nastudovat její parti-
turu a přivést ji k životu bude vyžadovat silné 
ztotožnění s tím, co Strauss složil. On sám totiž 
tvrdil, že při jejím psaní dovedl své schopnosti 
expresivity – včetně polytonality a nemilo-
srdného psychologického „kontrapunktu“– 
na maximum. Umění vytvářet nejkomplexnější 
struktury a formy odpovídající poetickému 
nebo dramatickému obsahu je přitom to, co ze 
Strausse dělá moderního skladatele; v harmo-
nickém udržení dialektiky disonance a souzvu-
ku se pak skrývá jeho genius. Z čistě hudebního 
hlediska se proto domnívám, že Elektra nevyža-
duje velké množství osobní interpretace. Já 
bych byl hrdý, kdyby se nám podařilo respekto-
vat skladatelovy původní záměry.

Na inscenaci bude s vámi pracovat mimo jiné 
i uznávaný anglický režisér Keith Warner 
a jeho krajanka, sopranistka Susan Bullock. 
Co si od této spolupráce slibujete?
S Keithem Warnerem se znám už od roku 2003. 
Spolupracovali jsme spolu na Popelce, Figarově 
svatbě i opeře Albert Herring. V současné době 
připravujeme novou komorní operu Davida Bla-
kea Icarus, ke které sám Keith napsal libreto; 
světová premiéra proběhne v Cantiere Inter-
nazionale d’Arte di Montepulciano v červenci 
2016. Keith Warner je jeden z nejvíc muzikál-
ních režisérů, které jsem kdy potkal, a jeho 
hluboké chápání partitury i potřeb jednotlivých 
zpěváků se vždy prokázalo jako garance 
úžasné spolupráce. Krom toho má úctyhodné 

operní znalosti a fantastickou představivost, 
kterou určitě opět využije k vytvoření napínavé 
atmosféry, jež vyvrcholí v něco nečekaně vzru-
šujícího. Susan Bullock jsem již slyšel v mnoha 
rolích a pamatuji si, jak zpívala Elektru v opeře 
ve Frankfurtu nad Mohanem. Byla tehdy 
úžasná, dokonalá, zkrátka Elektra! Navíc jsme 
spolu jednou vystoupili při koncertním uvedení 
závěrečné scény opery Salome a musím říct, že 
jakkoliv je úžasná jako umělkyně, je snad ještě 
více milá a skromná jako člověk. Moc se těším, 
že se z jejích zkušeností s rolí Elektry hodně 
naučím. 

Byť především historický příběh, Elektra je 
často chápána i jako brutální, krvavý thriller – 
ne-li horor. Jak dílo vnímáte vy?
Podle mého názoru by se dílo mělo chápat tak, 
jak ho viděli Hoffmannsthal a Strauss; ti se ze 
všeho nejvíc soustředili na tři hlavní ženské 
osobnosti – Elektru, její sestru Chrysothemis 
a její matku Klytaimnestru. Je přitom zajímavé, 
že Klytaimnestra, žena údajně zodpovědná 
za vraždu svého manžela, se objevuje pouze 
v jednom stěžejním momentu, jenž je syme-
tricky zasazen do dvou dlouhých scén mezi 
Elektrou a Chrysothemis. V rámci tohoto sché-
matu se pak dozvídáme, že vlastní matka je 
pro Elektru nepřítel, zatímco Chrysothemis se 
oddává zcela odlišnému, spíše nekonfliktnímu 
způsobu života. Elektra tak zůstává osamocená 
a izolovaná ve své touze po pomstě. Sestru 
nechápe, matku bere jako nepřítele a bratra 
téměř nepoznává. Lásku cítí pouze vůči svému 
zesnulému otci. Pomsta jeho smrti se tím 
pádem stává téměř incestním aktem, který jí 
ve finále nechává zemřít naplněnou a zcela 
vyčerpanou. 

Tomáš Bendl
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Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

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

Derniéra: 20. 5. ve Státní opeře

Ballettissimo
Na fotografii noví držitelé Ceny Thálie 2015  
Kristýna Němečková a Viktor Konvalinka.
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Premiéry:  
9. a 10. června 2016 

na Nové scéně

Reprízy:  
12., 15., 22. června  

a 27. srpna

 >
Magdaléna Matějková  

a Štěpán Pechar
Foto: P. Hejný

Vertigo 
RAIN

Choreografie: Radu Poklitaru
Hudba: Johan Sebastian Bach, 
Jacques Brel, lidové písně 

Moldavan RADU POKLITARU je 
talentovaný tvůrce, uznávaný 
choreograf současné baletní scény 
s velmi osobitým stylem, ve kte-
rém propojuje prvky klasiky a kaž-
dodenní gesta, prvky moderních 
a národních tanců. Choreografie 
Rain vznikla v roce 2007 a je filo-
zofickým příběhem, který vypráví 
o osudech lidí, kteří nedobrovolně 
vstoupili do jednoho prostoru 
ve stejný okamžik. 

VERTIGO 

Choreografie: Mauro Bigonzetti
Hudba: Dmitrij Šostakovič

Italský choreograf a v současné 
době také umělecký šéf Teatro La 
Scala, MAURO BIGONZETTI, je vý-
raznou osobností moderního tance 
a bezpochyby patří mezi tvůrce 
světového renomé. Tento velmi 
emociální duet vytvořil v roce 2006 
a vyjádřil v něm své osobní vize 
ve vztahu dvou lidí, ve spojení, 
v němž se šílenství lásky mění 
ve fyzickou závrať.

CACTI 

Choreografie: Alexander Ekman
Hudba: Joseph Haydn, Ludwig van 
Beethoven, Franz Schubert, Andy 
Stein, Gustav Mahler

Světoznámý švédský choreograf 
a režisér ALEXANDER EKMAN 
působil nejdříve jako tanečník 
Nederlands Dans Theater II 
a Cullberg Ballet. Postupem času 
se vyprofiloval v tvůrce, jehož 
choreografie charakterizuje rychle 
se rozvíjející načasování, humor 
a zajímavé přechody. Cacti vzniklo 
v roce 2010 a je jedním z nejúspěš-
nějších Ekmanových děl. Šestnáct 
tanečníků vytváří rytmy společně 
se čtyřmi hudebníky na scéně. 

Balet Národního divadla 
připravuje premiéru, 

která se tentokrát nese 
v duchu současného 
tance. Komponovaný 

večer představí esenci 
díla trojice významných 
a specifických součas-

ných evropských tvůrců 
tanečního divadla  

– Moldavana Radu 
Poklitaru, Itala Maura 
Bigonzettiho a Švéda 

Alexandra Ekmana.  
Tři, navzájem ostře kon-
trastující poetiky těchto 

umělců a jejich opusů, 
vytvářejí magickou 

kombinaci lyriky, nostal-
gie, humoru i bláznivé 

absurdity. Pozor! To vše 
dohromady může vyvo-

lat pocity závratě  
– tedy VERTIGO!  

Toť i název večera.
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Choreografie: Ohad Naharin
Světelný design a scéna:  
Avi Yona Bueno (Bambi)
Kostýmy: Rakefet Levy

Hudba: Perez Prado & His Orchestra,  
Billy May’s Rico Mambo Orchestra, The 

John Buzon Trio, Dick Dale, tradiční  
izraelská hudba, Antonio Vivaldi,  

Marusha, Don Swan & His Orchestra, 
Dean Martin, Chari Chari, Kid 606, AGF, 
Fennesz, Kaho Naa Pyaar Hai, Chrono-

mad, The Beach Boys, Rayon, Seefeel

Poslední představení  
v sezoně: 17. května 2016

na Nové scéně

http://www.mrgagathefilm.com 

Pochopme svá těla
Na podzim 2015 byl dokončen dokumentární film o Ohadu Naharinovi, osob-
nosti světové choreografie, s příznačným názvem Mr. Gaga. Nyní již získává 
jednu cenu za druhou, na svém kontě má snímek vítězství z Mezinárodních 
soutěží dokumentárních filmů ze Sofie, Austinu, ale také například z Tem-
po festivalu ve Švédsku. Autorem působivého dokumentu je režisér Tomer 
Heymann, který natočil s Ohadem Naharinem přes 650 hodin záznamu, jehož 
sestříháním a propojením s unikátními osobními archivními materiály vznikl 
velice jímavý stominutový dokument.

Film zahrnuje více než čtyřicet let Naharinovy 
umělecké kariéry: obsahuje vzácné videozáznamy 
z dětství v kibucu, jeho první kroky jako mladého čle-
na souboru Batsheva, Naharinův nástup do Martha 
Graham Company v New Yorku, taneční kariéru až 
po jmenování uměleckým ředitelem Batsheva Dance 
Company. Dokument je také velmi působivou sondou 
do Naharinova světa, kterému nechybí vtip a osobní 
šarm, bezmezná fantazie a hluboké soustředění. 
Dokument se jmenuje Mr. Gaga – jako gaga pojmeno-
val Naharin svou pohybovou metodu, jazyk, kterým 
se snaží nabourávat pohybová klišé a stereotypní 
interpretační i choreografické postupy. 

Nejinak tomu bylo i s představením decadance, které 
v loňském roce Ohad Naharin věnoval Baletu Národ-
ního divadla. I zde je na jevišti přítomen nepopsatel-

ný Naharinův smysl pro pointu, pohybovou zkratku, 
hlubokou výpověď, mrazení v zádech i nespoutanou 
radost… Navíc i v tomto případě se Naharinův tvůrčí 
virus setkal s oceněním – českou Cenu Thálie za vý-
kon v decadance získal Viktor Konvalinka – obdržel ji 
za své úvodní sólo – paradoxně improvizované…

Porota, která udělila dokumentu o Naharinovi 1. mís-
to na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů 
ve Švédsku, odůvodnila své rozhodnutí také větou: 
„Dokument o Naharinovi nás vede k tomu, abychom 
lépe pochopili naše těla, která jsou plná fyzického 
i tvůrčího potenciálu.“ 

Velice výstižné! Začněme hned!
 

Kat.

 >

Matěj Šust a Morgane Lanoue
Foto: M. Divíšek

 >

Ohad Naharin
Foto: G. Dagon

Ohad Naharin: decadance
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Standing ovations  
pro Krabata v Nizozemí 

Přijíždíme k divadlu Zuiderstrandtheater, které je 
domovskou scénou věhlasného souboru Neder-
lands Dans Theater. Mnoho let ho vedl Jiří Kylián, 
nyní je jeho uměleckým šéfem choreograf Paul 
Lightfoot. Budova hostí opravdové špičky z diva-
dla, tance a hudby, a tak můžeme být oprávněně 
na soubor Baletu Národního divadla hrdí. Na svě-
telné tabuli nad vchodem divadla již svítí poutač 
na holandskou premiéru Čarodějova učně, které 
se tady bude hrát pod názvem Krabat.

TECHNICKÉ PŘÍPRAVY V DIVADLE U PLÁŽE
Název Zuiderstrandtheater bychom mohli 
přeložit jako Divadlo na jižní pláži. Za jeho zdmi 
se totiž rozprostírá písčitá pláž a širé moře. 
Na konci dřevěného mola stojí typický holand-
ský maják, jaký známe z pohlednic. Vzduch je 
teď na začátku jara chladný. Moře už je zalité 
západem slunce, ale v divadle se ještě pracuje. 
Od brzkého rána až do pozdního večera při-
pravují naši a místní technici scénu a světelný 
park. Proporčně se jeviště od Národního diva-
dla velmi liší, což s sebou nese mnohé výzvy. 
Technické zkoušky se účastní choreograf Jan 
Kodet i režisér Martin Kukučka, který zůstává 
klidný. Ví, že to nakonec zvládnou, ač za cenu 
některých změn. Všichni jsou maximálně 

profesionální, svou práci navzájem velmi dobře 
znají – celý tým funguje jako jeden propojený 
mechanismus. 

TANEČNÍCI KONCENTROVANĚ ZKOUŠEJÍ 
Alexandre Katsapov jako Mistr, Ondřej Vinklát 
jako Krabat, Zuzana Šimáková jako Kristýnka, 
Andrea Kramešová jako Dorotka, Giovanni 
Rotolo jako Toník a další … Celkem 28 tanečníků 
z Česka, Francie, Itálie, Ruska nebo Japonska 
– silná mezinárodní sestava! Druhý den začíná 
tréninkem, který vede zkušená baletní mistryně 
Michaela Černá. Za zvuku klavíru připravují 
svá těla variacemi u tyče, následují vazby 
na volnosti, vygradované skoky a celý trénink je 
zakončen krátkým port de bras. Pro člověka ne-
znalého baletu musí znít dorozumívání mezi ta-
nečníky a pedagogem jako cizí nepochopitelná 
řeč: demi-plié, grand plié, développé, échappé 
sauté … Pro tanečníky je to však denní chleba. 
Disciplinovaně a s elegancí následují pokyny, 
přitom jsou ale uvolnění a nechybí ani legrace. 
Odpolední zkouška na jevišti bez kostýmů vypa-
dá téměř jako celé představení. Balet se projíždí 
od začátku do konce, ale tanečníci pouze mar-
kýrují – musí šetřit sílu na večer. Jen několikrát 
zastavují režisér s choreografem zkoušku, aby 

zkorigovali pohyb světel s pohybem tanečníka. 
Času mnoho není, ale všichni pracují naprosto 
koncentrovaně a s lehkostí. 

TEMNÉ LÍČENÍ A PLNÉ DIVADLO
Jen malá pauza a již nastává líčení a oblékání 
do kostýmů. Je hodina před začátkem předsta-
vení. V pánské i dámské šatně pracují maskér-
ky a přetvářejí tanečníky do rolí. Jako předlohu 
přitom používají vybarvené portrétní fotografie. 
Temné líčení tovaryšů, znetvořená tvář Mistra 
či mrtvolná tvář Kmotříčka … Je zajímavé po-
zorovat, jak se všichni mění v magické postavy 
z Černého lesa. Jako by se na několik hodin 
ti, které známe, vytratili … Foyer se pomalu 
naplňuje diváky. Mělo bych jich přijít až sedm 
set. Zkoumám, zda mají tanečníci trému… Pět 
minut před představením potkáváme ve dve-
řích Martina Kukučku. Na naše Zlomte vaz od-
poví standardním Čert tě vem. Je zenově klidný. 
A tak se usadím do téměř plného sálu. Ještě 
ve mně doznívají poslední myšlenky. To už se 
ale rozeznívají první tóny hudby Zbyňka Matějů, 
která mi v hlavě zůstává ještě dlouho po před-
stavení. Během pěti minut mě Krabat zcela 
pohltí. Jeho tajemná pohádková rovina, magic-
ká energie, scéna plná symbolů. Vše do sebe 
skvěle zapadá. Tanečníci tančí jako o život … Ani 
se mi nechce ze sálu ven na přestávku. 

STANDING OVATIONS
Druhá část představení je ještě napínavější. 
Alexandre Katsapov jako Mistr je děsivější. O to 
víc v závěru prožíváme katarzi příběhu o síle 
lásky. Když se Kristýnka s Krabatem obejmou 
a spadne opona, divadlem se rozezní nadše-
ný potlesk. Lidé se jeden po druhým zvedají 
ze sedadel, mocně aplaudují. Opona se musí 
vytáhnout a stáhnout ještě několikrát. Tanečníci 
se klaní a celí září. Úspěch je ohromný. Takovou 
vřelost a nadšení publika možná nezná soubor 
ani z domova, ze Zlaté kapličky. 
Jan Kodet i Martin Kukučka jsou na tanečníky 
hrdí a myslím, že tanečníci sami na sebe také. 
Přeci jen zahraniční úspěch nabíjí dvakrát tolik. 
Já osobně jsem zase po dlouhé době pocítila, 
že jsem pyšná na to, že pocházím z Čech.
 

Markéta Faustová

Balet Národního divadla měl toto jaro mnoho příležitostí ukázat, že je souborem světového formátu.  
V březnu byl pozván do nizozemského Haagu, následovalo vystoupení v Mnichově a slavnostní představení 
v Paříži. Zajímá vás, jak takový zahraniční zájezd probíhá?

 >

Choreograf Jan Kodet před divadlem
Foto: M. Faustová



27

BALET > ZAHRANIČNÍ ÚSPĚCHY
 >

Sólo pro tři v Paříži 
Foto: P. Hejný

 >

Gala v Mnichově 
Foto: A. KatsapovVšemu navzdory… 

Přitom pařížské hostování zpočátku vypadalo 
na velké fiasko. Soubor uvízl na pražském 
Letišti Václava Havla, kdy letadlo pro poruchu 
brzd svůj start vzdalo, a tanečníci čekali 6 hodin 
v odletové hale. Poletíme? Kdy? Do kterého 
letadla se vejde skupina 30 lidí? Stihneme 
to? Letěli – v noci a přes Frankfurt. Do Paříže, 
do Opéra de Massy, dorazili bledí a nevyspalí 
v poledne – rovnou na jeviště na zkoušku a ve-
čer na představení, při kterém ve vyprodaném 
sále sledovalo Sólo pro tři Petra Zusky 1500 
diváků. Tančili o svobodě, zněl Brel, Vysockij 
i Kryl a jejich protest songy. Francouzům bylo 
umožněno ruský a český text vnímat pomocí ti-

tulků ve francouzštině. Jak Michal Štípa v hlavní 
roli, tak celý soubor podal maximální výkon. Šli 
na dřeň svých sil. Všemu navzdory! Publikum 
dalo najevo skandovaným potleskem, že přijalo 
představení s velkými emocemi a nadšením. 
Bylo znát, že smysl Sóla pro tři, v kontextu 
s muži se samopaly, kteří střežili bezpečnost 
naši i diváků, byl velký, aktuální a alarmující. 

Terpsichoré – Gala 
Slavnostní představení 7. dubna v Mnichově 
bylo uspořádáno na počest Ivanu Liškovi, 
dlouholetému šéfovi Bavorského státního 
baletu (18 sezon), který se v červenci tohoto 

roku se svou vůdčí úlohou v mnichovském 
baletu rozloučí. Navíc Ivan Liška přes dvacet 
let působil jako první sólista Neumeierova 
Hamburského baletu, patřil k předním Evropa-
nům, kteří výrazně přispěli k vývoji baletního 
umění, svým charismatem a tanečním umem 
výrazně pomáhal vyprodávat divadelní hlediště 
na několik měsíců dopředu. Ivan Liška stál také 
u založení tradice mnichovských Gala veče-
rů, které se staly proslulé svou dramaturgií 
a virtuózním obsazením. O to víc bylo přizvání 
našich tanečníků a hlavně zařazení dvou duetů 
Petra Zusky prestižní. V rámci programu Gala 
– s pořadovým číslem 12 – byly představeny 
dvě Zuskovy choreografie Déjà vue a Lyrická. 
Zuzana Šimáková, Alina Nanu, Ondřej Vinklát 
a Giovanni Rotolo se ocitli ve velice dobré 
společnosti. Vystoupili vedle hvězdných jmen: 
Iana Salenko, Steven McRae, Lucia Lacarra, 
Marlon Dino, Laura Hecquet, Karl Paquette 
nebo Maria Eichwald a Friedemann Vogel. Ivan 
Liška zůstává ve funkci šéfa Juniorské skupiny 
Bavorského státního baletu, která se v dubnu 
představila také v Národním divadle v Praze.
 

kat

Během sedmi dnů zvládl Balet Národního divadla odehrát Čarodějova učně v Haagu, Sólo pro tři v Paříži, 
být na Gala v Mnichově, přitom dostát repertoáru v Praze – stihl divákům odehrát Českou baletní symfonii II 
v Národním divadle, Valmonta ve Stavovském divadle i Romea a Julii ve Státní opeře. To je výkon i organi-
zace velice nadstandardní. 
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Ano, o tom všem je unikátní mezinárodní 
projekt Českého Centra v New Yorku, kte-
rý vznikl pod záštitou velvyslance České 
republiky ve Spojených státech amerických 
Petra Gandaloviče a velvyslance Spojených 
států amerických v České republice Andrew 
Schapira. Prague–New York Effects je pilotním 
projektem vzájemných vlivů a účinků umě-
leckých setkání mezi tanečními a hudebními 
performery ze dvou měst a dvou kontinentů, 
který má za cíl představit současné tendence 
v umělecké tvorbě dvou významných kultur-
ních metropolí – Prahy a New Yorku. Současní 
špičkoví umělci přemosťují českou a americ-
kou kulturu v jedinečném tvořivém dialogu, 
multižánrové pestrosti, možnosti obohatit obě 
metropole o vzájemné vlivy a umělce o příleži-
tost pracovat v novém kulturním kontextu. 

První setkání proběhlo 6. února 2016 mezi 
známou českou zpěvačkou Lenkou Dusilovou, 
držitelkou šesti cen Anděl, a newyorskou 
tanečnicí a jazzovou vokalistkou Tendayi 
Kuumba, členkou uskupení Urban Bush Wo-
men v divadle Jack v Brooklynu, poté v divadle 
Gonda na Georgetown University ve Washing-
tonu, a vyvrcholilo českou premiérou na festi-
valu Spectaculare v Paláci Akropolis v Praze. 

Další unikátní setkání tance a jazzu proběhla 
mezi tanečníkem, choreografem PETREM 
ZUSKOU a newyorskou jazzmankou, skladatel-
kou a multiinstrumentalistkou JEN SHYU. Vir-
tuózní zpěvačka, která vystupuje na takových 
scénách, jako je Carnegie Hall, Lincoln Center, 
Brooklyn Academy of Music nebo Blue Note se 
setkává s uměleckým šéfem Baletu Národního 
divadla v tvořivém dialogu, v němž se klasické 
postupy přelévají do experimentálních, kde se 
technická virtuozita proměňuje do hlubšího 
autentického výrazu.

Představení se konala:

21. dubna – České centrum v New Yorku  
(Bohemian National Hall)  
NEW YORK – světová premiéra 
23. dubna – National Gallery of Art,  
WASHINGTON DC 
27. dubna – Palác Akropolis,  
PRAHA – česká premiéra

ZEPTALI JSME SE PETRA ZUSKY:

O čem je vaše choreografie? Jaké téma  
je tou hlavní vibrací?
Tento projekt je pro mne velice specifický 
a do značné míry nový. Nejedná se tedy o něja-
kou „choreografii“, kterou „zatancuji“ na živou 
hudbu Jen Shyu, jež bude stát u mikrofonu. 
Mělo by to být o jakémsi prolnutí našich dvou 
velmi odlišných světů, kde se bude jednat o vzá-
jemnou inspiraci. Dohodli jsme se, že spolu bu-
deme tančit, hrát divadlo a i zpívat. K jejím třem 
asijským strunným nástrojům přidáváme pro 
mne i šestistrunnou akustickou kytaru. Vím, že 
celý divadelní oblouk bude tak trochu v mé režii. 
Nějaké nápady už mám, ale beru je jen jako 
odrazové můstky. Výsledné téma i tvar uvaříme 
v nějakém tyglíku až tam. No, uvidíme…

V USA jste již pracoval. Jak vnímáte „americ-
ké“ taneční umění?
Jako choreograf mám zkušenost s Bostonským 
baletem, který platí za jeden z úplně top top 
severoamerických klasických souborů, což 
i já mohu potvrdit. Naprostá profesionalita 
a kvalita, takříkajíc na každém rohu. Od taneč-
níků přes baletní mistry, orchestr Bostonské 
opery, stage managery, techniky, osvětlovače… 
Byla to nádherná práce. Taneční umění v USA 
všeobecně asi nemohu dostatečně erudovaně 
posuzovat. Je to obrovská multikulturní země, 
takže se tam toho děje na tom poli skutečně 
mnoho. Dobrého i špatného. Nicméně cítím, že 
doba převratných a výrazných jmen a osobností 
typu George Balanchina, Marthy Graham, José 
Limóna, Merce Cunninghama či Alvina Aileyho, 
je již někde pryč, a dovolím si tvrdit, že nejlepší 
nové a osobité věci v tanečním divadle vznikají 
již několik desetiletí spíše v Evropě. Výjimky 
mohou pochopitelně potvrzovat pravidlo.

Měl jste angažmá v Kanadě a hostoval jste 
s tímto souborem po USA. Myslíte si, že ame-
rický divák má na balet či taneční divadlo jiný 
pohled než divák evropský?
Američané mají odlišnou mentalitu, jsou jaksi 
„plánovitě“ (alespoň navenek) pozitivnější. 
Přesně tak se to promítá i do světa diváků baletu 
a tanečního divadla. S tou „pozitivitou“ jde však 
bohužel ruku v ruce i jistá povrchnost. Všechno je 
to tak trochu „extremely wow“, ale dál …? Ale ani 
tady nemohu strkat všechny do jednoho pytle.

Prague – New York 
Effects Jeden český umělec a jedna americká umělkyně, každý z jiné strany 

oceánu, každý z odlišného kulturního kontextu, z jiné společenské 
třídy, jiného etnického původu, pocházející z jiného prostředí s od-
lišnými zvyky. Setkávají se na jednom jevišti. Během společného 
kreativního procesu vytvářejí tváří v tvář na scéně duety uprostřed 
kruhu. Setkávají se v New Yorku. Budou experimentovat a pracovat 
na společném představení. Jak je toto setkání změní? Co si přinesou 
zpět do svých zemí?

 >

Jen Shyu, Petr Zuska
Foto: J. Huntnerová
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Cyklus Host Baletu ND

TANEČNÍ KONZERVATOŘ HL. M. PRAHY

Oliver Twist
Choreografie a režie: Bérangère Andreo
Hudba: Rachel Portman
Scéna a kostýmy: Josef Jelínek
Tančí: studenti Taneční konzervatoře hl. m. Prahy

Bohemia Balet, soubor Taneční konzervatoře hl. m. Prahy, uvádí taneční 
ztvárnění slavného románu Charlese Dickense. Oliver Twist je příběh 
chlapce, který se setkává s chudobou a špatným zacházením, ale který 
přes všechny peripetie nakonec nalezne lásku a štěstí v nové rodině.
Choreografkou a režisérkou inscenace je Bérangère Andreo, která nepře-
vyprávěla příběh do posledního detailu, ale přinesla do něj vlastní vidění 
osob a dějů, akcentované zejména ve spojení s bídou a utrpením. Jak 
sama říká: „… V žádném případě jsem neměla v úmyslu obhajovat zločinnost 
a krádeže, spíše jsem chtěla zmírnit pocity hrůzy dětí, které usilují o jedinou 
věc – jak přežít!“
Stavovské divadlo, 15. a 26. 5. a 4. 6. 2016, vždy ve 14 a 18 hod.

BABY BALET PRAHA 

Vítej na světě
Choreografie: Vlasta Schneiderová, Pavla Königsmarková, Natálie Housková,  
Agurtzane Pérez Olóriz 
Hudba: Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák 
Tančí: studenti Konzervatoře Taneční centrum Praha 

Celovečerní rodinný balet v interpretaci souboru Baby Balet Praha, nej-
mladších konzervatoristů TCP. Autorský tým zkušených tvůrců dětských 
choreografií mapuje pět životních etap: narození, dětství, školu, pubertu 
a dospělost. 24 písní Svěráka a Uhlíře bylo prvním impulsem a inspi-
rací pro tvůrce. Toto současné taneční divadlo však nesměřuje pouze 
k dětským divákům. Nesnaží se být ani infantilní a podbízivé. Naopak, 
tanečními scénickými prostředky doplněnými projekcí, se snaží vyjádřit 
životní moudrost, dramatičnost a humanismus, které jsou v textech písní 
obsaženy.
Stavovské divadlo, 7. 5. 2016 ve 14 a 18 hod.
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Baletní přípravka 
Národního divadla 
na scéně Státní opery
V letošním roce připravuje Baletní přípravka Národního divadla již 
svoje 5. výroční představení. Při takové příležitosti je možné mluvit 
o vznikající tradici. Každé z dosud uvedených představení mělo 
svoji nezaměnitelnou atmosféru a náplň. V roce 2012 při prvním 
představení šlo o jistě odvážný experiment i vzhledem k tomu, že 
Baletní přípravka dosud svou pravidelnou prezentaci před veřejnos-
tí neměla. Další rok proběhl ve znamení oslav 60. výročí založení 
školy. V roce 2014 bylo představení spontánně věnováno památce 
dlouholeté pedagožky a vedoucí Baletní přípravky ND, paní Naděždy 
Sobotkové. Loňský rok se odehrál ve znamení 50. výročí Večerníčku. 

Samozřejmostí se stalo, že každý rok s naší přípravkou spolupra-
covala řada výrazných tanečníků a sólistů Baletu ND nebo těch, 
jejichž profesionální kariéra začala právě v řadách žáků školy. 
Rovněž mnoho zajímavých choreografií vzniklo v dílně členů Baletu 
ND. Na loňském představení zanechal svoji choreografickou stopu 
i umělecký šéf Baletu ND Petr Zuska, což bylo pro naši školu velkým 
obohacením. Protože balet je umění živé, a tedy prchavé, bylo od za-
čátku zřejmé, že by bylo vhodné naše výkony nějakým způsobem 
uchovat. Ke každému představení se můžeme vrátit nahlédnutím 
do programu nebo zhlédnutím pořízeného DVD. Oba tyto dokumenty 
se daří vytvářet na velmi dobré profesionální úrovni. 

V letošním roce se naše představení odehraje ve Státní opeře. Je to 
poprvé, kdy se naše přípravka ukáže v tomto krásném divadelním 
prostoru. Příležitost je o to cennější, že divadlo bude v důsledku 
rekonstrukce na několik příštích let uzavřeno. I letošní představení 
je výjimečné svým zaměřením. Jako řada jiných kulturních institucí 
vzpomeneme na 260. výročí narození W. A. Mozarta, což je v rámci 
pražských reálií vždy velkou uměleckou výzvou. 

Naše dramaturgie bude obsahovat tři části. První je složena z krat-
ších čísel, druhá bude věnována W. A. Mozartovi a část třetí zatím 
necháváme ještě zahalenou tajemstvím. Co ale můžeme prozradit 
již nyní je, že tuto část pro nás choreograficky ztvární jeden ze sou-
časných českých renomovaných choreografů Libor Vaculík, který se 
již na práci s našimi dětmi velmi těší. 

Představení se uskuteční 23. a 24. 6. 2016. 
Držte nám všem palce!

Jana Jodasová, vedoucí Baletní přípravky ND
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Rozhovoru, ve kterém mece-
náš Národního divadla zpovídá 
některého z umělců, se tentokrát 
zhostila mecenáška KATEŘINA 
ZAPLETALOVÁ. Zvolila si mla-
dou herečku Pavlu Beretovou, 
která ji v poslední době zaujala 
hned v několika představeních. 
Kateřina Zapletalová se k umění 
dostala od sportu. Smysl pro es-
tetiku a krásu jí vštípila mamin-
ka, povoláním aranžérka. Paní 
Kateřina, žena mnoha tváří, je 
mimo jiné majitelkou designové 
galerie. K divadelnímu umění  
má vřelý vztah. 

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

Tři v jednom
Pavla Beretová pochází z Ostravy, herectví vystudovala na pražské DAMU. 
Do souboru Činohry Národního divadla přistoupila v roce 2008. Za sebou má 
na svůj věk již velký počet výrazných rolí. V současné době se objevuje na všech 
jevištích ND: ve Stavovském divadle představuje Eliševu ve hře H. Galronové 
Mikve nebo Axjušu v Ostrovského Lese. Na Nové scéně účinkuje v autorské 
inscenaci Jiřího Adámka Po sametu, v Bartlettově Zemětřesení v Londýně v režii 
Daniela Špinara a v nové inscenaci Petry Tejnorové Láska a informace. V Národ-
ním divadle hraje Zuzanu Tylovou v inscenaci V rytmu swingu buší srdce mé.

Chtěla jste být herečkou už jako malá?
Ne. První myšlenka, že bych to zkusila, přišla až tak 
ve čtrnácti, když jsem pracovala v Divadle u Bezručů 
v Ostravě jako uvaděčka a téměř denně jsem se ze-
zadu dívala na představení. Myslím, že tam to vzniklo. 
Divadlo mě fascinovalo a určitě fascinuje dodnes. 

Moc se mi líbilo představení V rytmu swingu buší 
srdce mé. Hrajete, zpíváte, tančíte. Moc pěkné 
představení, které mi připomnělo muzikály, které 
jsem viděla na Broadwayi. Lákalo by vás účinkování 
v americkém muzikálu? V jakém?
Já žánr muzikálu miluju. Několikrát jsem byla v Lon-
dýně podívat se na ty jejich slavné muzikály a byla 
jsem úplně nadšená a slzy mi stříkaly z té nejposled-
nější řady (protože na dražší lístky jsem neměla), až 
na jeviště. Je to nádhera, když se to udělá pořádně. 
Spojení hudby, tance, a činohry je velká síla a může 
poskytnout i velkou tvůrčí svobodu. Myslím, že u nás 
se máme ještě hodně co učit. Mám ráda i filmové mu-
zikály a Weberův Jesus Christ Superstar je naprostý 
skvost. Takže… kdy budu hrát tu Máří?

Zdálo se mi, že z představení „V rytmu“ byl úplně 
cítit duch doby swingu. Opojení svižným rytmem, 
novou módou, emancipací, demokracií. Oslovilo vás 
toto období? 
Ano. Líbí se mi ta doba. Mám ráda i hudbu s ní 
spojenou, i když se musím přiznat, že americký jazz 
a swing jsou mi bližší. Každá doba má něco do sebe 
a někdy si říkám, že bych chtěla zažít, jaké to bylo… 
ale pak se vrátím na zem a snažím se najít to pěkné 
v naší době. Moje generace žije v podstatě celý život 
ve svobodě. Máme štěstí, tak doufám, že to tak bude 
i nadále. 

Jak vám vyhovuje hrát více rolí ve stejnou dobu? 
Navíc jsou to role hodně odlišné, je těžké přepínat 
mezi nimi? 
Já jsem hrozně ráda, že hraju různé věci. Hrát pořád 
to samé by byla nudu. Myslím, že herec je rád, když si 
může vyzkoušet co nejvíce poloh. To je podstata naší 
práce. Čím víc můžeme přepínat, tím lépe. Nakonec…
vždyť to jenom hrajeme. 

Hrajete na všech scénách ND. Kde se cítíte  
nejlépe a proč?
Každá ze scén má své přednosti. Baví mě je stří-
dat. Teď jsem už dlouho nezkoušela ve Stavovském 
divadle a je mi vyloženě smutno. Tento prostor je pro 
mě asi nejpřirozenější. Pochopitelně nejnáročnější je 
historická budova, ale zase pocit hrát pro plné hlediš-
tě Národního divadla je opravdu nádherný. Genius loci 
tohoto místa je opravdu velký. A teď s novým koncep-

tem jsem i ráda na Nové scéně. Režiséři, se kterými 
jsem vždycky chtěla pracovat na alternativních 
projektech někde mimo Národní, jsou teď s námi tam 
a já mám pocit, že si tam chodím odskočit do jiného 
divadla. No… takové tři v jednom.

Nedávno jsem četla rozhovor s konceptuálním 
umělcem Olafurem Eliassonem. Je to člověk, který 
realizuje velké multimediální projekty, ale také 
napsal kuchařku a jídlo je pro něj velmi důležité 
téma. Říká: „Jídlo je důležitější než umění. Bez jídla 
zemřete. Bez umění také zemřete – jen ne tak rychle.“ 
Jaké je vaše oblíbené jídlo? Existuje něco, bez čeho 
byste si nedokázala představit?
Moudrý to muž pan Eliasson. Jídlo miluju. A ráda 
ochutnávám nové věci. Ráda cestuju a ještě radši 
v cizině ochutnávám. A popravdě, asi bych se obešla 
bez hodně věcí, ale bez dobrého bochníku chleba (to 
je samozřejmě i pozdrav pro kolegu Bidlase) a kostky 
dobrého másla by mi bylo v životě opravdu smutno.

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

FO
TO

: J
. Š

IM
A

N
D

L

FO
TO

: S
A

LO
N

 A
VE

N
U

E



Mediální partneři Činohry: Činohra ND je členem UTE

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND

19. května 2016 slaví neuvěřitelné půlkulaté výročí doyenka činoherního 
souboru, skvělá herečka a naše milá kolegyně paní IVA JANŽUROVÁ. 

Paní Ivo,

naše Paní Ivo, zvažoval jsem oslovení jako milá královno nebo drahý fenoméne, 
úžasná ženo, vážená inspirace a podobně, ale budu komornější a ono to stejně 
všechno je obsaženo v těch několika písmenech mého nejoblíbenějšího oslo-
vení … Paní Ivo! Zaslechl jsem něco o nějakém úctyhodném jubileu. Bohužel to 
musím vyvrátit, a zkazit tak radost Vám i ostatním. Před několika dny jsme 
spolu hráli představení a já byl svědkem takzvaného Poděbradského zázra-
ku! Na jevišti zářila a řádila Paní Iva o dvacet let mladší! Jízda! Ale Vy jste 
to mládí nehrála, Vy jste taková prostě byla. Takže tady hovoříme o úplně 
jiném věku, než jaký udává jubilejní listina. To nemluvím o tom, že i tak 
si vždycky s ostatní omladinou říkáme: Jak to sakra dělá? Kde bere tu 
energii!? Tady nemůžu nevzpomenout, jak jste se po zájezdu Sarah 
objevila na vánočním večírku v Noně a rovnou jsme si tam střihli 
hříšňák a všem jsme vytřeli zrak našimi slavnými „padačkami“. Já si 
prostě myslím, že jste zfalšovala rodný list a že ten vyšší věk jen tak 
hrajete, abychom k Vám měli větší úctu a abychom Vás obdivovali. 
Ale to je úplně marné a zbytečné, protože my Vás ctíme, obdivu-
jeme a máme rádi naprosto nepodmíněně a neotřesitelně, i když 
jste tak mladá!  
Všechno nejlepší, Paní Ivo! 

Igor Orozovič

 ×
Iva Janžurová v Audienci u královny
Foto: M. Špelda

Činohra
Umělecký ředitel: 
DANIEL ŠPINAR

Ředitel Činohry:
MICHAL DOČEKAL
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Nový doprovodný program – Vždy Tvoje Božena Němcová 
Před začátkem představení Jako břitva (Němcová)  
19. 5. a 15. 6. od 17:30 vás zveme na krátké putování 
Prahou – místy, která se od 19. století změnila jen 
nepatrně. Společně si prohlédneme tehdejší tvář 
našeho města a přiblížíme si dávnou atmosféru jeho 
života. Připomeneme si, co v Praze prožívala Božena 
Němcová v době svého oslnivého vstupu do vlaste-
necké společnosti, i později – v čase chudoby a bez-
naděje. Ukázkami z jejího literárního díla a korespon-
dence, i vzpomínkami její přítelkyně Karoliny Světlé 
se cestou do Stavovského divadla příjemně naladíme 
na současný příběh Lenky Lagronové o první české 
spisovatelce. 

Procházka začíná v 17:30 na piazzetě Národního 
divadla a končí před Stavovským divadlem. 
Délka programu je 60 min., cena za osobu 40 Kč. 
Vstupenky lze koupit na všech pokladnách ND,  
online či v předprodeji.

V případě dotazů kontaktujte lektorku  
Danielu von Vorst:
tvurcidilny@narodni-divadlo.cz 
tel.: +420 603 796 996

Režie: Štěpán Pácl
Dramaturgie: Milan Šotek

Scéna: Andrej Ďurík
Kostýmy: Daniela Klimešová

Hudba: Jakub Kudláč
Světelný design: Martin Špetlík

Hrají: Magdaléna Borová,  
Taťjana Medvecká, David Prachař,  

Jan Hartl j. h., Jiří Štěpnička,  
Alois Švehlík, Igor Orozovič,  

Martin Pechlát, Jana Preissová,  
Jana Boušková, Lucie Žáčková,  

Jana Janěková ml., Gabriela 
Mikulková j. h. a Klára Suchá j. h.  

a Jiří Konvalinka j. h. (housle) 

Uvádíme: 
11. a 19. května  

a 15. června 2016
ve Stavovském divadle

Sledujte fotografie na našem facebooku
www.facebook.com/cinohraND

Jako břitva (Němcová) 
Lenka Lagronová

 >

Igor Orozovič, David Prachař,  
Magdaléna Borová, Jiří Štěpnička a Alois Švehlík

Foto: Martin Špelda

 >
Taťjana Medvecká a Magdaléna Borová

Magdaléna Borová, Igor Orozovič,  
Jana Janěková ml. a Lucie Žáčková

Foto: M. Špelda
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Jako břitva (Němcová) 

Režie: Jiří Havelka
Scéna a kostýmy: Dragan Stojčevski

Dramaturgie: Marta Ljubková

Hrají: 
Lucie Juřičková, Taťána Medvecká, 

Vladislav Beneš, Jan Bidlas, 
David Prachař, Petra Kosková j. h., 

Diana Toniková j. h., Lucie Valenová j. h., 
Ondřej Bauer j. h., Michal Bednář j. h. 

 Světová premiéra:  
26. května 2016  

na Nové scéně

Uvádíme:  
29. května  

a 13. června 2016

Sledujte fotografie z prvních  
zkoušek na našem facebooku

www.facebook.com/cinohraND 

Experiment myší ráj
Jiří Havelka, Martina Sľúková a Marta Ljubková

Geneticky jsme si podobní i s pampeliškou 
S režisérem Jiřím Havelkou o chystaném „Experimentu“ 
Proč vás zaujal vědecký experiment? V čem může 
být nedivadelní zkušenost inspirativní pro divadlo? 
Kde berete inspirační zdroje a čeho se týkají?
Pro mě je zdrojem to, co žiju, co prožívám, s čím se 
potýkám, čemu nerozumím. Pokud nenajdu nerv, 
který divadelní látku spojuje s realitou kolem mne, 
nemá to pro mě smysl. Potřebuju téma, u kterého 
cítím divadelní potenciál, ale zároveň hned nevím, 
co s tím na divadle … Téma, které se vzpírá klasické 
představě o divadle jako dramatu s replikami, ale 
zároveň si přímo říká o zdivadelnění. Téma, které 
si hledá svou vlastní divadelní cestu, a to nejen 
ve smyslu divadelního jazyka, použitých prostředků, 
tedy převedení na scénu, ale také ve smyslu kon-
krétního divadla, budovy, souboru, spolupracovníků … 
Potom je zkoušení dobrodružstvím a je velká šance, 
že výsledek bude dobrodružstvím i pro diváky. 

Myslíte, že se lidé podobají myším? 
Tak geneticky jsme si hodně podobní i s pampeliš-
kou. Sociálně a kulturně jsme zase často dost daleko 
i od blízkých příbuzných. 

Jak byste popsal svoji metodu práce? Je to doku-
mentární divadlo?
To opravdu nevím. Žánrově dělám různé projekty, 
od loutkových, po taneční … Možná by všechny spojo-
val termín „devised theatre“.

Máte nějaké speciální požadavky na herce? 
Stejné jako na diváky. Aby se chtěli účastnit, aby byli 
aktivní, zapojili imaginaci, aby opouštěli zažité jistoty, 
očekávání, předsudky o divadle, aby na sebe brali 
zodpovědnost za celek, aby se stali spolutvůrci …

Pracoval jste v nejrůznějších typech divadel – v čem 
je Národní divadlo jiné?
Je velké.

Marta Ljubková

Jiří Havelka, režisér, autor a herec 
Narodil se roku 1980. V roce 2002 absolvoval 
DAMU, obor režie alternativního a loutkového 
divadla. 
Svou divadelní práci od začátku zaměřuje na kolek-
tivní improvizaci jako metodu tvorby originálních 
autorských inscenací. Spolupracoval se Studiem 
Ypsilon, Dejvickým divadlem, HaDivadlem, dále s Di-
vadlem Na zábradlí, Divadlem na Vinohradech. Re-
žíroval také několik mezinárodních projektů, např. 
českoněmecký EXIT 89 (2008) či koncertní show 
s britskými The Tiger Lilies Zde jsem člověkem! Here 
I am Human! pro Divadlo Archa nebo několik česko-
kanadských projektů zahrnujících účast indiánských 
herců. Výjimečně inscenuje i dramatické texty, pře-
vážně původní, současné, např. v Dejvickém divadle 
text K. F. Tománka převedl do jevištního komiksové-
ho westernu Wanted Welzl (2011). 

V posledním období je jeho činnost úzce svázána 
s „domovským“ souborem Vosto5, jehož je členem. 
Ve svých autorských hrách vždy zkoumá možnosti 
divadelního časoprostoru, tvorby divadelní iluze 
a zdůrazňuje jedinečnost divadla jako nástroje 
přímé komunikace. 
Získal řadu nominací a uznání v oblasti význam-
ných divadelních ocenění. Hledá novou roli pro 
divadlo ve věku virtuálních médií a nalézá ji pře-
devším v síle imaginace, herním principu a sdílené 
tělesné přítomnosti. 
Příležitostně moderuje kulturní pořady v České te-
levizi (Letadlo, Hotel Insomnia, Tečka páteční noci, 
Magnesia Litera), občas hraje ve filmech. 
Od srpna 2011 je vedoucím katedry alternativního 
a loutkového divadla (KALD) DAMU, kde již předtím 
vedl herecký ročník.

 >

Taťjana Medvecká, David Prachař a Lucie Juřičková 
Foto ze zkoušky: Petr Neubert 
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Kostýmní návrhy Evy Jiřikovské  
(Olga, Máša, Irina a Ferapont) 

Přeložili: Karel Kraus a Josef Topol
Režie: Štěpán Pácl

Dramaturgie: Ilona Smejkalová
Scéna: Andrej Ďurík

Kostýmy: Eva Jiřikovská
Hudba: Jakub Kudláč

Hrají: 
Tereza Vilišová, Jana Pidrmanová, 

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

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

Eva Salzmannová, Václav Postránecký  
a František Němec

Předpremiéry:
 23. a 24. června 2016  

ve Stavovském divadle

Premiéry:
 8. a 9. září 2016  

ve Stavovském divadle

Tři sestry
Anton Pavlovič Čechov

Zůstat, nebo odejít? 
Tři sestry. Olga, Máša a Irina. Nejstarší pracuje jako učitelka na gymnáziu, 
prostřední je nešťastně vdaná za učitele Kulygina a nejmladší touží po nalezení 
smyslu života i opravdové lásky. Skutečným snem všech tří sester Prozorovo-
vých je ale návrat do Moskvy. Do města, které si pamatují z dětství jako jediné 
místo, kde je možné být šťastný. Moskva je přece tak nádherná! Tak vzrušující! 
Tak … jiná! A tak Olga, Máša a Irina vytrvale touží po štěstí, které však ve svých 
životech nenacházejí. 

Tři sestry. Tři tragikomické osudy. Rozvzpomínání se 
na staré časy a pocit, že život se dá naplno prožít pouze 
někde jinde. Skutečně? Takže – zůstat? Nebo odejít?  
Ze svého domu, města, kde žiji, z úmorné práce, z ne-
fungujícího vztahu? Tři sestry. A třikrát stejná otázka: 
Zůstat, nebo odejít?

Tři sestry napsal Anton Pavlovič Čechov v rozmezí let 
1899 až 1900, o rok později měly premiéru na jevišti 
MCHATu. Odehrávají se ve východoruském provinciál-
ním městě v domě Prozorovových, kde žijí bratr a dvě 
ze tří sester. Začínají oslavou svátku té nejmladší, 
Iriny. Do vily přichází nový velitel baterie, podplukov-
ník Veršinin, který nalezne s Olgou, Mášou i Irinou 
společné téma, šťastnou minulost v Moskvě. Andrej 
přivádí Natašu, svoji snoubenku a pozdější manžel-
ku. V domě velmi nepraktických a ve snech a iluzích 
žijících sourozenců dokáže tato žena získat takové 
postavení, že obě své švagrové, starou chůvu i svého 
muže terorizuje. O Irinu se neodbytně uchází směšný 
baron Tuzenbach a neúspěšně též divoký poručík 
Solený. Mášu, která je vdaná za profesora Kulygina, 
začíná sebevědomý Veršinin víc a víc zajímat. A starý 
doktor Čebutykin, jakýsi inventář Prozorovovy vily, 
celou tuhle podivnou rodinku pozoruje – pokud si 
zrovna někde tajně nenalévá stakan vodky …
Samotný příběh Tří sester není pro Čechova jako 
autora prvořadý. Těžiště výpovědi proto přesunul 
z vnějšího dramatického děje na vnitřní dění. Rozmlu-
vy postav sice zároveň odhalují i jejich reálné vztahy 
– někdy až s nelítostnou krutostí – ale za pokusem 
o jakýkoliv kontakt se vyjevují úplný, faktický rozpad 
vztahů i lidská samota. 
Řeč mužů i žen Tří sester je izolovaná, jejich dialogy 
jsou spíše přerušované monology, nikdo nikoho ne-
poslouchá, vzájemná konverzace je rozbita do sa-
momluv, a stává se tak i výrazem rezignace postav. 

Pasivita Andreje či neustálé vyrušování Soleného jsou 
až ilustrací nemožnosti komunikace. 
Hra byla v době svého vzniku označena za „skuteč-
né drama současného života“. Čechov byl ovšem 
bytostně přesvědčen, že napsal komedii či drama 
s komediálními prvky. Jako velmi bystrý pozorovatel 
se totiž nemohl zbavit myšlenky, že i sebesmutnější 
skutečnost a tíživá realita v sobě obsahují něco bizar-
ně směšného, absurdního. 
Ve Třech sestrách tak popsal tragikomickou snahu lidí 
osvobodit se z pout všedního, obyčejného života. Za-
chytil především vnitřní život jedinců, kteří nedokáží 
na svoji situaci nahlédnout nikterak pozitivně. Jeho 
hrdinové (především ovšem hrdinky) jsou nešťastní, 
pouze vzpomínají na to, co bylo, anebo se upínají 
k budoucnosti, s nadějí, že nastane radikální změna, 
která vyléčí bolesti jejich duší. Jejich utrpení pochází 
i z toho, že se zkrátka nemohou odhodlat utrpení déle 
(i dále) snášet. 
Ano, v budoucnost doufají, po minulosti se jim stýská, 
a znamení přítomnosti jim zůstávají skryta, pří-
tomnost je pouze přechodným mezidobím, časem 
vyhnanství. 
Vzpomínky na to, co bylo, pocit, že jim život utíká 
mezi prsty, nesčetněkrát opakovaná věta „já jsem tak 
unavená“ (či „unavený“), neustálý nenaplněný sen 
o odjezdu do Moskvy a nemožnost jej uskutečnit. 
Příběhy sester jsou tísnivé a tragikomické i tím, že 
o podobě jejich životů se rozhoduje, bohužel, tak záhy, 
a navždy. 
Čechovovy Tři sestry se hrály v Národním divadle 
pouze třikrát, v letech 1907, 1932 a 1955. V režii 
kmenového režiséra Štěpána Pácla se tak Olga, Máša 
a Irina vracejí po jednašedesáti letech na jeviště 
Stavovského divadla.

Ilona Smejkalová
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Ze čtené zkoušky

Foto: Petr Neubert

Překlad: Jiří Josek
Režie: Daniel Špinar

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

Hudba: Ondřej Gášek
Choreografie: Radim Vizváry

Hrají: 
Ondřej Pavelka, Alena Štréblová j. h.,  

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

Michal Kern j. h., Pavel Batěk, 
Pavlína Štorková, Milan Stehlík, 

Martina Preissová, Eva Vrbková j. h., 
Jana Boušková, Juwana Jenkins j. h., 

Petr Šmíd j. h.

Premiéra:  
16. a 17. června 2016  

v Národním divadle 

Sledujte fotografie z prvních  
zkoušek na našem facebooku

www.facebook.com/cinohraND

Sen čarovné noci
William Shakespeare

Láska vždycky potrhlá je 
Zahajovací zkouška. Čas, kdy se samotná inscenace nachází mezi snem 
a skutečností. Představy režiséra a inscenačního týmu poprvé doléhají k her-
cům a začínají se díky jejich umění zhmotňovat. Zatímco termín premiéry jim 
všem „pádí vstříc“.

Pozvání na první čtenou zkoušku Snu čarovné noci  
11. dubna přijal také překladatel Jiří Josek. Řeč se 
dle očekávání stočila k důvodům, jež ho vedly k osly-
šení české divadelnické tradice, která Shakespearův 
„Středoletní noci sen“, jak by zněl doslovný překlad 
z angličtiny (A Midsummer Night’s Dream), převádí 
do češtiny jako „Sen noci svatojánské“. Jiří Josek při-
pomněl všemi shakespearology světa nesčetněkrát 
traktovaný rozpor mezi nocí letního slunovratu  
z 23. na 24. června (ta by skutečně odpovídala noci 
před svátkem Jana Křtitele) a přímými časovými od-
kazy v textu, které děj hry zasazují na přelom dubna 
a května. Tedy do noci filipojakubské! Uvážíme-li 
nepatřičné křesťanské konotace, jimiž by apoštolo-
vé Filip a Jakub mohli ještě více zastřít název hry, 
ve které se to jenom hemží pohanskými obyčeji 
a kouzelnými bytostmi, jeví se nám Joskovo řešení 
jako nadmíru šťastné. Shakespearova noc je opravdu 
v prvé řadě čarovná.
Všechny kouzelnické triky, a že jich napříč staletími 
lidstvo vidělo, překvapují publikum v zásadě třemi 
základními efekty: 1. něco se nečekaně objeví,  
2. něco nečekaně zmizí, 3. něco se změní v něco jiného 
(případně: něco změní své vlastnosti). Ony princi-
py musel mít důkladně osvojeny i velký eskamotér 
Shakespeare, když svoji komedii založil na „kouzlu 
proměny“. Nejen skřítek Puk se této noci promění,  
v co si jen zamane. Jako mávnutím kouzelného prout-
ku mění se zde totiž kromě fysis také lidská psýché. 
Ti, co se milovali, se z rázu nenávidí (jako luna začne 
ubývat, sotvaže dosáhne úplňku); jiní velebí ty, kterými 
před chviličkou pohrdali. Zatímco v Romeovi a Julii vy-
zpíval ještě Shakespeare svůj úžas nad „fatální láskou 
až za hrob“, ve Snu, jež v mistrově tvorbě po tragé-
dii veronských milenců bezprostředně následuje, 
vzbuzují přísahy nehynoucí lásky spíše nedůvěru, ba 
smích. Oč bližší je takový pohled dnešním „otevřeným“ 
či „tekutým“ partnerským vztahům. 
Daniel Špinar, který Sen čarovné noci nazval na za-
hajovací zkoušce „snem každého režiséra“, zahlédl 
v Shakespearově textu možnost jít celou hrou s po-
stavou Heleny (vlastně navzdory častým shakespea-
rovským komentářům pokládajícím čtveřici milenců 
za „volně zaměnitelnou“). Helena, jíž v naší inscenaci 
ztvární Lucie Polišenská, má na začátku jedinou 
touhu: Vdát se! Cesta za tímto „životním snem“ mění 
se posléze v noční můru (samozřejmě zcela v žánru 
komedie). Vše zde totiž bude nahlíženo prizmatem 
zamilovaného člověka, jehož mozek slovy Shake-
speara „je plný zvláštních představ, které jsou / nad 
chápání zdravého rozumu“. Že milenci nemají daleko 
k šílencům přece stvrzuje i české úsloví: „Jsem 
do tebe blázen!“ 

Dramaturg inscenace (a autor tohoto textu) nezastí-
rá, že by rád strávil celé odpoledne ve scéně, kterou 
na první zkoušce představil výtvarník Henrich Borá-
ros. V souladu s Shakespearovým athénským lesem, 
jenž je přece na hony vzdálen poklidné pohádkové 
mýtince při měsíčku (ne náhodou pokládá psycho-
analýza les za symbol nevědomí), vytvořil fantazijní 
a nesmírně hravý, tj. ke hře herců inspirující prostor. 
Ostatně plocha jeviště bude pokryta molitanovou drtí, 
jakou známe z gymnastických tělocvičen. Apel na po-
hybové, tedy vlastně komediantské herectví zde bude 
značný a jeho artistnost ještě vytříbí Radim Vizváry, 
jeden z nejvýznamnějších představitelů současného 
mimického umění, jenž se stal součástí našeho týmu.
Rafinovanost Shakespearovy komedie spočívá mimo 
jiné v tom, že se v ní vše vydává za sen až ex post 
(jako když se nálepkou „šílenec“ označí člověk, s jehož 
odklonem od průměrnosti si nevíme rady). Vlastně 
v řádu závěrečných slov: „Pokud jsme se vám nelíbili, 
/ tak řekněte si, že jsme byli / jen přízraky, co se vám 
zdály, / zatímco vy jste tady spali.“ I tak u vás nejspíše 
přetrvá pocit, že to vůbec žádný sen nebyl. Proto bude 
bezpečnější, když se vám líbit budeme.

Milan Šotek



Vážení členové KPČ,
přijměte jarní pozvání 
na představení činohry Národ-
ního divadla v rámci nabídky 
pro členy KPČ. Nabízíme vám 
30% slevu na vybraná před-
stavení v květnu 2016

ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
Othello, benátský mouřenín 
Stavovské divadlo,  
8. 5. ve 14.00 hod.
Modrý pták 
Stavovské divadlo,  
21. 5. ve 14.00 hod.

PRVNÍ REPRÍZY PO PREMIÉŘE:
Jako břitva (Němcová)
Stavovské divadlo,  
11. a 19. 5. v 19.00

BLÍŽÍME SE K DERNIÉŘE –  
– JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 150 KČ:
Kámen
Stavovské divadlo, 4. 5. v 19.00

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

OBCHODNÍ ODBOR ND 
ODDĚLENÍ OBJEDNÁVEK
Jana Tycová, Ostrovní 1, 112 30 P 1
+420 224 901 419 (po–pá 9–17 h.)
j.tycova@narodni-divadlo.cz
www.narodni-divadlo.cz
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Červnové derniéry
V květnu a červnu se rozloučíme s několika činoherními tituly. Nenechte 
si ujít poslední reprízy, neboť jak říká Woland z Mistra a Markétky:  
Tato příležitost se už nikdy nebude opakovat! Přijďte, ať pak nelitujete – 
těšíme se na vás ve všech našich divadlech!

V KVĚTNU NA NOVÉ SCÉNĚ:
10. 5. Ohlušující pach bílé
18. 5. Po sametu
23. 5. Z prachu hvězd
24. 5. Strasti života 

V ČERVNU V NÁRODNÍM DIVADLE:
3. 6. Naši furianti
8. 6. Ze života hmyzu
A VE STAVOVSKÉM DIVADLE:
10. 6. Kámen

Nová krev se opět rozproudí
Nenechte si užít zážitkové večery, v nichž uvidíte naše herce v netradič-
ních rolích i divadelních prostorách, a sami vkročíte na místa, která zůstá-
vají veřejnosti zcela nepřístupná. A tak se s námi vraťte v čase a přijďte 
se pobavit na normalizační Šarádu na Nové scéně 4. 6. nebo 26. 6. zažijte 
na vlastní kůži Zábor Stavovského divadla. Těšíme se na vás!

Blahopřejeme
17. května slaví 30. narozeniny 
naše kolegyně, herečka LUCIE 
POLIŠENSKÁ, kterou všichni již 
od DAMU oslovují „Kecko“.

Milá Kecko, nedávno, de facto na pra-
hu svých třicátin, jsi mi položila 
sugestivní – doslova existenciální! 
– otázku: co bys dělala, kdybys mě 
neměla? V tu chvíli se ti na každém 
prstě skvěl minimálně jeden zlatý 
prsten, oblečena jsi byla v orientální 
stan a na hlavě měla turban, což 
tvé otázce dodávalo mimořádnou 
závažnost. Ano, co bych dělala? 
Marně jsem vzpomínala, jak jsem 
to mohla zvládat, ale vždycky se 
mi zjevily jen chvíle, kdy jsem to 
zvládala jen díky tobě: Fikemama 
hoigra, lanovka za stovku jedna jízda, 
obláčkové tepláky, dixit, zemětřesení, 
láska, informace, kladno, hašlerky – 
a tak nějak jsem si řekla, že to prostě 
nebudu pokoušet. Bez tebe. Takže 
tohle přání strhávám na sebe a přeju 
si, abys byla. Moje dětství zdobil citát 
z Fučíka „Lidé, bděte“, což jsem tehdy 
četla „Lidé, buďte“, to dává ovšem 
mnohem větší smysl. A připojím 
k tomu i werichovské „když už člověk 
jednou je“ – a pořád má ta rovnice 
stejný konec: buď hodně a dlouho – 
a s námi – šťastná a zdravá. 

 
Marta Ljubková

NAPIŠ HRU! Kurz tvůrčího psaní pro začínající i pokročilejší dramatiky 

Seznámíme vás s možnými 
přístupy a technikami. Pracovat 
budete na rozvoji vlastní tvorby, 
hledání vlastního způsobu psaní. 
Nácvik práce se zpětnou vazbou. 
Možnost individuální konzulta-
ce již napsaných textů. Kurzy 
se budou konat od září 2016 
jednou za čtrnáct dní, pravidelně 

ve všední den od 18.00 do 21.00 
hodin, vždy v Provozní budově ND. 
Připravujeme 6 až 7 tříhodino-
vých setkání během čtyř měsíců 
(konec září 2016 až leden 2017). 
Témata jednotlivých setkání – 
Dialog / Jazyk / Postava / Situa-
ce / Příběh / Téma. Součástí kurzu 
je návštěva vybrané inscenace 

ND s následnou diskusí. Výsledné 
práce mohou být veřejně prezen-
továny v rámci Nové scény ND.
Počet účastníků je limitován. 
Zájemce prosíme o zaslání 
dialogu o rozsahu 2 až 5 stran + 
informaci o sobě (věk, profese, 
od kdy píšu a co, jaké divadlo 
mě zajímá, na čem chci u sebe 

zapracovat, v čem se posunout) 
do 31. 7. 2016. V průběhu kurzu 
se předpokládá psaní na PC, 
práce s diktafonem. 

Garant kurzu: MgA. Markéta 
Bidlasová 

KLUB PŘÁTEL ČINOHRY
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Dětský den 
s Malým princem

Poslední květnová neděle bude 
stejně jako v loňském roce i letos 
patřit Dětskému dni. Tentokrát 
se Nová scéna ocitne na celý den 
ve světě Malého prince a nabídne 
bohatý tematicky laděný program 
pro malé i větší děti. Těšit se mů-
žete mimo jiné například na dob-
rodružnou bojovku po stopách 
Malého prince, která vaše ratolesti 
provede spletitým zákulisím Nové 
scény. Novinkou je spolupráce se 
Štefánikovou hvězdárnou na Pet-
říně, kde budou moci návštěvníci 
například zkusit zapátrat, odkud to 
Malý princ vlastně pocházel. Pošle-
te děti vypravit se do světa Malého 
prince. Rezervujete jim místo 
na mailu: malyprinc@narodni-di-
vadlo.cz Počet míst je omezen!

Těšíme se na vás  
v neděli 29. května  
od 10:00 do 17:00  
na Nové scéně!

Daniel Pešta: Gravitation Zero 
v podestě Nové scény
V měsíci květnu můžete v podestě Nové scény navštívit výstavu uměl-
ce Daniela Pešty s názvem „Gravitation Zero: Pocta pro Pinu Bausch“. 
Konceptuální projekt Gravitation Zero vznikl v roce 2011 pro Muzeum pro-
následovaného umění v německém Solingenu jako hold slavné choreo-
grafce Pině Bausch, která působila v nedalekém Tanztheater Wuppertal.

Daniel Pešta se řadí mezi takzvané multimediální umělce, kteří experi-
mentují v celém spektru výrazových prostředků, a jeho díla se nachází 
v řadě významných světových muzeí současného umění. V letech 2013 
a 2015 své projekty představil mimo jiné na Bienále současného umění 
v Benátkách.

Vernisáž výstavy proběhne za přítomnosti autora 17. května od 19:00.

Přijďte posedět 
na piazzetu ND
Blížící se léto a s ním spojené příjemné počasí často láká k venkovnímu 
posezení – na lavičkách, restauračních zahrádkách nebo jen tak v trávě. 
Piazzeta Národního divadla vám nyní může nabídnout totéž. Od letošního 
května je totiž součástí pilotní fáze projektu Městské židle & stolky Institutu 
plánování a rozvoje Prahy, díky němuž nyní budete moci využít k poseze-
ní na prostranství mezi budovami Národního divadla volně přístupných 
židliček a stolků. Architekti, podepsaní pod pražskou verzí, se při plánování 
inspirovali jinými úspěšně realizovanými projekty v New Yorku, Kodani, 
Curychu či Stockholmu, kde si pouliční židle a stolky získaly velmi pozitivní 
ohlasy veřejnosti a staly se oblíbenými místy sousedského setkávání. 
Venkovní posezení na piazzetě ND, ale i například na Smíchovské náplav-
ce, ve vysokoškolském kampusu v Dejvicích a dalších zahnutých místech, 
bude veřejnosti k dispozici až do podzimu, kdy bude mobiliář kvůli chlad-
nějším teplotám opět uskladněn. 
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The Tap Tap
Nefňuka aneb Podivuhodná  
dobrodružství Kristla Špána 
na souši i na moři 

Předloha Fred Bernard & Francois 
Roca: Jesus Betz – vydavatelství 
Seuil Jeunesse | Scénář: J. Or-
nest, J. Rybář, Š. Ornest | Režie: 
J. Ornest a J. Maceček | Hudba: 
J. Svoboda (kapela Traband) | 
Scéna a loutky: P. Matásek | Živý 
hudební doprovod: The Tap Tap

Premiéra 24. 4. na Nové scéně 
Dále uvádíme: 1. května 
a 27. června 2016

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

Národní divadlo nabízí:
• prostor piazzety na atraktivní adrese v centru Prahy
• spolupráci s prestižní divadelní institucí
• základní technickou podporu projektu
• propagaci vás a vašeho projektu
Národní divadlo hledá:
• umělecké, společenské a sociální projekty nekomerčního charak-

teru určené do veřejného prostoru
• profesionální i amatérské projekty, jednotlivce i skupiny

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

Nová scéna je Hate Free zónou
V měsíci dubnu se Nová scéna Národního divadla stala partnerským 
prostorem organizace Hate Free, takzvanou Hate Free zónou. V rám-
ci této spolupráce nabídne od 1. května soubor Činohry ND slevu 
10 % na představení z repertoáru uváděné na Nové scéně. Tuto slevu 

obdrží každý divák, který 
na hlavní pokladně Národ-
ního divadla v přízemí Nové 
scény předloží Hate Free 
občanku. Pokud dosud nejste 
jejím držitelem, můžete si jí 
zadarmo vytvořit na webo-
vých stránkách 
www.hatefree.cz.

Prezident Bohemian Heritage Fund 
oceněn ministrem Hermanem  
za přínos k rozvoji české kultury

Na březnovém výročním 
setkání mecenášů na Minister-
stvu kultury byl JUDR. PAVEL 
SMUTNÝ, prezident Bohemian 
Heritage Fund (BHF) a člen 
Rady Národního divadla, oce-
něn za přínos k rozvoji české 
kultury.
Mezi BHF a Ministerstvem kul-
tury ČR bylo zároveň podepsá-
no Memorandum o spolupráci, 
které formalizuje společnou 
účast na vybraných kultur-
ních projektech a vyjadřuje 
odhodlání společně usilovat 
o zlepšení zapojení soukro-
mého sektoru do financování 
kultury.
BHF je dlouhodobě partner-
skou institucí Národního diva-
dla – již léta funguje jako pat-
ron Opery Národního divadla, 
podpořil mimo jiné novodobou 
premiéru opery Josefa Mys-
livečka Olimpiade nebo vznik 

představení 1914 s Robertem Wilsonem v roli režiséra i scénografa. BHF 
financuje své aktivity a projekty výhradně z darů soukromých mecenášů 
systematicky již 7 let. Dlouhodobou vizí BHF je kultivace českého kulturní-
ho dědictví a jeho vnímání a rozvoj v mezinárodním kontextu. 
 „Rád bych zdůraznil, že česká kultura je nejen jedinečná, ale je také sou-
částí a je opřená o kulturu evropskou a světovou,“ říká k tomu prezident 
BHF Pavel Smutný. „Srovnávejme se neustále se světem, protože to 
povede k úspěchu. To je také horizont, ke kterému směřují námi podporo-
vané projekty.“
BHF je jediným sdružením individuálních mecenášů z oblasti kultury 
v České republice, a ačkoli v našem prostředí zatím není mecenášství 
samozřejmým jevem, daří se BHF tuto scénu stimulovat a rozvíjet skrze 
velmi aktivní práci s celou řadou soukromých i veřejných subjektů. „Celé 
národní obrození bylo podporováno mecenáši, zejména zemsky cítící aristo-
kracií a později úspěšnými podnikateli,“ uvedl ministr kultury Daniel Her-
man v projevu na úvod setkání mecenášů, v jehož průběhu mecenášům 
poděkoval a ocenil jejich filantropickou činnost. „Letos si připomínáme 
výročí velkého génia Wolfganga Amadea Mozarta, ale nebýt mecenášů, 
k čemu by bylo jeho nadání?“

Pocta Zdenku Seydlovi
29. dubna 2016 jsme si připomněli  
100. výročí narození kostýmního 
a scénického výtvarníka, malíře, 
grafika a ilustrátora Zdenka Seydla. 
S Národním divadlem spolupraco-
val od r. 1957. Za soubor kostýmů 
ke Stravinského baletu Petruška 
získal na PQ1967 stříbrnou medai-
li. Jeho poslední prací pro ND byly 
kostýmy k inscenaci Laterny magi-
ky Kouzelný cirkus, která je stále 
na repertoáru. K výročí připravila 
Laterna magika ve spolupráci 
s Archivem ND, Národním muzeem, 
s Archivem B&M Chochola, Institu-
tem umění – Divadelním ústavem 
a Archivem výtvarného umění 
výstavu jeho plakátů, kostýmních 
návrhů a fotografií Václava Chocho-
ly. Vernisáž se koná 11. 5. v 17 hod. 
v Café Nona na Nové scéně.
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Legendy  
magické 
Prahy
Námět, scénář, režie: Jiří Srnec
Hudba: Kryštof Marek
Choreografie: Petr Zuska
Pohybová spolupráce: Adéla Srncová
Kostýmy a masky: Šárka Hejnová
Scéna: Miloslav Heřmánek

V květnu se po pěti letech rozloučíme 
s podmanivou inscenací Legendy magické 
Prahy. Naposledy můžete přijmout pozvání 
na výlet do tajuplných zákoutí Prahy 
a spolu s Kráčivcem a jeho svůdcovským 
alter egem projít některými pověstmi, které 
vybíráme z bohaté pokladnice příběhů, 
jimiž je opředena. 

Uvádíme:
13. května od 20.00,  
14. května od 17.00 a 20.00 hodin, 
15. května 2016 od 17.00 hodin 
(derniéra)

 ×
Saša Volný
Foto: L. Žentel

www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ
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LATERNA MAGIKA > MALÝ PRINC

VLADIMÍR MORÁVEK 
Režie, scénář

Malého prince jsem jako dítě ne-
obliboval – bál jsem se, že se tam 
umírá. Mou nejmilejší postavou byl 
vždy a za každých okolností Roz-

svěcovač. Nechci, aby se to překládalo jako Lampář. 
Jde o světlo, nikoliv o žárovky – domnívám se. 

PETR OSLZLÝ 
Scénář

Četbě knih jsem jako dítě propadal 
v trochu jiném pořadí, než je běž-
né. První knihou, kterou jsem sám 
v životě přečetl, byl Tarzan z rodu 

opů – a hned osm dílů za sebou. Následoval Hrabě 
Monte Christo, Tři mušketýři a další vícedílné dobro-
družné romány. Pohádky a dětské knížky jsem si začal 
číst až jako teenager. Malého prince – nesporně jednu 
z nejkrásnějších dětských knih – jsem tedy poprvé četl 
asi v patnácti. Bylo to první české vydání, ale bohužel 
je nevlastním, půjčila mi je o rok mladší dívka, k níž 
mne lákalo poněkud jiné puzení než čtenářské. Abych 
se však mohl před ní blýsknout, četl jsem ho pozorně 
a se snahou po „intelektuálním nadhledu“. Ale dětská 
část mé duše – která stále ještě měla hodně velký vliv 
na mé myšlení a hlavně na mé city a touhy, i když jsem 
si sám sobě chraptivě namlouval, že jsem už dospělý 
– té četbě zcela chlapecky propadla a s Malým princem 
cestovala z planety na planetu po vesmíru Exupéryho 
fantazie a až na konci s ním byla dospěle smutná. 
A tuto směsici dětské radosti ze svobodné hry fantazie 
a dospělého smutku nad ohraničenou lidskou existen-
cí pociťuji při čtení Malého prince dodnes…

DANIEL DVOŘÁK 
Scéna

Malého prince mám rád. 

SYLVA ZIMULA HANÁKOVÁ 
Kostýmy, loutky a masky

Malý princ je moje nejoblíbenější 
dětská knížka. Teď, když už jsem 
velká. 

ZBYNĚK MATĚJŮ 
Hudba

Malý princ patřil v dětství s Trnko-
vou Zahradou mezi moje nejob-
líbenější knihy, ale jeho hloubku 
jsem si uvědomil až mnohem 
později …

LIBOR VACULÍK 
Choreografie

K Malému princi se vracím rád. 
V roce 1995 jsem ho režíroval 
ve slovenské televizi jako taneč-
ně-dramatickou fantazii s názvem 
Malý velký princ.

MATĚJ CIBULKA 
Kamera

Malému princi jako malý kluk 
nerozuměl. Přišlo to až s věkem 
a dnes ho mám rád.

ŠIMON KOUDELA 
Projekce

Když jsem se poprvé jako dítě 
setkal s Malým princem, bylo mi 
líto slona uvězněného v hroznýši. 
Byl tam tak sám, opuštěný. Když 
jsem se pak naučil číst, prožil 

jsem si celou knížku až do smutného konce. Neobešlo 
se to tehdy bez slz. Trochu později jsem si uvědomil, 
že Malý princ je pořád někde nablízku. A dnes si zase 
slona prohlíží můj maličký syn.

ZUZANA HRZALOVÁ 
Asistentka choreografie

Jako malá jsem se setkala s mod-
rým medvídkem, s Malým princem 
až po mnoha, mnoha, mnoha 
letech. A bylo to setkání krásné. 

PAVEL KNOLLE 
Asistent choreografie 

Jako dítě jsem Malého prince ne-
dokázal číst. Spíš jsem ho vnímal 
přes Exupéryho ilustrace. Nejvíc 
se mi líbila samozřejmě kresba 
spolknutého slona. 

KRISTIAN MEJSTŘÍK 
Asistent režie

Malého prince už od dětství 
vnímám jako ztělesnění křehkosti 
a prosté čistoty, až posvátné. O to 
více na mě zapůsobilo a nějak mě 
to stále fascinovalo (a fascinuje), 

že „Malý princ nikdy neustoupil od otázky, když ji 
jednou dal.“ Přišlo mi to neuvěřitelně silné a mužné. 
A velmi odvážné.

První setkání  
s Malým princem podruhé

V minulém čísle jsme  
nejen uzavřeli rozhovory 

a vhledy do zákulisí příprav  
Malého prince. O svém 

setkání s touto vpravdě 
ikonickou knihou nám 

vyprávěli malí i dospělí 
herci, které můžete 

v inscenaci vidět na scéně. 
Dnes dáváme prostor těm, 

kteří se podíleli přímo 
na tvorbě premiéry.

Scénář: Petr Oslzlý, Vladimír Morávek
Režie: Vladimír Morávek

Scéna: Daniel Dvořák
Kostýmy: Sylva Zimula Hanáková

Hudba: Zbyněk Matějů
Dramaturgie: Lucie Němečková

Choreografie: Libor Vaculík
Kamera: Matěj Cibulka

Projekce: Šimon Koudela
Asistent choreografie: 

Zuzana Hrzalová, Pavel Knolle
Asistent režie: Kristian Mejstřík

Uvádíme:
4., 5., 6. a 7. května,

30. června,
1. a 2. července 2016

Z OHLASŮ NA PREMIÉRU

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

Pohádkový příběh moderní světové 
literatury se Morávkovi podařilo 
přetavit do předimenzované psy-
chedelické show, na které lze ocenit 
množství nápadů a lidské energie 
a umu. (…) Výtvarník scény Daniel 
Dvořák nabídl působivou fantazijní 
scénu – vrak letadla, kmen baobabu, 
poházené truhly, knihy na poušti. 
Horizont uzavírají důmyslně zakři-
vené projekční plochy. Tady přichází 
první vztlak – množství obrazů v te-
levizních buňkách, pravděpodobně 
symbolika včelího úlu. (…) Dětští 
představitelé jsou kouzelní v pohybu 
i jevištní mluvě a výborně se vyrov-
nají hercům „dospělákům“.
Josef Meszáros, Scéna.cz
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KRONIKA

1  80. narozeniny by oslavila 
sopranistka MARTA BOHÁČOVÁ 
(8. 5. 1936–12. 8. 2014), sólistka Opery ND 
(1970–1991). Kromě umělecké činnosti 
se věnovala též výuce zpěvu na kon-
zervatoři. Jako Gilda, Rigoletto, 1973

2  25. 2. 2016 zemřel tanečník 
MOJMÍR MILER (nar. 22. 6. 1925), 
bývalý sólista Baletu Národního 
divadla. V roli Pana, Prometheus, 1957

3  Před 100 lety se narodil ANTONÍN 
LANDA (6. 5. 1916–13. 8. 1995), sólista, 
šéf Baletu ND a choreograf. Významná 
byla též jeho činnost pedagogická.  
V roli Pantalona, Sluha dvou pánů, 1958

4  Po krátké náhlé nemoci zemřel  
herec, klaun a mim BORIS HYBNER  
(5. 8. 1941– 2. 4. 2016), dramaturg, režisér, 
scénárista, vysokoškolský pedagog 
a představitel české pantomimické školy, 
nositel Ceny Thálie za celoživotní dílo. 
Spolupracoval také s Národním divadlem. 

5  Ve věku 88 let zemřel 4. 4. 2016 
choreograf, pedagog, režisér, zakladatel 
a dlouholetý umělecký šéf Pražského 
komorního baletu, PAVEL ŠMOK (nar. 
22. 10. 1927), jehož školou prošlo mnoho 
významných osobností, například Petr 
Zuska, dnes umělecký šéf Baletu ND.
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KALEIDOSKOP

Společenský
kaleidoskop

Božena Němcová  
optikou dneška

Jedna z nejuváděnějších českých 
dramatiček Lenka Lagronová napsala 
hru Jako břitva (Němcová) přímo 
pro Národní divadlo. Premiéra byla 
na konci března ve Stavovském 
divadle.

1  Ředitel ND prof. Jan Burian přivítal 
Ivu Janžurovou, která se přišla 
na kolegy podívat brzy po své 
operaci

2  Viktor Preiss přišel podpořit svou 
manželku Janu Preissovou

3  Režisér Štěpán Pácl a dramatička 
Lenka Lagronová

4  RNDr. Martin Grigar, člen předsta-
venstva společnosti AutoCont  
On Line, a.s.

5  Igor Orozovič
6  Magdaléna Borová

Juliette Bohuslava  
Martinů 

Opera Juliette (Snář) Bohuslava 
Martinů se opět vrátila na scénu 
Národního divadla, a to v hudebním 
nastudování Jaroslava Kyzlinka 
a v režii Zuzany Gilhuus.

7  Mgr. Silvia Hroncová, ředitelka 
Opery ND a SO

8  J. E. Michele Pranchere-Tomassini, 
velvyslankyně Lucemburska 

9  Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., 
matematik, pedagog a mecenáš, 
s chotí Mariem Mhadhbi

10  Snímek ze zákulisí o pauze:  
Jan Šťáva (Žebrák), Ondřej 
Koplík (Strojvedoucí), Luděk Vele 
(Trestanec) a Michaela Kapustová 
(Poslíček)

11  Alžběta Poláčková (Juliette), Peter 
Berger (Michel), režisérka Zuzana 
Gilhuus a dirigent Jaroslav Kyzlink

1 2
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Premiéra  
Laterny magiky

Kniha spisovatele a letce Antoina 
de Saint-Exupéryho Malý princ se 
dočkala divadelní podoby v provedení 
Laterny magiky na Nové scéně.

12  Režisér Vladimír Morávek s Petrem 
Baťkem (Pilot. Spadl z nebe)

13  Ředitel ND prof. Jan Burian
14  Šimon Veitz (Malý princ), za ním 

Jan Vokrouhlecký (Baobab, který 
chvíli vypadal jako růže)

15  Fabián Povýšil (Le Petit Prince  
– jeho starší já)

16  Umělecký šéf Laterny magiky 
Zdeněk Prokeš

Ceny Thálie 2015 

Jako každoročně se na konci března 
v Národním divadle udílely prestižní 
ceny Herecké asociace.

17  Cenu Thálie 2015 v opeře získal 
sólista ND Jaroslav Březina (Laca, 
Její pastorkyňa, ND Brno) 

18  V baletu bodovala Kristýna Němeč-
ková (Ballettissimo)

19  Taneční Thálii si také odnesl Viktor 
Konvalinka (Ohad Naharin: deca-
dance)

20  Cena Thálie za celoživotní operní 
mistrovství byla udělena Daliboru 
Jedličkovi (cenu předal Štefan 
Margita)

21  Thálie za celoživotní taneční mis-
trovství patří Pavlu Ždichyncovi

22  Udělena byla také Zvláštní cena 
Kolegia, a to režiséru Petru Wei-
glovi, který mnohokrát pracoval 
i v Národním divadle 
Všem blahopřejeme!
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Váš průvodce světem
Hudby, Opery a Tance

www.operaplus.cz

Váš průvodce světem
Hudby, Opery a Tance

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

www.casopisharmonie.cz

klasická hudba, jazz a world music

jsou vaše oči
do světa klasické hudby

nové zážitky – seriózní informace
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OBCHODNÍ INFORMACE

Změny v předplatném
VPXVI: Náhradní termín za zrušené představení Strasti života ze dne  
15. 2. 2016 se odehraje 24. 5. 2016 od 20 hodin na Nové scéně. 

ROD5: Změna termínu a titulu. Náhradou za zrušené představení  
Rusalky ze dne 18. 10. 2015 zařazujeme Prodanou nevěstu 29. 5. 2016 
od 15 hodin.

Č4: Náhradní termín za zrušené představení V rytmu swingu buší srdce 
mé ze dne 15. 11. 2015 je 9. 5. 2016.

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

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

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

* Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II. galerie | Státní opera – II. balkon  
(postranní místa) | Nová scéna – místa na pravém a levém kraji hlediště, respektive do celého 
hlediště pro představení hraná při redukovaném hledišti (činohra). Hudební divadlo Karlín  
– místa v 5. kategorii (vnější boky na I. balkonu, vnější boky na II. balkonu – řady 1–4, řady 
5–6 na II. balkonu). Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje a speciální nabídky 
budou vyhlašovány vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Sleva se nevztahuje na představení 
Sluha dvou pánů, akce typu pronájem a představení hostujících souborů. 

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

ČINOHRA 
Kámen
4. 5. v 19.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 200 Kč)
Zemětřesení v Londýně 
16. 5. ve 20.00, Nová scéna 
(celé hlediště 100 Kč)
Láska a informace 
19. 5. ve 20.00, Nová scéna 
(celé hlediště 100 Kč)

OPERA 
Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 
3. 5. v 19.00, Státní opera 
(II. balkon střed 250 Kč)
Z mrtvého domu 
17. 5. a 19. 5. v 19.00, Národní divadlo 
(II. balkon 350 Kč)
Únos ze serailu 
28. 5. v 19.00 
(II. balkon střed 250 Kč), Státní opera

BALET 
Ballettissimo 
4. 5. a 20. 5. v 19.00, Státní opera 
(II. balkon střed 200 Kč)
Dáma s kaméliemi  
(Moravské divadlo Olomouc)
6. 5. v 19.00, Stavovské divadlo 
(celý sál 200 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Legendy magické Prahy 
14. 5. ve 20.00
(střed 300 Kč)

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

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

ČINOHRA 
Othello, benátský mouřenín 
8. 5. ve 14.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 150 Kč)
Jako břitva (Němcová)
11. 5. v 19.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 200 Kč)
Modrý pták 
21. 5. ve 14.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 200 Kč)

OPERA 
Juliette (Snář)
15. 5. v 19.00, Národní divadlo 
(II. balkon 350 Kč)
Slavík/Jolanta 
20. 5. v 19.00, Národní divadlo 
(II. balkon 350 Kč)
Z mrtvého domu 
17. 5. a 19. 5. v 19.00, Národní divadlo 
(II. balkon 350 Kč)

BALET 
Ballettissimo 
4. 5. a 20. 5. v 19.00, Státní opera 
(II. balkon střed 200 Kč)
Dáma s kaméliemi (MDO)
6. 5. v 19.00, Stavovské divadlo 
(celý sál 200 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Legendy magické Prahy 
13. 5. ve 20.00, Nová scéna
Cocktail 012 – The Best Of
28. 5. ve 20.00, Nová scéna

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

Předprodej na představení Opery
Spustili jsme prodej vstupenek na představení Opery až 
do 28. 2. 2017 ve všech divadlech s výjimkou Nové scény – v Národ-
ním divadle, Státní opeře, Hudebním divadle Karlín a Stavovském 
divadle. Nabídka vstupenek na 10 měsíců předem se týká online 
nákupu prostřednictvím www.narodni-divadlo.cz a také v našich 
pokladnách na Nové scéně, ve Státní opeře a před Stavovským di-
vadlem, jakož i v ColosseumTicket a u dalších smluvních prodejců.

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

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. Ne/Sun nehraje se / no performance

 2. Po/Mon nehraje se / no performance

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

 4. St/Wed Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows VI 19.00

 5. Čt/Thu Andrea Chénier (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

 6. Pá/Fri Andrea Chénier (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

 7. So/Sat Manon Lescaut 19.00

 8. Ne/Sun Libuše 17.00

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

Č4 19.00

10. Út/Tue Andrea Chénier ND+ ON 19.00

11. St/Wed Manon Lescaut ND+ 19.00

12. Čt/Thu nehraje se / no performance

13. Pá/Fri nehraje se / no performance

14. So/Sat Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 14.00

15. Ne/Sun

Opera nás baví /  
Opera Is Fun! – Bohuslav Martinů, Vítězslav Novák

IX 11.00

Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams) 19.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue Z mrtvého domu / From the House of the Dead 19.00

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

19. Čt/Thu Z mrtvého domu / From the House of the Dead DV3 19.00

20. Pá/Fri Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta 19.00

21. So/Sat Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 19.00

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

14.00

V 19.00

23. Po/Mon Z mrtvého domu / From the House of the Dead VŘ 19.00

24. Út/Tue Manon Lescaut 19.00

25. St/Wed nehraje se / no performance

26. Čt/Thu Prodaná nevěsta / The Bartered Bride KB 19.00

27. Pá/Fri Andrea Chénier 19.00

28. So/Sat Nová krev – Výprava / The New Blood – Expedition 17.00

29. Ne/Sun Prodaná nevěsta / The Bartered Bride ROD5 15.00

30. Po/Mon nehraje se / no performance

31. Út/Tue Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

 1. Ne/Sun Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 19.00

 2. Po/Mon nehraje se / no performance

 3. Út/Tue Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) VŘ 19.00

 4. St/Wed Ballettissimo 19.00

 5. Čt/Thu Turandot 19.00

 6. Pá/Fri La traviata 19.00

 7. So/Sat Sněhová královna / The Snow Queen
ROD5, XX 14.00

II 19.00

 8. Ne/Sun pronájem / reserved

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel S 11.00

11. St/Wed La bohème (Bohéma) 19.00

12. Čt/Thu Romeo a Julie (Roméo et Juliette) I 19.00

13. Pá/Fri Nabucco 19.00

14. So/Sat Sněhová královna / The Snow Queen
ROD4, VII 14.00

III 19.00

15. Ne/Sun Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue nehraje se / no performance

18. St/Wed nehraje se / no performance

19. Čt/Thu Macbeth 19.00

20. Pá/Fri Ballettissimo 19.00

21. So/Sat Aida 19.00

22. Ne/Sun Madama Butterfly 19.00

23. Po/Mon nehraje se / no performance

24. Út/Tue nehraje se / no performance

25. St/Wed Romeo a Julie (Roméo et Juliette) IV 19.00

26. Čt/Thu Nabucco 19.00

27. Pá/Fri Tosca 19.00

28. So/Sat Carmen 19.00

29. Ne/Sun Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 19.00

30. Po/Mon nehraje se / no performance

31. Út/Tue nehraje se / no performance

ND+  Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz
EFČ English-friendly Činohra / English-friendly Dramas (viz strana 50)
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Květen / May 2016

 1. Ne/Sun nehraje se / no performance

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

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

 4. St/Wed Kámen / The Stone 19.00

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

 6. Pá/Fri Dáma s kaméliemi (Moravské divadlo Olomouc) 19.00

 7. So/Sat Vítej na světě (Baby Balet Praha)
14.00

18.00

 8. Ne/Sun Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 14.00

 9. Po/Mon Don Giovanni 19.00

10. Út/Tue Les / The Forrest XV 19.00

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

12. Čt/Thu Popelka (La Cenerentola) 19.00

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

14. So/Sat Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

15. Ne/Sun Oliver Twist (Bohemia Balet)
ROD1 14.00

18.00

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

17. Út/Tue
Othello, benátský mouřenín /  
Othello, Venetian Blackamoor EFČ 19.00

18. St/Wed Únos ze serailu / Die Entführung aus dem Serail 19.00

19. Čt/Thu Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) ND+ 19.00

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

21. So/Sat Modrý pták / The Blue Bird 14.00

22. Ne/Sun Valmont X 19.00

23. Po/Mon nehraje se / no performance

24. Út/Tue Don Giovanni 19.00

25. St/Wed Mikve / Mikveh 19.00

26. Čt/Thu Oliver Twist (Bohemia Balet) 19.00

27. Pá/Fri Modrý pták / The Blue Bird 18.00

28. So/Sat Únos ze serailu / Die Entführung aus dem Serail 19.00

29. Ne/Sun nehraje se / no performance

30. Po/Mon
Absolventské představení 2016 / Gala Performance 2016 
(Taneční centrum Praha / Dance Center Prague)

19.00

31. Út/Tue Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

 1. Ne/Sun The Tap Tap: Nefňuka 19.00

 2. Po/Mon Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 20.00

 3. Út/Tue Láska a informace / Love and Information Č2 20.00

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

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

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

 7. So/Sat Malý princ / The Little Prince ND+
XXI 14.00

17.00

 8. Ne/Sun Mirage (420PEOPLE) 20.00

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue
Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White  
(derniéra / last time)

XVI 20.00

11. St/Wed Cocktail 012 – The Best of NDS2 20.00

12. Čt/Thu Spolu/Sami / Protection ND+ XVII 20.00

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

14. So/Sat Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague
17.00

20.00

15. Ne/Sun
Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague  
(derniéra / last time)

17.00

16. Po/Mon Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 20.00

17. Út/Tue OHAD NAHARIN: decadance XI 20.00

18. St/Wed Po sametu / After the Velvet (derniéra / last time) XIV 20.00

19. Čt/Thu Láska a informace / Love and Information ND+ 20.00

20. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

21. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
17.00

20.00

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

23. Po/Mon Z prachu hvězd / From Stardust (derniéra / last time) 20.00

24. Út/Tue Strasti života / The Labour of Life (derniéra / last time) XVI 20.00

25. St/Wed Spolu/Sami / Protection 20.00

26. Čt/Thu
Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment  
(premiéra / premiere)

20.00

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

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

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

Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment ND+ MNS1 20.00

30. Po/Mon nehraje se / no performance ND+

31. Út/Tue nehraje se / no performance ND+
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PROGRAM > ČERVEN / JUNE 2016

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

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

 1. St/Wed Manon Lescaut 19.00

 2. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

19.00

 4. So/Sat Carmen 17.00

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

XIII 19.00

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

19.00

 7. Út/Tue Andrea Chénier OV 19.00

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

ČS2 19.00

 9. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

19.00

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

Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

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

19.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue Manon Lescaut Č1 19.00

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

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

19.00

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

19.00

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

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

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

21. Út/Tue nehraje se / no performance

22. St/Wed nehraje se / no performance

23. Čt/Thu nehraje se / no performance

24. Pá/Fri Čarokraj / Enchantia 19.00

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

18.00

26. Ne/Sun Čarokraj / Enchantia
ROD7 14.00

18.00

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

19.00

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

29. St/Wed La traviata 19.00

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

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

17.00

 2. Čt/Thu Turandot 19.00

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

 4. So/Sat Nabucco 19.00

 5. Ne/Sun La traviata 19.00

 6. Po/Mon nehraje se / no performance

 7. Út/Tue nehraje se / no performance

 8. St/Wed nehraje se / no performance

 9. Čt/Thu Mefistofeles DV1, EX2 19.00

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

11. So/Sat Carmen 19.00

12. Ne/Sun Madama Butterfly XVIII 19.00

13. Po/Mon pronájem / reserved

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

15. St/Wed Macbeth XII 19.00

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

17. Pá/Fri Norma 19.00

18. So/Sat Elektra VŘ 19.00

19. Ne/Sun Labutí jezero / Swan Lake 19.00

20. Po/Mon nehraje se / no performance

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

22. St/Wed Elektra ČFND 19.00

23. Čt/Thu Baletní přípravka ND / NT Ballet Preparatory School 19.00

24. Pá/Fri Baletní přípravka ND / NT Ballet Preparatory School 19.00

25. So/Sat Elektra 19.00

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

19.00

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

18.00

28. Út/Tue Madama Butterfly V 19.00

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

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

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

Červen / June 2016

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

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

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

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

18.00

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

 6. Po/Mon nehraje se / no performance

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

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

 9. Čt/Thu Don Giovanni 19.00

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

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

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

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue Don Giovanni 19.00

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

16. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

18. So/Sat nehraje se / no performance

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

19.00

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

19.00

21. Út/Tue Mikve / Mikveh 19.00

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

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

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

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

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

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

28. Út/Tue nehraje se / no performance

29. St/Wed Taneční mládí / Dance Youth 19.00

30. Čt/Thu pronájem / reserved

 1. St/Wed nehraje se / no performance

 2. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

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

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

20.00

 6. Po/Mon nehraje se / no performance

 7. Út/Tue nehraje se / no performance

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

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

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

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

12. Ne/Sun Vertigo
16.00

B2 20.00

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

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

15. St/Wed Vertigo 20.00

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

20.00

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

20.00

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

20.00

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

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

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

21. Út/Tue Spolu/Sami / Protection 20.00

22. St/Wed Vertigo 20.00

23. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

24. Pá/Fri
Cena Ď 14.30

Human Locomotion 20.00

25. So/Sat Human Locomotion 20.00

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

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

19.00

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

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

30. Čt/Thu Malý princ / The Little Prince 20.00
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PŘÍSTUP DO BUDOV ND 
I DO PARKINGU 
JE UPRAVEN PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

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

POKLADNY  

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

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.

+420 224 901 320, +420 224 901 443 

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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

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

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

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

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

stavení Činohry ND
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

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

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

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

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

THE BOX OFFICES  

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

PARKING 

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

Discounts for persons with cards attesting to special healt 
impairments in the form of a rebate amounting to 3 hours 
from the total parking time. Discounts for National theatre 
subscribers in the form of a rebate amounting to 3 hours from 
the total parking time, upon presenting a subscriber valid 
ticket for the performance taking place on the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

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

English-friendly Činohra
Činohra Národního divadla připravila  
pro anglicky mluvící diváky tyto reprízy inscenací 
s anglickými titulky:
Zemětřesení v Londýně – 20. 6. 2016
Othello – 17. 5. a 23. 9. 2016
Láska a informace – 11. 9. 2016

English-friendly Dramas 
For English-speaking theatregoers, the National 
Theatre has prepared a new offer. Some of the 
performances are provided with English subtitles.  
The programme started with the Earthquakes in 
London by award-winning British playwright Mike 
Bartlett at Nova scena. The same performance with 
English subtitles is scheduled for June 20th. Other 
subtitled performances will be: Othello (May 17th 

and September 23th), Love and Information (Septem-
ber 11th). Further information is to be found on the 
theatre‘s website: www.national-theatre.cz



MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍGENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

PATRON OPERY ND PARTNEŘI INSCENACÍ ND



V Tylově (dnešním Stavovském) divadle byla roku 1962 premiérována inscenace 
titulu Majitelé klíčů podle Milana Kundery. Mezi inscenátory byla samá slavná jména 
jako Otomar Krejča (režie), Jindřiška Hirschová (kostýmy), Josef Svoboda (scéna) či 
Miroslav Ponc (dirigent). Také obsazení bylo hvězdné – Luděk Munzar (Nečas), Marie 
Tomášová (Alena Nečasová), Blanka Waleská (Krůtová), Blažena Holišová (Věra), Fran-
tišek Filipovský (Sedláček), Radovan Lukavský (Toník), hrál zde i Jan Tříska, Vladimír 
Brabec či Miroslav Macháček. Role bývalého majora, sokola a československého pa-
triota a sběratele hodin, veledůležitého pana Krůty byla svěřena MILOŠI NEDBALOVI, 
jehož 110. výročí narození si letos v květnu připomínáme.

Na snímku Jaromíra Svobody Blanka Waleská a Miloš Nedbal


