
10 Narozeninový rozhovor 
s Janou Bouškovou

14 Molièrův Misantrop 
na scéně Stavovského divadla

34 K premiéře opery 
Láska ke třem pomerančům
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PREMIÉRY / PREMIERES 

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

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

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2019
Orchestr Národního divadla
27. 1. 2019 

FORUM KARLÍN /  
THE FORUM KARLÍN 

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

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

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

PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA /  
PRAGUE CROSSROAD

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

JATKA78

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

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

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

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

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

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

Činohra Balet

Premieres
FOR THE 2018–2019 SEASONPremiéry

SEZONY 2018–2019
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Milé divačky, milí diváci, 
vážení příznivci divadla,

květen je v Činohře měsícem intenzivního 

zkoušení a premiér. V tuto chvíli připravu-

jeme dva tituly – do Stavovského divadla 

a na Novou scénu. V prvně zmíněném pilně 

pracuje režisér Jan Frič se svým týmem 

na Molièrově Misantropovi. Autor náleží 

do kánonu světové dramatické literatury, 

ale zrovna jeho hra o muži, který celou svou 

duší nesnáší společnost, se hraje poměrně 

málo; těšme se tedy, co z jeho povahy – a co 

ze společnosti, která ho obklopuje – pro nás 

Honza znovuobjeví. Přinejmenším svým 

Faustem dokázal, že má odvahu inovativně 

číst klasiku; překvapivé obsazení Vladimíra 

Javorského do titulní role napovídá, že nás 

čeká výjimečný zážitek.

Sérii letošních premiér zakončí na začátku 

června Petra Tejnorová Proslovem k národu 

Ascania Celestiniho. Italský dramatik, režisér 

a herec patří do tradice italského „vyprávě-

ného“ divadla a česká režisérka patří k nej-

výraznějším tvůrcům své generace – takže 

jsem si jist, že na Nové scéně najdete zane-

dlouho další inscenaci, která vybočuje z rám-

ce běžných divadelních produkcí, a že Petra 

pomůže nám všem zase o trochu hlouběji 

přemýšlet o tom, co vlastně znamená národ 

a kdo všechno do něj patří. Ostatně také 

tentokrát vás čeká netradičně pojatá scéno-

grafie prostoru; s ním jsme si tuto sezonu 

na Nové scéně hráli často: zatímco Návštěva 

vás téměř nenechá usednout a Za krásu vás 

posadí na jeviště a nechá pozorovat hlediště, 

využije Proslov k národu Novou scénu zase 

jinak. Nechte se překvapit!

Pokud jde o Novou scénu, velmi nás těší, že 

k ní nacházíte cestu nejen kvůli „netradiční“ 

scénografii, ale i díky doprovodným pro-

gramům. Jsme rádi, že pravidelně navště-

vujete naše diskusní pořady ND Talks, že 

vás zajímají témata divadelního provozu 

i divadelních profesí, společenského dosahu 

i přesahu divadla. Znovu a hned dvakrát se 

objeví také Speed Dating čili „rychlorandě-

ní“, během něhož si tentokrát budou povídat 

nejprve dramaturgové s kritiky a napodruhé 

účastníci kurzu ND YOUNG s osobnostmi 

provozu Činohry ND. V sérii ND Talks bude-

me pokračovat rovněž v příští sezoně – při-

čemž mohu prozradit, že nás čekají i zahra-

niční hosté.

Teď se ale blíží konec sezony – sezony, v níž 

vznikly inscenace Návštěva, Kytice, Plukov-

ník Švec … na něž je těžké koupit vstupenky. 

Těší nás váš zájem o divadlo a také o to, co 

se kolem něj a v něm děje. Národní divadlo 

musí o své na první pohled samozřejmé 

místo neustále bojovat. To místo je sa-

mozřejmé na seznamu velkých institucí, 

ale právě instituce procházejí v této době 

velkou krizí: ztrácíme v ně důvěru, pochybu-

jeme o jejich smyslu, o jejich vztahu ke kaž-

dodenní realitě. Činohra ND – tato „národní 

divadelní instituce“ – bude tak aktivní, živá 

a otevřená, jak aktivní a otevření budou její 

diváci. Začínali jsme před čtyřmi lety tím, 

že jsme vyrobili trička se sloganem „Buď 

Národní“. Myslím si to pořád – a myslím to 

vážně. Buďte spolu s námi součástí Národ-

ního divadla.

Srdečně

Daniel Špinar, umělecký ředitel Činohry ND
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Noc literatury 2019
Literární zážitek ve skladu nábytku

Národní divadlo se i letos zapojí do dalšího ročníku Noci literatury, která proběhne  
ve čtvrtek 9. května od 18.00 tentokrát na území Městské části Prahy 2. 
Ve skladu nábytku u Apolináře (Viničná 3, 120 00 Praha 2) bude z knihy Zkrotit vlka 
irského autora Benjamina Blacka číst člen Činohry ND JIŘÍ SUCHÝ Z TÁBORA.

Na všech lokacích se čte vždy současně, a to v 15mi-
nutových intervalech. Během celého večera je tak 
možné navštívit mnohá, veřejnosti jinak nepřístupná 

místa. Mapky a brožury budou k dispozici na všech 
„čtecích místech“. Vstup na všechna čtení je zdarma. 
Více na www.nocliteratury.cz

Laterna magika  
se před 60 lety  
poprvé představila 
domácímu publiku
 
Po obrovském úspěchu, který skli-
dil program Alfréda Radoka a Jo-
sefa Svobody „Laterna magika“ 
na Světové výstavě Expo 58, čekali 
umělci několik měsíců na otevření 
trvalé pražské scény. O Laternu 
magiku byl takový zájem, že by 
bylo bláhové jej nevyužít, ostat-
ně domácí publikum chtělo také 
vidět ten malý zázrak, na který 
se v Bruselu stály fronty, i když 
se hrál čtyřikrát denně. Za sídlo 
nového souboru byly zvoleny pro-
story bývalého kina v paláci Adria 
na Jungmannově náměstí. Experi-
mentální scéna Národního divadla, 
na které se Laterna magika mohla 
začít rozvíjet, se divákům poprvé 
otevřela 9. května 1959. Uváděn 
byl 50minutový program z Bruselu, 
ale už byla vyhlášena ideová sou-
těž na nová čísla, na léto napláno-
vaný konkurz pro nové tanečníky, 
připravovala se celovečerní verze 
programu.

O tom, jak se v nově vzniklém 
divadle umělcům žilo, o tvorbě dal-
ších laternomagických čísel nebo 
o kulturně politickém skandálu, 
který způsobila nevinná hloubka 
choreografie Otvírání studánek, jež 
se měla stát chloubou repertoáru, 
si můžete přečíst v knížce Laterna 
magika – Zlatá éra očima pamětní-
ků, kterou jsme vydali k loňskému 
velkému výročí a ještě stále ji mů-
žete získat v pokladně i e-shopu 
Národního divadla.

Den otevřených  
dveří na staveništi 
Státní opery 
Znovuotevření Státní opery se blíží. 
Využijte poslední unikátní možnosti 
navštívit staveniště. Poslední den 
otevřených dveří v rekonstruované 
SO plánujeme v neděli 2. června 2019. 

Registraci zájemců  
provádí Lucie Flemrová:
l.flemrova@narodni-divadlo.cz
www.statnioperavrekonstrukci.cz
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Reklamní fotografie před palácem Adria
Foto: Archiv ND
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Z nabídky programů ND+

ND Café s Michaelou Černou  
a Alexejem Affanasievem
Po lednovém setkání s korepetitorem Opery ND, únorovém povídání s ve-
doucím údržby jevištních technologií ND, březnovém naslouchání mistru 
zvuku v ND a dubnovém hovoru o reflektorech s mistrem světel ve Sta-
vovském divadle přijali naše pozvání baletní mistři Baletu ND Michaela 
Černá a Alexej Affanasiev. Zaměříme se na profesi, která je určující pro 
vznik jevištního tvaru, formuje osobnost tanečníků: Nejen jejich techni-
ku, ale i výraz, ztvárnění… Taneční mistr je pedagog, ale také psycholog 
a guru. Neviditelná opora stojící za každým interpretačním úspěchem 
a jevištním výkonem.

28. května 2019 v 17.30 v kavárně NONA na Nové scéně. 
Vstup a šálek kávy je zdarma. Těšíme se na vás!

Studio písnička  
– pěvecké dílny pro děti
Od září 2019 rozšíří naše doprovodné programy ND+ nový projekt 
pěveckých dílen pro děti ve věku 6–10 let pod názvem Studio Písnička. 
Lektorkou dílen bude dlouholetá sólistka Opery Národního divadla, peda-
gožka, zakladatelka a umělecká vedoucí Dětské opery Praha a neúnavná 
propagátorka paní Jiřina Marková-Krystlíková.

Pěvecké dílny – skupina A: 6 až 8 let, 11.00–12.30
Pěvecké dílny – skupina B: 8 až10 let, 14.00–15.30
Termíny: 1x měsíčně v sobotu. Budou zveřejněny v červnu 2019
Místo konání: zkušebna č. 440 provozní budovy A
Délka dílny: 90 min.
Cena: 150 Kč/dítě, prodej vstupenek bude zahájen v červnu 2019
Max. počet ve skupině: 30

V sezoně 2019/2020 uspořádáme celkem 10 pěveckých dílen pro děti.
Po prvotním rozezpívání a dechových cvičeních se budeme věnovat růz-
ným hudebním tématům, žánrům, skladatelům apod … Obsahově se jed-
notlivé dílny od sebe liší a je možné, aby se jich děti účastnily opakovaně.

Hudební představení 
pro děti a hravé rodiče
 
Kdo přijde, ten se pod taktovkou učitele Oslíka naučí lidové písničky. 
Netradiční a dobrodružná však bude pro mnohé diváky sama cesta 
do hlediště. Zamíří do největší zkušebny Národního divadla provozní
budovy A.

Oslí abeceda

Ve škole pražské ZOO je hodina hudby. Pan učitel Oslík opakuje
se zvířaty písničky z minulé hodiny, pěkně podle abecedy.
Místo konání: provozní budova A na rohu Ostrovní a Divadelní ulice,
vchod služební vrátnicí od 10.30 hod.

Sobota 18. května 2019 v 11.00

Malý Mozart

Na Den dětí vám Malý Mozart ukáže, kde všude v Praze byl, s kým se
zde setkal a která z jeho děl jsou s Prahou neodmyslitelně spjatá.
Vstupné: 200 Kč
Místo konání: provozní budova A na rohu Ostrovní a Divadelní ulice,
vchod služební vrátnicí od 10.30 hod.

Sobota 1. června 2019 v 11.00
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Baletní mistři A. Affanasiev  
a M. Černá na jevištní zkoušce 

Labutího jezera (uprostřed A. Hall, 
asistentka choreografa  

ze Stuttgartského baletu). 
Foto: S. Gherciu
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PREMIÉROVÉ SKUPINY
 
Výjimečné skupiny premiérových večerů se sklenkou sektu, 
programem k inscenaci, dramaturgickými úvody a neopako-
vatelnou atmosférou.

Operní premiéry (OP)

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

Cena: 8 990 Kč 

Činoherní premiéry (ČP)

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

Cena – A: 3 990 Kč

Baletní premiéry (BP)

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

Cena: 3 990 Kč

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

Exclusive I (EX1)

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

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

Exclusive II (EX2)

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

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

 
 
Exclusive III (EX3)

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

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

Exclusive IV (EX4)

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

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

Ladíme spolu (ČFND) 

Zahajovací koncert čt 5.9.2019 19.30 DSR
Dalibor st 6.11.2019 19.00 ND
Novoroční koncert st 1.1.2020 20.00 DSR
Piková dáma pá 24.4.2020 19.00 ND

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

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

Rodinné divadlo odpolední I (ROD1) – od 8 let

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

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

Rodinné divadlo odpolední II (ROD2) – od 8 let

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

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

Rodinné divadlo odpolední III (ROD3) – od 15 let

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

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

Rodinné divadlo odpolední IV (ROD4) – od 12 let

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

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

Rodinné divadlo odpolední V (ROD5) – od 12 let

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

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

Rodinné divadlo odpolední VI (ROD6) – od 12 let

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

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

Rodinné divadlo odpolední VII (ROD7) – od 8 let

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

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

Rodinné divadlo večerní (ROV) – od 15 let 

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

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

STUDENTSKÁ SKUPINA

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

Národní divadlo studentům (NDS)

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

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

Předplatné 2019/2020

ND Národní divadlo, StD Stavovské divadlo, NS Nová scéna, DSR Dvořákova síň – Rudolfinum  Opera  Činohra  Balet  Laterna magika  Koncert 
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PŘEDPLATNÉ 2019/2020

SENIORSKÁ SKUPINA
 
Nejzkušenějším divákům, jejichž návštěvy si velmi vážíme, 
jsme připravili výběr odpoledních představení různých 
žánrů na všech scénách a jeden večerní cyklus populárních 
inscenací.

Seniorský cyklus I (SEN1)

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

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

Seniorský cyklus II (SEN2)

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

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

Seniorský cyklus III (SEN3)

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

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

Seniorský cyklus IV (SEN4)

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

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

Seniorský cyklus V (SEN5)

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

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

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

Pro milovníky opery I (O1)

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

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

Pro milovníky opery II (O2)

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

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

Pro milovníky opery III (O3)

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

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

Operní odpoledne (OO)

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

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

Nová opera (NO)

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

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

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

Pro milovníky baletu I (B1)

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

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

Pro milovníky baletu II (B2)

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

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

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

Pro milovníky činohry I (Č1)

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

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

Pro milovníky činohry II (Č2)

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

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

Labutí jezero
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ND Národní divadlo, StD Stavovské divadlo, NS Nová scéna  Opera  Činohra  Balet  Laterna magika

Pro milovníky činohry III (Č3)

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

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

Pro milovníky činohry IV (Č4)

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

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

Setkání s činohrou I (ČS1)

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

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

Setkání s činohrou II (ČS2)

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

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

Činohra na Nové scéně (ČNS)

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

Jednotná cena – 790 Kč

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

Velká řada (VŘ)

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

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

Divadelní večery I (DV1)

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

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

Divadelní večery II (DV2)

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

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

OD 1. DUBNA 2019 PRODÁVÁME VŠEM ZÁJEMCŮM

INFORMACE O CENOVÝCH KATEGORIÍCH
na www.predplatnend.cz

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

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

(www.colosseumticket.cz)

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

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

Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

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

bankovním převodem
• osobně (vyzvednutí rezervovaných vstupenek nebo 

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

platební kartou online, MasterPass, bankovním 
převodem

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

www.predplatnend.cz

Kylián – Mosty času
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TÉMA  >
Jana Boušková

Foto: Jana Pertáková

Nastudovat Kytici 
byl úžasný nápad
Herečka JANA BOUŠKOVÁ je členkou souboru Činohry ND od roku 1975, předtím tu ještě jako  
studentka pražské konzervatoře hostovala. Patří ke stálicím a miláčkům souboru, neboť její  
nevyčerpatelná energie a zvonivý srdečný smích nakazí vbrzku každého, kdo s ní přijde do styku. 
V květnu slaví krásné narozeniny, ty se tak staly záminkou k rozhovoru třeba o současných insce-
nacích Činohry, v nichž s radostí účinkuje – Kytici a Jsme v pohodě. Řeč ale přišla i na jiná témata …

Přiznávám, že jsem okouzlen vaším bytem.  
Je to nádherný prostor, to bývala půda?
Mám to tu za magické místo. Čtvrt století jsme 
bydleli ve vedlejším domě, jenže jsme se museli 
odstěhovat. Když se objevila možnost bydlet 
hned vedle, byla jsem tím štěstím až zaskočena. 
Původně to byla půda, konkrétně prádelna se 
sušárnou, protože dřív se prádelny dělaly v po-
sledním patře, to jsem ani nevěděla. Takže sem 
byla zavedena voda a my ji nemuseli odnikud 
tahat, v tom jsme měli druhé štěstí.

Fascinující jsou ty trámy, které tvoří osu  
celého prostoru.
Ty jsou úžasné, původní. A teď si představte, 
že plán byl zakrýt je sádrokartonem. To jsem 
odmítla a stavaře přemluvila, aby je nechali, 
jak jsou – za cenu, že se všechny trámy musely 
očistit železnými kartáči a natřít protipožární 
barvou. Nabídla jsem se, že s tím pomůžu, ale 
pánové to udělali sami. V ložnici, když usínám, 
se na tu dřevěnou nádheru nad hlavou dívám 
a jsem ráda, že to dopadlo dobře.

A magické místo je pro vás tento byt, anebo 
místní část Prahy s výhledem na Národní 
divadlo?
Ten byt, mám ho opravdu ráda. Když tu byla 
na návštěvě kolegyně Táňa Medvecká, taky byla 
nadšená, běhala sem a tam a byla z toho místa 
plná entuziasmu. Když se to tu předělávalo 
a místo oken zely díry a já viděla celou Prahu 
a mosty přes Vltavu, začala jsem brečet. Ne-
lkala jsem, ale tekly mi slzy. Dělníci se vyděsili 
a ptali se, co mi je. Nic, odpověděla jsem, jenom 
moc děkuju za tu nádheru, kterou jsem díky 
vám mohla vidět.

Vy jste Pražačka, že?
Ne, já se narodila v Kladně, pak jsme bydleli 
v Hostěradicích u Jílového a do Prahy jsme 
přišli, až když mi byly asi dva roky. Bydleli 
jsme na Pankráci v Soudní ulici, kde tehdy 
postavili čtyři nové domy s podnikovými byty. 
Dole byly dvě prodejny: Ovoce a zelenina 
a Maso a uzeniny. Žilo tam hodně dětí starých 
víceméně jako já se sestrou a byli jsme dobrá 
parta. Na velkém travnatém dvoře se sušilo 
prádlo a taky tam byly rampy na skládání 
zboží do obou obchodů. Na těch jsme skotačili, 
vymýšleli blbosti a hráli divadlo. A protože 
rodiče mých kamarádů byli podobně staří jako 
moji rodiče, měla jsem pocit, že jsme všichni 
tak trošku příbuzní.

Zažívat tolik radosti ze života hned vedle 
věznice je vlastně paradox… 
My jsme se do trestnice koukali z boku, mimo-
chodem se tam tehdy točila Reportáž psaná 
na oprátce a máma dostala záchvat, že jsou tu 
zase Němci. Museli jí vysvětlovat, že se v ulici 
jenom točí film. Jako děti jsme podlézaly plot 
věznice a hrály si tam a strážní nás vyháněli, 
dokonce nám nadzvedávali plot, abychom už už 
šly domů. 

Takže ale nakonec jste Pražanda, ostatně váš 
manžel Václav Vydra taky.
Ano, on se narodil v Zemské porodnici u Apo-
lináře a od svých dvou let bydlel ve Škrétovce. 
Z protější ulice jim do oken koukala paní Vlasta 
Chramostová. Ta taky Vaška jednou „zachrá-
nila“, když seděl ve čtvrtém patře v okně 
a rozhlížel se po ulici za Národním muzeem. 
Paní Chramostová tenkrát volala jeho mamin-

ce Daně Medřické, že jí Vašík sedí na parapetu. 
Vyprávěla mi to, a když jsem to pak Vaškovi 
říkala, přiznal se, že to opravdu dělával. S ob-
libou a často.

Postupme k divadlu. Čerstvě hrajete v Kytici, 
inscenace má úspěch, pořád je vyprodáno.  
Jak jste s ní spokojena vy?
Nastudovat Kytici byl od Národního divadla 
úžasný nápad, protože ji zná každý, nebo o ní 
aspoň něco tuší. Povedlo se ji udělat jako 
krásné obrazy. Když zrovna nejsem na jevišti 
v Dceřině kletbě, postávám v portále a znovu 
a znovu se dívám na Holoubka nebo na Vodníka 
a kochám se. Byla jsem přesvědčená, že Kytice 
bude úspěšná, protože zkoušení bylo výborné 
a taky text je vynikající – s ním nám pan Erben 
hodně pomohl. Ale vážně, všecko se sešlo 
dobře: muzika, scéna, kostýmy, režie, drama-
turgie i pohyb. A samozřejmě herci. Vytvořila se 
tak báječná atmosféra, že režiséři mohli přijít 
s jakýmkoli nápadem a nikdo neřekl ne, všecko 
jsme poctivě vyzkoušeli. A diváci tu energii cítí 
a jdou s námi.

Navíc v Kytici jste se sešli stará parta, to musí 
být příjemný bonus.
Je, ale ono to krásně hraje i těm mladým. Je 
skvělé se zase vidět a být spolu, vždyť třeba 
s Frantou Němcem jsem nehrála a nezkoušela 
asi sedm let. Není čas se vidět, protože když 
děláte hodně divadla a něco točíte, už se pak 
nescházíte, jelikož potřebujete nabrat síly – člo-
věk už taky chce být chvíli sám. Ale je pravda, 
že dřív jsem se s kolegy a kolegyněmi vídala 
častěji i mimo divadlo.





12

Druhá inscenace, ve které nyní účinkujete, 
je rovněž úspěšná a často vyprodaná. To je 
Jsme v pohodě, kde hrajete hodně specifickou 
maminku …
Musím se přiznat, že tuhle hru mám čím dál ra-
ději. Už když jsem ji četla poprvé, věděla jsem, 
že to je dobrý text. A čím víckrát jsem ji potom 
četla, tím víc se mi líbila – on ji taky Honza To-
šovský pěkně přeložil. Ale taky jsem věděla, že 
to je kláda a že nevím, jak na to. Naštěstí Braňo 
Holiček je výborný režisér, na nic netlačil, zato 
nás obohacoval tím, že pořád nosil nějaké staré 
i současné stand upy, což je žánr, na kterém 
je celá hra vystavěna, a vysvětloval nám jeho 
historii a nároky.

A tak jste nakonec přišla na to, jak roli  
uchopit?
Pořád jsem přemýšlela, jestli ta dáma, životem 
víc než dost zkoušená, je, nebo není mimo, pří-
padně neustále na lexaurinu, jak tvrdí. Snažila 
jsem se vymyslet, v jakém stavu vědomí se asi 
nachází, a pak jsem si vzpomněla, jak jsem se 
před třemi roky, kdy jsem ošklivě spadla na ly-
žích, probudila v nemocnici a všude kolem mě 
byly kapačky. Nemohli mě tehdy hned operovat, 
museli počkat, až mi splaskne noha. Tak jsem 
tam tři dny ležela nadopovaná. A i tahle zkuše-
nost mě nasměrovala k Barbaře Ellen.

Národní divadlo teď taky hraje Fausta, vy jste 
v něm hrála dvakrát – v jednaosmdesátém 
u Václava Hudečka a v sedmadevadesátém 
u Otomara Krejči …
Ale napodruhé to byla pouhá služba divadlu. 
Pan režisér Krejča tehdy jeden text rozházel 
pro čtyři nebo pět žen a každá jsme měla větu 
a ve Valpuržině noci jsme tancovaly bez textu.  
To bylo všechno.

A ten první Faust?
V tom jsem hrála Markétku a Ohnivou ženu. 
A končila jsem jako Homunkulus – měla jsem 
bílý trikot a v něm díru na obličej, který jsem 
si natřela na bílo, takže jsem zdálky byla celá 
bílá. Takhle naparáděnou mě vytáhli nahoru 
do provaziště, asi dvacet metrů vysoko, kde 
jsem až do konce představení dobrou čtvrthodi-
nu visela. Nejdřív jsem s tím měla problém, ale 

postupně jsem byla odvážnější a užívala si to 
hemžení pod sebou. O našem Faustovi se říkalo, 
že je to Show-Faust. Divákům se líbil, bylo to 
chytré, rychlé, zábavné, divoké a já ho měla moc 
ráda. Ale kamion na jevišti, jako je v nynějším 
Faustovi, jsme opravdu neměli.

Napadá mě, že vám muselo hodně vyhovo-
vat Divadlo Kolowrat, někdejší malá scéna 
Činohry.
To jsem měla moc ráda. Deset let jsme tam 
hráli Návštěvní dobu od rakouského autora 
Felixe Mitterera, tou se Kolowrat otevíral. 
Bylo to pět aktovek a ta moje, v níž jsem hrála 
s profesorem Lukavským, se jmenovala Pše-
nice na dálnici. Hráli jsme ji i jako druhou část 
profesorovy benefice Nebyl jen Hamlet. V první 
půlce on vyprávěl a já mu dávala otázky, abych 
to někam směřovala. Jenže on si stejně dělal, 
co chtěl, a potom naříkal: My jsme to hráli půl 
druhé hodiny?! Milovala jsem to.

Vaše generace, a tím myslím herce i diváky, 
na Kolowrat hodně vzpomíná.
Protože tam to bylo rodinné, já tam vždycky šla 
jako domů. Po představení jsme často seděli, 
přišla paní Lukavská s moravskými koláčky, 
které napekla, přinesla slivovičku, já dělávala 
slepici, Lojza Švehlík přinesl naložené ryzce … 
V těch velkých barácích tohle nejde. Sice máme 
kavárnu Nona, ale herecký klub nám chybí. Ten 
přitom stmeluje, protože lidi si sednou a řeknou 
si, co v inscenaci nefunguje. V klubu se inscena-
ce dotváří, tam doznívají zkoušky. Bez klubu se 
všichni hned rozutečou domů.

V Národním divadle jste přes čtyřicet let, 
zvažovala jste někdy odejít?
Ano, protože v jednu dobu jsem během dvou let 
neměla premiéru, zato čtyři nebo pět derniér. 
Tak jsem začala cestovat. Nechtěla jsem 
čekat na případný záskok, až si někdo zlomí 
nohu, na to je život krátký. Proto jsem odjela 
do Egypta, pak do Thajska, a měla nové zážitky. 
Obohatily mě, pomohly mi, a tak jsem zůstala. 
A jsem za to ráda.

Lukáš Novosad

Milá Jano,

mám Tě ráda a vážím si Tě za to, jaká jsi: 
velkorysý člověk s velikým srdcem, je Tě 
všude plno, jsi obětavá, spolehlivá, ener-
gická, pracovitá. Když si něco usmyslíš, 
jednáš a dotáhneš to do konce. 
Stojí za Tebou nejen úctyhodný výčet práce 
a rolí, ale i spousta akcí, které jsi vymy-
slela a zorganizovala, jen abys někoho 
jiného potěšila. A to nemluvím o tom, jak 
s Vaškem zachraňujete zvířata, a jaký jste 
vybudovali domov důchodců pro koně, 
a jak jsi skládala kapitánské zkoušky pro 
plachetnice, a jak se celý život vzděláváš, 
a jak při tom pracovním zápřahu stíháš 
číst neskutečné, tlusté bichle, a jak skvěle 
vaříš, a jaká je s Tebou legrace. Zkrátka je 
radost s Tebou být.

Přeju Ti, ať Ti ta Tvá obdivuhodná životní 
síla dlouho, dlouho vydrží! Ať jsi šťastná 
na jevišti i v soukromém životě!!
Ať jsi zdravá a spokojená!!!

Tvoje už neuvěřitelných 44 let kolegyně,
Táňa Medvecká

 >
Jsme v pohodě
Foto: M. Špelda

 >

Kytice
Foto: P. Hejný



Činohra
Umělecký ředitel Činohry: 

DANIEL ŠPINAR

Ředitelka Činohry:
JANA DVOŘÁKOVÁ

Vítězslav Nezval

Manon Lescaut
Manon je rozum, který mi uletěl …

Režie: Daniel Špinar
Hrají: Pavlína Štorková, Patrik Děrgel / Vladimír Polívka j. h., 

Radúz Mácha, Vladislav Beneš, Matyáš Řezníček / Petr Šmíd j. h. 
a Lenka Zbranková j. h.

Uvádíme:
jubilejní osmdesátou reprízu 26. května 2019,

další 4. a 19. června 2019
v Národním divadle

 ×
Pavlína Štorková 

Foto: P. Borecký
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ČINOHRA > PREMIÉRA

Úprava: Jan Frič, Marta Ljubková
Režie: Jan Frič

Dramaturgie: Marta Ljubková
Scéna: Pavla Kamanová

Kostýmy: Ján Tereba
Hudba: Jakub Kudláč
Pohybová spolupráce: 
Jindřiška Křivánková

Světelný design: Martin Špetlík
Video: Erik Bartoš

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

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

a Martin Belianský j.h.

Premiéry:
23. a 24. května 2019 

ve Stavovském divadle

Dále uvádíme:
5. a 20. června 2019

Molière

Kdo jenom jsme v tom dnešním složitém světě

Dobrá klasika je taková, která nabízí různá možná čtení,  
nejrozmanitější varianty. Otázka zní jednoznačně:  
Je Molièrův Misantrop dobrá klasika?

Existuje málo dramatických typů, které mají jedno-
značný výklad – typ „misantrop“ mezi ně patří. Název 
hry dokonce můžeme použít s malým „m“ a mluvit 
o škarohlídovi, bručounovi, který nemá rád lidi. Jenže 
vystačí to na celou divadelní inscenaci dnes, ve dru-
hém desetiletí jedenadvacátého století?
Stejně důležitá je ale společnost, v níž se hlavní 
hrdina pohybuje. Vezměme to od začátku: Alcest (to je 
Misantro povo jméno) neustále kritizuje lidi kolem sebe. 
Nikdo mu není dost upřímný, opravdový. Ví, že se nedo-
káže ovládnout a neříct pravdu. I když se snaží, neumí 
si pomoct – svou pravdomluvností kosí lidi kolem sebe. 
Problém je, že společnost, již nenechá na pokoji, nedo-
káže opustit. Stále se do ní vrací, a dokonce je jakousi 
její ozdobou. Všichni ho ctí, všechny ho milují. On je 
kritizuje, ale neopustí je, jeho vlastnosti se realizují, jen 
když je s nimi. Dá se tedy říct, že on na jejich zkaženos-
ti participuje. Dokonce se zamiluje do Celimeny, která 
je nejzkaženější ze všech.
Pro dnešek z toho plynou přinejmenším dvě témata: 
Zaprvé láska (a žárlivost), která nehledí na zásady 
a pravidla, ale strhne člověka do víru emocí, v němž 
racionalita selhává. Zadruhé společnost, která člověka 
spoluurčuje. Misantrop kritizuje, vysmívá se, ale sám 
není schopen činu. Úzká skupina lidí se pravidelně 
schází (řekněme, že jsou to třeba umělci), věnuje se 
svým aktivitám (například umění), je zapouzdřená 
sama do sebe, žije jen sebou, sebe chválí a sobě se 
vysmívá. Co se děje „venku“, nevidí, anebo to vidět 
nechce …
Misantrop ve své době Molièrovi posloužil jako kritika 
šlechtických kruhů, v nichž se autor (tj. Misantrop) 
pohyboval; jeho osten byl přesně zacílen a tehdy 
dobře pochopen – mimochodem premiéra nedopadla 
vůbec dobře a Molière musel napsat jinou komedii, 
aby se ekonomicky zahojil. Rovněž dnešní společnost 
žije rozdělená do takřka neproniknutelných kruhů, 
jednotlivé skupiny se vzájemně neposlouchají či 
vůbec neslyší, jako by každá mluvila jiným jazykem. 
Takových skupin je dnes mnohem víc než v klasicistní 
Francii a jsou mnohem menší. Proto jsme se při čtení 
Misantropa zabývali diverzitou světa, v němž žijeme, 

různými sociálními kruhy a skupinami, nekonečným 
zřetelným i neviditelným kastováním, dělením, pří-
slušností. Nakonec jsme se obrátili k té, v níž žijeme 
a jež je nám nejbližší – k umění. Od něj očekáváme, že 
se bude vyjadřovat ke světu, k současnosti. Jenže co 
s takovým vyjádřením, když se doba zásadně atomizo-
vala a veškeré vyjádření je limitováno vztahem k indi-
viduu, k jednotlivci a jeho prožívání světa? Může ještě 
takové umění s někým komunikovat? Anebo bychom 
právě v takových aktech individuálního projevu měli 
hledat otisk sebe sama, inspirovat se jím a možná jej 
dokonce napodobit?
Náš Misantrop přichází do společnosti, která se věnuje 
umění. Nevíme, jestli dobře, nebo špatně, vášnivě, 
nebo laxně; prostě se mu věnuje. Jsou to umělci, kteří 
nepotřebují ke svému vyjádření kolektiv (jako je tomu 
například v divadle), ale potřebují publikum. Stávají se 
publikem sami sobě – a zároveň obdivují Alcesta, jenž 
jako by přicházel z jiných časů, z doby, kdy umění bylo 
ještě nekompromisní a kdy rozhodně ne každý se mohl 
jen tak prohlásit umělcem. V tomto světě se Alcestovi 
dostává nebývalé slávy a velkého obdivu, jako správný 
egoista z něj nedokáže odejít, jako někdejší rebel se 
mu vysmívá. Jaká je pak pozice „opravdového“ umělce 
v novém světě? Má si v něm najít své místo, nebo se 
mu přizpůsobit? Alcestova situace se zkomplikuje, 
nezvládne společnost opustit i proto, že se zamiloval; 
nachází se tedy v neřešitelné pozici. Jeho konečný čin 
je odpovědí na tento mezní stav: dokáže jeho milovaná 
odejít spolu s ním? Má vůbec právo žádat takovou věc? 
A máme my právo před tím, co se děje ve společnosti, 
zavírat oči ve jménu umělecké tvorby a uspokojení 
vlastních společenských kruhů?
Dobrá klasika se pozná zejména podle toho, že nabízí 
širokou možnost interpretace – často i takovou, jakou 
autor nemohl předpokládat (už proto, že žil v odlišné 
době). Náš dnešní svět má s rokem 1666, kdy Molière 
napsal hru o Alcestovi, společného málo. Jedna 
okolnost nás s ním však spojuje pevně. Jmenuje se 
Misantrop.

Marta Ljubková

1  Jan Bidlas, Vladimír Javorský, 
Igor Orozovič

2  Igor Orozovič, Jan Frič, Marta Ljubková
3  Jana Stryková, Kateřina Winterová
Foto: P. Borecký
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ČINOHRA > PŘIPRAVUJEME

Překlad: Tereza Sieglová
Úprava: Petra Tejnorová, 

Jan Tošovský, Ian Mikyska
Režie: Petra Tejnorová

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

Hudba: Ian Mikyska
Video – technická spolupráce: 

Dominik Žižka, Erik Bartoš
Světelný design: Tomáš Morávek

Hrají: Lucie Juřičková, Tereza  
Vilišová, Jindřiška Dudziaková, 

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

Ascanio Celestini

Jsem člověk s deštníkem. 
Přede mnou je člověk bez deštníku. 
Prší. 
Ale proč pořád prší?
Proč nepřestane pršet? 
Pro mě to není problém, já deštník mám. 
Ale on ne. On je bez deštníku.
Někdo šlechetný
řekne, že mám svůj deštník dát
tomu člověku bez deštníku.
Ale z celkového hlediska
by se nic nezměnilo. 
Byli bychom tak jako tak jeden člověk 
s deštníkem a druhý bez něho. 
S tím rozdílem, že já bych byl ten, kdo mokne. 
Skutečnost, že mám deštník, 
neznamená, že jsem nějaký násilník. 
Není přece moje vina, že prší. 
Já jsem v suchu, protože mám deštník. 
I můj otec ho měl
a můj děda taky. 
Jsme lidé s deštníkem po mnoho generací. 
Bez ohledu na déšť
s deštníkem už nás pojí i citové pouto. 
I člověk bez deštníku
se narodil člověku bez deštníku. 
Myslím, že jsou bez deštníku už po několik 
generací. 
Jestli se tak věci mají už odedávna,
proč bych je měl měnit zrovna já? 
A pak, opakuju, z celkového hlediska 
by se nic nezměnilo. 
Můžu s ním být solidární. 
Jestli chce, pošlu mu smskou euro. 
Udělal jsem to pro africké děti
i pro oběti tsunami. 
Dělám to pro slepce a spastiky, 
pro nemocné s nádorem i svalovou dystrofií. 
Můžu to udělat i pro něho, 
v jistém smyslu jsem na jeho straně. 

Za mé privilegované postavení je mi trapně,
soucítím s jeho postavením znevýhodněného,
ale za ten déšť přece nenesu odpovědnost já. 
Já jenom mám deštník. 
V jistém smyslu jsem politicky solidární. 
Kdyby se podepisovala petice
nebo se pořádala demonstrace, 
byl bych v první řadě. 
Jsem na jeho straně, 
ale zbavit se deštníku
by situaci jen obrátilo a nevyřešilo. 
K čemu by bylo jeho dostat do sucha a mě vystrčit 
na déšť? 
Svět se nemění, mění se jen naše místo v něm.
Právě teď se člověk bez deštníku blíží ke mně. 
Nejsem naivní, 
vím, že chce můj deštník. 
Nestačí mu moje porozumění. 
Soucit ho před deštěm neochrání.
Zjevně chce všechno: 
lásku i deštník. 
Budu se bránit. 
On by udělal totéž, mám na to důkazy: 
kdyby mi, být na mém místě, byl ochoten deštník 
přenechat
a smířit se s tím, že bude moknout, 
byl by teď, když v té situaci je, jako beránek. 
Místo toho se na mě vrhá 
a požaduje deštník. 
Je zřejmé, že kdyby jeden měl, 
pevně by si ho držel
a bránil by ho tak, jako já bráním ten svůj. 
Nemám rád střety, jsem pacifista. 
Takže mu dovolím, aby byl pod. 
Ne pod deštníkem, 
ale pod mýma nohama. 
Tam dole bezesporu je chráněný před deštěm.
Já jsem ten s deštníkem, 
on je ten bez deštníku, 
ale teď se díky mně před deštěm schoval.

Ascanio Celestini: 
Člověk s deštníkem

 >

Inscenační plakát
Foto: M. Pudelka
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Italského dramatika, prozaika, scenáristu, 
herce a režiséra Ascania Celestiniho (narodil 
se roku 1972 v Římě) může znát tuzemské 
publikum asi hlavně díky jeho románu Černá 
ovce, který vyšel v překladu Mariny Feltlové 
v nakladatelství Dybbuk před sedmi lety. Taky 
někdo možná viděl jeho film Můj bratr je jediná-
ček na Mezinárodním filmovém festivalu v Kar-
lových Varech v roce 2007. Ale o Celestiniho 
divadelní tvorbě se u nás – až na kruhy zcela 
odborné – neví téměř nic. Přitom Celestiniho 
proslavilo právě divadlo; nejprve na domácí 
půdě, později rovněž v zahraničí.
Pod pojmem divadlo si leckdo představí velký 
dům s jevištěm, hlediště s polstrovanými 
sedačkami a frontu u šaten. Jenže divadlo, kte-
rému se koncem devadesátých let minulého 
století začal věnovat Ascanio Celestini a kte-
rým se posléze proslavil, nic z toho nepotřebu-
je. Je to divadlo povýtce chudé, dalo by se říct 
lidové a v něčem snad i tradiční. Čerpá totiž 
z bohaté tradice italské commedie dell‘arte, 
jejímž významným představitelem ve dvacá-
tém století byl slavný Celestiniho krajan Dario 
Fo, z jehož odkazu ostatně Celestini čerpá, 
a k jejímž nepopiratelným výhodám patří, že 

je extrémně levná. Vystačí s jedním, nanejvýš 
několika málo herci, rekvizity se vejdou do kuf-
ru a ansámbl, pokud nemá auto, může bez 
problému cestovat vlakem či autobusem.
Zároveň je to divadlo výřečné. Jeho hlavním 
materiálem je slovo, vyprávění, příběh. Žánr 
mluveného divadla neboli storytellingu u nás 
zatím není příliš rozšířen, přesto už se mu 
řada herců a performerů věnuje. Texty Ascania 
Celestiniho naproti tomu pocházejí z prostředí, 
kde má podobné divadlo bohatou tradici, má 
své hvězdy a vyvrhele, své proroky a buřiče. 
Celestini je posledního čtvrt století významnou 
postavou tohoto proudu. Jeho doménou je 
zvrácená logika, na které demonstruje rozpory 
světa; specifický smysl pro absurdno, kdy 
na zdánlivě banální situaci z každodenního 
života vybuduje šílenou konstrukci, z níž běhá 
mráz po zádech. Vlastně nám ukazuje, kam by 
mohly vést různé způsoby myšlení, kdyby je 
nekorigovaly jejich protiproudy. Nicméně Celes-
tiniho vize při vší své obludnosti jsou zároveň 
vtipné, zábavné a provokativní.
Název naší inscenace přebírá titul oceňované-
ho šest let starého provedení, které Celestini 
jako režisér připravil s belgickým hercem 

Davidem Murgiou. Ten v ní prezentuje dvanáct 
Celestiniho textů. Naše inscenace se ovšem 
s tou původní kryje jen částečně: stejně jako 
ona vychází ze sbírky Celestiniho próz Io 
cammino in fila indiana (2011, česky Kráčím 
ve frontě), ale není zcela totožná, pokud jde 
o zvolené texty. My ze čtyřiačtyřiceti čísel sbír-
ky vybrali a zinscenovali patnáct, tedy třetinu; 
uvedeme ji na jevišti Nové scény v překladu 
Terezy Sieglové a ve vlastní autorské úpravě 
v režii Petry Tejnorové.
 

Jan Tošovský

České premiéry:
6., 7. a 10. června 2019 
na Nové scéně

Dále uvádíme:
18. června 2019

Nepopírám, že moje postavení je lepší než jeho, 
ale on zase nemůže popřít, že se jeho situace 
zlepšila. 
Tak například
já jím kus chleba, 
padají drobky a on je líže z podlahy.
Díky mně a mojí ochotě je v suchu a má stravu.
Objektivně je lepší sníst kus chleba 
než lízat drobky, 
ale kdyby on jedl kus chleba,
drobky by nepadaly směrem nahoru
a já bych neměl co lízat.
Takže
on si může dát moje drobky,
ale já bych ty jeho slízat nemohl. 
Gravitační zákon je na jeho straně!
Já si vykouřím cigaretu, 
odhodím vajgla a on si dá posledního šluka. 
Objektivně je lepší kouřit cigaretu než vajgla, 
ale já za své cigarety platím, 
zatímco on má vajgly zadarmo.
Takže když to shrnu,
je v suchu, nají se a zakouří si
a výměnou za to je tam dole a nic nedělá. 
Ale když už je pod mýma nohama, mohl by mi je 
namasírovat. 
To je přece maličkost. 
A když už mu nedělá problémy
lízat z podlahy drobky, 
mohl by mi taky trochu olízat boty. 
Jen tak… aby je naleštil, 
když jsou v tom dešti špinavé od bahna. 
Chtěl bych mu jenom připomenout, že kdysi býval 
na dešti. 
Chtěl bych mu připomenout, že byl člověkem bez 
deštníku, 
zatímco teď se jeho postavení mou zásluhou 
zlepšilo. 
Tím nechci říct, že se má jak prase v žitě. 
Není moc zábavné se pořád krčit tam dole, 

ale je rozhodně lepší být pod nohama než na dešti. 
Vlastně bych mohl tvrdit, že teď už nejsme
člověk s deštníkem a člověk bez deštníku. 
Teď jsme ten nahoře a ten dole.
Já jsem ten nahoře a seru na toho dole. 
Je mi jasné, že není moc rád, 
ale co já můžu dělat, když musím? 
Stává se mi to pokaždé, když dokouřím. 
Po tom se mi chce.
A taky jsem snědl kousek chleba
a moje máma říká, že když jde jednou stranou 
něco dovnitř, musí to druhou stranou ven.
Je to přirozená věc. 
Je to jako déšť. 
Déšť taky nezastavíš. 
To je gravitační zákon.
Když padají dolů vajgly a drobky, 
tak padají i hovna. 
Všechno padá. 
Ten dole si stěžuje. 
Stěžuje si, jako když moknul. 
Teď, když jsem mu dovolil, aby byl pod mýma 
nohama, 
aby lízal drobky a kouřil vajgly, si zase stěžuje. 
Pořád si stěžuje. 
Některým lidem nebude nikdy nic dobrý. 
Dáš jim prst a chtějí celou ruku. 
Co chce dělat ten zezdola? 
Chce změnit svět? 
Není spokojený s tím, jak to je? 
Svět se nemění. 
Mění se jen tvoje místo v něm. 
Na dešti, nebo pod nohama. 
Já jsem s tebou solidární. 
Jsem na tvojí straně.
Prokázal jsem to. 
Poskytl jsem ti místo pod svýma nohama. 
Stěžuješ si, že na tebe seru? 
Kdybych měl pod prdelí podlahu, 
sral bych na podlahu. 

Ale když jsi tu ty, kouříš si vajgly a lížeš drobky 
na moje útraty, 
když se tu schováváš před deštěm, 
tak holt seru na tebe. 
A jestli se ti to nelíbí: tak táhni. 
Táhni si na déšť. 
Není přece moje vina, že už nikdy nepřestane 
pršet. 
Víš ale, kolik jich tam venku na dešti je? 
Jsou jich tam desítky,
možná stovky tisíc.
Možná víc než miliarda. 
Ale pod mýma nohama není místo pro všechny. 
Není tu dost drobků, 
ani dost vajglů na kouření. 
Situace se komplikuje. 
Nebezpečí je veliké. 
Hrozí nám, že všichni skončíme na dešti, 
my s deštníkem i ti bez něho. 
Takže
prosím nejvyššího konstruktéra deštníků, 
jejich velkého výrobce, 
aby okamžitě přestal s výrobou deštníků
a začal vyrábět pušky, 
pušky pro nás lidi s deštníkem
i pušky pro přičinlivé lidi bez deštníku,
kteří nám pomůžou bránit náš deštník 
proti všem ostatním. 
Přičinlivé lidi, kteří se smíří s tím, že na ně serem, 
jen když najdou suché místo pod našima nohama
s hrstí drobků a vajglů. 
My jsme lidi s deštníkem, 
ale taky s puškou. 
Brázdy ryje pluh, 
ale brání je meč.

Přeložila Tereza Sieglová 
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Nová krev: 
Piš hru! 
Piš hru! je další z večerů Nové krve, které 
pro vás připravujeme nad rámec klasického 
repertoáru jako prostor pro uvolnění tvůrčího 
přetlaku i místo pro experimentování. Tento 
večer bude patřit krátkým dramatickým textům, 
jež vznikly přímo pro tuto událost. Oslovili jsme 
sedm autorů, kteří dostali za úkol poradit si 
na třech stranách se spojením „nová krev“. Pře-
svědčte se, jak se s takovým zadáním popasují 
ostřílení dramatici i začínající autoři – Markéta 
Bidlasová, Petr Erbes, Marek Hejduk, René 
Levínský, Ondřej Novotný, Hynek Skoták a Egon 
Tobiáš.

Čtou a účinkují: David Prachař, Pavel Batěk, 
Pavla Beretová, Patrik Děrgel, Ondřej Pavelka, 
Lucie Polišenská, Matyáš Řezníček a Pavlína 
Štorková
Režie a dramaturgie: Nina Jacques, Viktorie 
Vášová, Štěpán Gajdoš

Jediné uvedení 6. května 2019 od 20.00  
v horním foyer Nové scény

ND Talks: 
Fascinace světlem 
Světelný design je nezřídka brán jako samozřej-
most a světelným designérům a designérkám 
se málokdy dostane uznání či ocenění. Přitom 
není pochyb, že světelný design je uznávanou 
a samostatnou uměleckou složkou, v diva-
delních inscenacích nepostradatelnou. Jeho 
složitost spočívá nejen v nárocích na uměleckou 
kreativitu, ale také na znalost techniky a tech-
nologických postupů. V rámci ND Talks proto 
dostanou prostor zástupci oboru světelného 
designu, kteří promluví o tom, kudy vede cesta 
k pochopení a ovládnutí světla ve scénickém 
prostoru, jaké jsou požadavky a trendy v tomto 
oboru a jaký prostor pro tvůrčí kreativitu nabízí.

Diskusi s českými světelnými designéry Jiřím 
Šmirkem a Františkem Fabiánem a světelnou 
designérkou Pavlou Beranovou povede Veroni-
ka Štefanová z Českého rozhlasu Vltava.

14. května 2019 od 19.30  
v horním foyer Nové scény

Nová krev: 
Speed Dating
Divadelní rendez-vous, na němž se sdílí trochu 
jiná láska než na klasické schůzce. Nejprve se 
střetnou Dramaturgové a kritici, kteří – ač z jed-
né oblasti působení – se nablízko potkávají málo-
kdy: dramaturgové, jejichž práce na inscenacích 
je často neviditelná, se svými intelektuálními 
protějšky, které se divadlem zabývají teoreticky. 
Kritici o práci dramaturgů píšou, analyzují ji, 
publikují o ní texty. Má, mělo by či musí takové 
„rande“ skončit konfrontačně? Následně se se-
tkají ND YOUNG a ND GOLD, tedy účastnící kurzu 
jenž je určen pro mládež s mimořádným zájmem 
o divadlo s osobnostmi provozu Činohry Národní-
ho divadla. Mladí během čtyř měsíců zhlédli pět 
inscenací Činohry, účastnili se debat i workshopů 
a celou nabitou sérii zakončí právě rychlým 
rande. Na co se během poutě divadlem nestihli 
zeptat? Co je zaujalo a co naopak rozčílilo?

První setkání moderuje Jan Frič a seznamují 
se Barbora Hančilová, Lenka Havlíková, Marta 
Ljubková, Matěj Nytra, Matěj Samec, Dora Vice-
níková a Martin Bernátek, Jan Císař, Barbora 
Etlíková, Radmila Hrdinová, Martin Macháček, 
Karolina Plicková, Alena Zemančíková.

Na druhém se mladí návštěvníci setkají s umě-
leckým šéfem Činohry Danielem Špinarem, 
dramaturgem Janem Tošovským, s herci  
Pavlou Beretovou a Ondřejem Pavelkou,  
s Kateřinou Ondrouškovou z PR oddělení,  
Stanislavem Hrdličkou z Ateliérů a dílen ND 
a dalšími.

13. května a 21. května 2019 vždy od 20.00 
v kavárně NONA na Nové scéně
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KLUB  
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Vážení členové  
Klubu přátel Činohry ND,

je tu květen a ten značí, že nás 
čekají poslední dva měsíce 
sezony 2018/2019. Takže pokud 
ještě chcete stihnout nějaké 
představení před divadelními 
prázdninami, je nejvyšší čas 
to naplánovat! A na co že se 
v květnu můžete těšit?

Jediné uvedení v horním foyer 
Nové scény

Nová krev – Piš hru!
6. května 2019 ve 20.00 
Další z večerů Nové krve je 
tentokrát věnován dramatickým 
textům, jež vznikly přímo pro 
tuto příležitost. Ostřílení dra-
matici i začínající autoři dostali 
za úkol vyrovnat se na třech 
stranách se spojením „nová 
krev“. Jak to dopadlo?

Derniéra na Nové scéně,  
jednotné vstupné 100 Kč 

Nová Atlantida
12. května 2019 ve 20.00 
Nenechte si ujít poslední uve-
dení inscenace Jiřího Adámka, 
jež je prodchnuta nezaměnitel-
nou hudebností a nabízí nejen 
neotře lý způsob politického 
divadla, ale zároveň i pohled 
na nás samé s odstupem, nad-
hledem a humorem.

Květnové večery nejen  
o lásce ve Stavovském divadle
s 30% slevou

Noční sezóna
15. a 25. května 2019 v 19.00

Netrpělivost srdce
19. a 27. května 2019 v 19.00

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

Těšíme se na setkání  
v hledištích našich divadel! 

NÁMĚSTÍČKO

Neuvěřitelné se stalo skutkem 
a nominace se stala cenou. 
Gratulujeme Sašovi Rašilovo-
vi za Nejlepší mužský herecký 
výkon, jehož si všimla i domá-
cí kritika. Mefisto jede!

+++

Herečka Jana Stryková hraje 
v nové inscenaci Za krásu pod-
le textů Karla Huga Hilara tak 
sugestivně, že ji za režiséra 
celého díla považoval dokonce 
i vedoucí jevištního provozu 
Nové scény, kde se inscenace 
dva měsíce zkoušela.

+++

Totéž zkoušení strávila nápo-
vědka Darina Korandová celé 
v horizontální poloze: jelikož 
se hraje v hledišti, musela se 
nenápadně skrývat mezi řa-
dami. Obdivujeme ji zejména 
za to, že ani jednou neusnula.

+++

A naposledy z inscena-
ce Za krásu: poznali jsme 
na vlastní kůži, že dnešní 
divadelní busty nic nevydrží! 
Gumový Hilar praskl ještě 
před druhou premiérou. Pro 
uměleckého ředitele Činohry 
Daniela Špinara důrazně 
žádáme bustu z nejtvrdších 
materiálů a upozorňujeme, že 
do ní nikdo nesmí kopat!

+++

Žádná záskoková výzva nám 
není dost malá a síly souboru 
jsou nevyčerpatelné. Není 
velkých rolí, a kdo zaskakuje 
dnes, může být zaskočen 
zítra … Heslo „přijďte, vždyť 
nevíte, koho dnes uvidíte“ se 
stalo trvalým mottem roku 
2019 a platí pro diváky i pro 
herce.

+++

„I točna je jenom člověk,“ pro-
hlásil šéf výroby Martin Černý 
na explikační poradě k nové 
inscenaci Činohry. Zlatá slova, 
Martine!

V květnu 2019 čekají Činohru ND derniéry dvou inscenací. 
Nepropásněte šanci vidět je naposledy.

Krvavá svatba
Španělský básník 
a dramatik 
Federico García 
Lorca se na scénu 
Národního divadla 
vrátil po půlsto-
letí. Jeho pohnutý 
osud by sám vydal 
na hru – my se 
však vrátili k textu, 
v němž autor mísí 
folklor s avantgar-
dou, tradiční svět 
svateb a nedo-

tknutelných obřadů s vášnivostí okamžiku a nezachytitelnou láskou. Ne-
věsta ví, koho si má vzít, a Ženich se na svatbu připravuje se vší vážností. 
Do jejich osudu však vstupuje Leonardo a představy všech příbuzných se 
sypou jako domeček z karet …
Hrají: Taťjana Medvecká, Pavlína Štorková, Tereza Vilišová, 
Jana Boušková, Pavla Beretová, Soňa Červená, Saša Rašilov, 
Filip Kaňkovský, Patrik Děrgel a další

Naposledy uvádíme 4. května 2019 ve Stavovském divadle.
(Opravdu naposled potom 8. června 2019  
ve Slovenském národním divadle.)

Nová Atlantida
Doba, která zažívá 
tolik otřesů jako 
ta dnešní, zároveň 
vybízí k fantazí-
rování o lepším 
společenském 
řádu. Od proroků 
kybernetického 
věku v Silicon 
Valley po zaklada-
tele místních do-
mobran žije každý 
ve své vlastní uto-
pii. Jeden ovšem 

nerozumí druhému. Jazyky finančních magnátů, expertů, inženýrů, hu-
manistů či vlastenců se navzájem míjejí. Ztratili jsme schopnost rozumět 
touhám, obavám a pocitům druhých – a žádná nová společná vysněná 
Atlantida se na obzoru autorské inscenace Jiřího Adámka nerýsuje …
Hrají: Taťjana Medvecká, Vladimír Javorský, Magdalena Borová,  
Pavla Beretová, David Matásek, Filip Kaňkovský a Pavol Smolárik j. h., 
Petr Vančura j. h.

Naposledy uvádíme 12. května 2019 na Nové scéně
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Velké evropské jógové představení
Šestým rokem Evropská federace jógy pořádá mezinárodní Velké evrop-
ské jógové představení, které má za cíl propagovat jógu jako zdravý životní 
styl. Letos se koná pod heslem „Učiň dobro – odměníš sebe“ a shromáždí 
občany a jógové praktikanty z celé České republiky a evropských měst.

5. května 2019 od 16.30

Charitativní módní přehlídka Bellis
Popáté se koná benefiční akce projektu pomáhajícího mladým ženám 
s rakovinou prsu. Některé z nich na benefici předvedou jarní kolekci 
společnosti C&A, k vidění budou také fotografie pacientek od Richarda 
Nowaka, svou odvahu, krásu a sílu ale pacientky předvedou i ve společ-
ném tanci naděje a na závěr Pavel Callta zazpívá svou píseň Nechat vítr 
vát, při níž ho sborově doprovodí právě pacientky. Cílem akce je předat 
naději nemocným ženám, posílit jejich sebevědomí a pomoci jim nemoc 
přijmout – tedy ukázat jim, že se nemusejí stydět a i po onkologické léčbě 
jsou krásné. Vstup na benefici, jíž provází Iva Pazderková, je dobrovolný 
a výtěžek z něj půjde na aktivity projektu.

29. května 2019 od 17.00 v horním foyer Nové scény

Benso v srdci Prahy
V rámci patnáctého ročníku (nejen) divadelních setkání Tvůrčí Afrika aneb 
Všichni jsme Afričani potřetí ožívá největší pražské tržiště s africkými 
řemeslnými výrobky, kulinářskými specialitami a bohatým kulturním 
programem. Letos obsáhne třeba Aneboafro, TiDiTaDe, maghrebské tance 
Sahar, slam poetry Ellen Makumbirofové, Papise Nyasse, ohňový rituál 
Gilsona Santany, dojde na módní přehlídku SIYA… a jistěže BENSO – tedy 
mír a pohodu.

18. května 2019 od 13.00

Čtyři generace žen oděné Dyzajnem
Koncem května proběhne druhá letošní prodejní výstava autorské tvorby 
v Česku, která šestkrát ročně představuje přes sto osmdesát převážně 
českých kurátorsky vybraných tvůrců, designérů a umělců z různých 
odvětví jako šperkařství, móda, doplňky, hračky, papírnictví, porcelán či 
bytové doplňky. Dominantou a spojovací linkou letního Dyzajn marketu 
bude ženská energie. Promítne se především do dvanácti módních pře-
hlídek, na nichž designové kousky předvedou čtyři generace žen ve věku 
sedmnáct až sedmdesát dva let.

O víkendu 25. a 26. května 2019

Květnové akce na náměstí Václava Havla
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Veronika Blažejovská a David Stránský

Foto: S. Gherciu

Laterna 
magika

Vedoucí uměleckého souboru: 
PAVEL KNOLLE

Cocktail 012  
– The Best of 
Námět a dramaturgie: Václav Janeček, Zdeněk Prokeš

Režie, střih, kamera: Jan Loukota
Hudba a zvukový design: Stanislav Abrahám

Scéna: Miloslav Heřmánek
Kostýmy: Jarmila Konečná, Pavel Knolle, 

Roman Šolc, Šárka Hejnová, Jan Skalický, Pavel Ivančic
Editace a postprodukce: Matěj Hájek

Zveme na taneční koktejl z tvorby Laterny magiky – uvádíme ukázky z historie (např. 
Krkolomnou jízdu z Variací z roku 1963) i nedávných projektů. Moderní Graffiti, ne-

oklasický Pas de six, kouzelný zasněný duet z Rendez-vous nebo veselá vzpomínka 
na Casanovu, zkrátka pro každého něco. Večer završuje retro show Code58.08, ve které 

nechybí futuristické projekce, ani pohled do zákulisí Laterny magiky: nejen tady 
na Nové scéně, ale tanečníci nás na plátně zavedou také do paláce Adria, kde se před 

padesáti lety (9. května) Laterna představila poprvé pražskému publiku.

Uvádíme 
10. a 11. května ve 20.00 hodin 

na Nové scéně
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LATERNA MAGIKA > ROZHOVOR

Tři roky společné práce: 
Národní filmový archiv 
a Laterna magika
Po třech letech se uzavírá velký výzkumný projekt Laterna magika. Historie a současnost,  
dokumentace, uchování a zpřístupnění, který realizoval Národní filmový archiv (NFA), spolu  
s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, sdružením CESNET a Českým vysokým učením  
technickým. Od záchrany filmových pásů z inscenací, jejich digitalizace, sběru dokumentů,  
rozhovorů s pamětníky až po práci s tanečníky a jejich zachycováním moderní technologií,  
která dokáže posunout pohyb do virtuální reality – to vše se během několika let dělo. Jedním  
z výsledků jsou velké výstavy: první uvidíte v Brně od 15. května do 28. července v Domě  
umění, druhou v Praze v MeetFactory od 24. září do 10. listopadu 2019. A nepůjde o pouhé  
přenesení výstavy, vždy vznikne jiná koncepce opírající se především o performance a instalace 
odkazem Laterny magiky inspirované.

O projektu jsme si povídali s jeho hlavní řešitelkou ANDREOU PRŮCHOVOU HRŮZOVOU a s vedoucím uměleckého 
souboru Laterny magiky PAVLEM KNOLLEM – protože bez zapojení Laterny magiky a jejích tanečníků by to nešlo.
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NĚKOLIK OTÁZEK PRO 
PAVLA KNOLLEHO…

Co bylo pro Laternu magiku na této spoluprá-
ci nejnáročnější?
Myslím, že vyhledávání a vytipovávání vhodných 
částí z již neuváděných inscenací, které jsme se 
snažili co nejvěrněji zrekonstruovat. V ně-
kterých případech se jednalo i téměř o 60 let 
stará představení, ke kterým neexistují kvalitní 
jevištní záznamy.

Bylo nutné zapojit i tanečníky?
Samozřejmě, že bylo nutné současné členy 
souboru využít. Naše spolupráce spočívala 
především v převedení originální choreografie 
pomocí snímačů pohybu umístěných přímo 
na tělech tanečníků, tzv. motion capture, do po-
čítačového programu. To vše ve speciálních 
trikových studiích.

Na projektu spolupracovalo také ČVUT, Insti-
tut intermédií. Oslovily vás něčím technolo-
gie, které při výzkumu využívají? Máte chuť 
něco aplikovat v tvorbě?
Více než současné technologie mne zaujal 
přístup a nasazení lidí, kteří na projektu z ČVUT 
a IIM spolupracovali. Jestli bych si přál něco 
u nás aplikovat, pak je to především to obrovské 
nasazení, podpora a vzájemná důvěra, se kte-
rou do věci všichni šli.

Připomněla vám spolupráce s NFA také 
choreografie z dřívějšího repertoáru Laterny 
magiky? Jak se vám s odstupem času jeví?
Ukázalo mi to obrovskou cestu, kterou Laterna 
od prvního programu urazila. Širokou škálu 
experimentů, které ne vždy vyšly, ale zároveň 
nikdy neztratila důvěru, aby mohla pokračovat. 
Některá představení se dnes mohou zdát směš-
ná, ale u všech se dá říci, že v nich byl některý 
princip použit poprvé.

Jaké vidíte pro Laternu magiku z této spolu-
práce pozitivní dopady?
Ukazuje, že Laterna magika stále inspiruje mla-
dé tvůrce, nejen v oblasti divadla – o tom svědčí 
jejich zájem zapojit se do netradičních výstav 
vlastní autorskou tvorbou. Jsem na jejich práci 
zvědavý. Publikace doprovázející výstavy vyjde 
v angličtině, bude tedy dostupná zahraniční od-
borné veřejnosti, což je opět velké plus. Laterna 
je nezpochybnitelný fenomén, který významně 
ovlivnil české, a dovolím si říct i světové divadlo. 
Osobně doufám, že projekt otevře cestu pro její 
podporu v dalším směřování.

…A PRO  
ANDREU PRŮCHOVOU HRŮZOVOU:

Na co se mohou návštěvníci těšit na výsta-
vách?
Především se poprvé seznámí s digitali-
zovanými záznamy některých čísel a částí 
představení Laterny magiky, která považujeme 
za důležitá pro interpretaci jejího dramaturgic-
kého a technologického vývoje, např. s Expem 
58, Černým mnichem, Vivisekcí či Odysse-
em. Na obou výstavách bude tento filmový 
materiál doplněn díly současných umělců, 
kteří na Laternu a námi probádaný materiál 
reagují: v Brně umělci Zbyněk Baladrán, Jiří 
Žák, Michal Kindernay a tanečnice Markéta 
Kuttnerová s projektem virtuálně realitní 
taneční sekvence. V Praze bude hlavní hvězdou 
česko-německý multimediální umělec Michael 
Bielicky, ale představí se také dvě mladé za-
hraniční umělkyně vybrané na základě mezi-
národní výzvy a český tvůrce mladší generace 
Jakub Nepraš.

Kdo vlastně projekt inicioval?
Národní filmový archiv převzal fyzické materi-
ály v roce 2010. Vzhledem k množství mate-
riálu a jeho špatnému stavu bylo třeba získat 
finanční podporu na jeho zpracování. Byl podán 
grant na Ministerstvo kultury v rámci Programu 
na podporu aplikovaného výzkumu a experimen-
tálního vývoje národní a kulturní identity na léta 
2016 až 2022 (NAKI II), jejž NFA ve spolupráci 
s FF UK, ČVUT a sdružením CESNET získal. 
Grant a vizi projektu připravila filmová bada-
telka Anna Batistová a v jeho počátku se o jeho 
rozjezd zasloužila filmová historička Tereza 
Czesany Dvořáková.

Co vás při výzkumu nejvíc překvapilo?
Myslím, že každý z kolegů by si asi vzpomenul 
na něco jiného. Všichni jsme ale asi společně 
žasli nad vyprávěním pamětníků, kteří nám 

popisovali, jak za dnes zcela nepředstavitelných 
podmínek fungování bez digitálních technolo-
gií zvládali se značně „primitivními“ nástroji 
vytvořit obrovskou show. Z hlediska filmového 
materiálu nás asi nejvíce překvapila jeho různo-
rodost, kdy kolegové pracovali s nejrůznějšími 
typy filmových a zvukových pásů z odlišných 
dekád a často složitě a experimentálně podle 
dobových materiálů, záznamů a vyprávění 
museli rekonstruovat, jak fungovala souběžná 
projekce na více pláten nebo jak znovu spojit 
obraz a zvuk, které se dochovaly na odlišných 
nosičích.

Vzpomenete si na největší překážky?
Největší překážku představovalo množství 
materiálu a také stav, v němž se nacházel. Fil-
mové a zvukové pásy byly poškozené, materiály 
nejasně nebo nejednotně popsané, a tak se 
v mnoha chvílích práce našeho týmu podoba-
la spíše detektivce než postupu podle jasně 
daného scénáře. Vzhledem k tomu, že jsme měli 
na výzkum čtyři roky, stanovili jsme si na za-
čátku reálné cíle a priority toho, co zvládneme 
probádat, a nehonili se za zpracováním veške-
rého materiálu. Vybrané části jsme se snažili co 
nejlépe pochopit, popsat a uchovat.

Na kterou fázi spolupráce s Laternou budete 
nejvíc vzpomínat?
Zcela zásadní pro nás byly dva momenty spolu-
práce. Prvním byla velká vstřícnost a pomoc při 
navazování komunikace s pamětníky, bývalý-
mi členy souboru, jichž jsme potkali přes 60 
a podnikli s nimi obsáhlé rozhovory. Druhým 
zásadním bodem spolupráce byla ochota 
Laterny magiky podílet se na experimentálním 
snímání pohybu, kdy pro nás tanečníci souboru 
tančili sekvence starších představení či čísel, 
a tanečníci se dokonce museli učit pasáže z již 
neuváděných inscenací.

Lucie Kocourková

 >

Tanečníci Viktor Svidró a Adam Sojka při záznamu pohybu motion capture technologií
Foto: T. Jay

 >
Záznam pohybu 

tanečníků motion 
capture technologií

Foto: T. Jay

Výzkum je financován 
z Programu na podporu apli-
kovaného výzkumu a expe-
rimentálního vývoje národní 
a kulturní identity na léta 
2016 až 2022 (NAKI II).
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Balet
Umělecký šéf:

FILIP BARANKIEWICZ

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

VERTIGO 
Choreografie: Mauro Bigonzetti
Hudba: Dmitrij Šostakovič

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

Uvádíme: 
2. a 5. května 2019 
na Nové scéně

 ×
Kristýna Němečková a Adam Zvonař

Foto: M. Divíšek

Duet Vertigo z dílny Maura Bigon-
zettiho je oproti úvodnímu dílu pře-
kypujícímu expresí velmi umírněný 
ve výrazu, ale za to nabízí estetický 
prožitek na vysoké úrovni. Závrať 
či vášeň nejsou tím, co by toto dílo 
charakterizovalo, spíše čistota, 
linie, exaktnost, postřeh, skryté 
napětí. Tanečníci se pohybují 
po liniích naznačených světly, 
zatímco zbytek jeviště tone ve tmě, 
takže veškerá pozornost se může 
soustředit jen na ně. Choreografie 
si pohrává s hranicemi rovnováhy 
a těžiště v trochu forsythovském 
stylu, je plynulá, zdůrazňuje rozsah 
pohybu ve směsi neoklasických 
a moderních prvků. Tanečnice 
na špičkách jen v černém lehce 
zdobeném trikotu a její partner 
svlečený do půli těla se podobají 
rozpohybovanému sousoší.

Lucie Kocourková 
Taneční aktuality, 12. 6. 2016
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BALET > PŘIPRAVUJEME

Proces
Proces nelze spustit z očí, je třeba v pravidelných časových odstupech 
a mimoto i při zvláštních příležitostech docházet za dotyčným soudcem 
a hledět si všemi způsoby udržet jeho přízeň … Proces se sice nezastaví, 
ale obžalovaný je skoro stejně ochráněn před odsouzením, jako kdyby 
byl zproštěn viny … (Franz Kafka)

Uprostřed hluboké noci se otevřou dveře a vstoupí 
žena zahalená v listech papíru, symbolizující osud spí-
cího protagonisty a zuřivý hněv, kterému je vystaven … 
Tak začíná balet renomovaného italského choreografa 
Maura Bigonzettiho, který se nechal volně inspirovat 
stejnojmenným mistrovským románem Franze Kafky 
z roku 1914. Dalším inspiračním zdrojem mu byl také 
film Proces režiséra Orsona Wellese z roku 1962, 
jehož černobílé obrazy se objevují v jeho choreografii 
ve videoprojekci. 

Moderní inscenace plná dramatických zvratů sleduje 
příběh Josefa K., který se v den svých 30. narozenin 
probudí a uvidí u své postele tři policejní agenty, kteří 
ho chtějí z nepochopitelných důvodů zatknout. Zmate-
ný a ohromený Josef K. je pak zatažen do justiční ma-
šinérie, ztratí se ve víru podivných událostí a jde vstříc 
svému nešťastnému osudu. V zneklidňující a šílené 
atmosféře tmy a světla tanečníci vyjadřují úzkost ka-
ždé postavy příběhu, který připomíná tragickou noční 
můru, metaforu muže ničeného předpisy, kterým 
nerozumí, pravidly, proti nimž se nemůže vzbouřit. 
Balet Národního divadla zařazuje do svého repertoá ru 
dílo, které rezonuje s osobností Franze Kafky a k praž-
skému milieu nepochybně patří.

MAURO BIGONZETTI se narodil v Římě, kde také 
vystudoval operní akademii. Po absolutoriu se stal 
členem baletu Římské opery, kde strávil deset let. 
Od sezony 1982/1983 působil v souboru Compagnia 
Aterballetto, kde účinkoval ve všech repertoárových 
inscenacích a spolupracoval s významnými cho-
reografy, jako jsou Alvin Ailey, Glen Tetley, Williame 
Forsythe nebo Jennifer Muller. 

V roce 1990 vytvořil svou první vlastní choreografii, 
Sei in movimento, na hudbu J. S. Bacha, která byla 
poprvé uvedena na scéně Teatro Sociale v italské 
Grassině. Vzápětí ukončil své angažmá v souboru 
Compagnia Aterballetto a zahájil dráhu svobodného 
umělce. Spolupracoval s baletními soubory Balletto 
di Toscana, English National Ballet, Ballet National 
v Marseille, Stuttgarter Ballett, Deutsche Oper Berlin, 
Staatsoper Dresden, Ballet Teatro Argentino, Balè da 
Cidade de Sao Paulo, Ballet Gulbenkian, Státní balet 
Ankara, Ballet du Capitole v Toulouse a New York 
City Ballet. Vytvořil choreografie pro baletní soubory 
milánské La Scaly, Teatro dell’Opera di Roma, Arena 
Verona a neapolské Teatro San Carlo.

V letech 1997 až 2007 zastával funkci uměleckého 
šéfa souboru Compagnia Aterballetto a v letech 
2019–2017 Baletu Teatro alla Scala.
K jeho nejvýznamnějším dílům pro Compagnia Ater-
balletto patří Pression, Cantata, Rossini Cards, Vespro, 
Les Noces, WAM, Romeo a Julie, InCanto, Certe Notti a Le 
Sacre, Festa Barocca, Vespro, In Vento, Oltremare a Luce 
Nascosta, Le Quattro Stagioni, Caravagio, Il Concertone, 
La Piaf, Der Prozess, Pietra Viva, Alice a další. 

Klobouky pro plakát KAFKA: Proces věnovala společnost 
TONAK a.s., tradiční výrobce klobouku již 220 let. 

Choreografie: Mauro Bigonzetti
Hudba: Antonio Bononcini, 

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

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

Kostýmy: Mauro Bigonzetti
Projekce: OOOPStudio

Česká premiéra:
13. června 2019  

ve Stavovském divadle
Druhá premiéra:
14. června 2019

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

 >

Mauro Bigonzetti s Ayou Watanabe
Foto: S. Gherciu

 >
Vizuál k představení
Foto: A. Rasmussen
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BALET > UVÁDÍME

Malá mořská víla
O Malé mořské víle z blízka s choreografem Janem Kodetem 

V roce 2016 měl ve Stavovském divadle světovou premiéru balet Malá mořská víla 
v režii dua SKUTR, v choreografii Jana Kodeta a na hudbu Zbyňka Matějů. Jedinečné 
lyrické dílo na motivy knihy H. Ch. Andersena zve diváky do vln magického podmořské-
ho světa, kde se tančí o lásku. Nyní dva a půl roku od premiéry je možné tento úspěšný 
balet zažít i na DVD. O záznam inscenace se zasloužila Česká televize a francouzská 
společnost Les Films Figures Libres. Jaké jsou výhody baletní inscenace na DVD?  
Jaká byla malá mořská víla? To jsou otázky, na které jsme se zeptali JANA KODETA.

Malá mořská víla pojednává mimo jiné o vyznání 
lásky. Jak jsme na tom s vyznáváním lásky v dnešní 
době? Myslíš, že se až moc bojíme, že se nám stane 
to, co malé mořské víle?
Kdybychom takhle nad láskou přemýšleli, bylo by 
to o strachu a ne o vášni. Bohužel si ale myslím, že 
dnešní doba romantickým vyznáním nenahrává. Rád 
bych se mýlil. Mám pocit, že mnoho párů o svých ci-
tech vůbec nemluví. Otázkou je, jestli jim to klape i bez 
vyjádření, nebo ne.

Co si o rozhodnutí malé mořské víly myslíš?
Myslím, že byla velmi silná a odvážná. A také přející. 
Dokázala, že prince miluje naplno a nesobecky. A to je 
nejvíc. 

Jedním z dalších témat Malé mořské víly je bolest 
a křehkost duše. Jak se toto téma projevilo kon-
krétně v choreografii?
Už když jsme si vybírali hlavní představitelku, tak 
jsme právě nad těmito věcmi hodně přemýšleli. Hou-
ževnatě působící metr sedmdesát vysoká tanečnice by 
asi diváky o své křehkosti nepřesvědčila. Když potom 
došlo v určitých momentech představení na projev 
tohoto charakteru, snažili jsme ho podpořit především 
prací paží, gesty.

Od premiéry již uběhl nějaký čas. Co máš na insce-
naci osobně rád, když ji zpětně hodnotíš?
Radost mám hlavně z reakce diváků. To, jak před-
stavení prožívají, jak dovedou žasnout i smutnit, jak 
o něm o přestávce mluví. Netušili jsme, jak ohromný 
úspěch se dostaví. Po nějaké době člověk sleduje bě-
hem představení zcela jiné věci než na začátku. Jsou 
ale stále situace, které si užívám a mám je dál moc 
rád. Naopak, některé bych dnes už udělal jinak. To je 
myslím přirozené.

Malá mořská víla vyšla na DVD. Jaké jsou výhody 
a nevýhody živého představení na DVD?
Máme radost, že Malá mořská víla vyšla na DVD, i když 
se záznamem živého představení to není nikdy jed-
noduché. Vždy bude zážitek v divadle, díky autentické 
atmosféře, silnější. To je bez debat. Výjimkou jsou pro 
televizní záznam upravená nebo vytvořená předsta-
vení. My jsme se snažili jak počtem, tak rozmístěním 
kamer divákovi zprostředkovat co nejlepší zážitek. 
Výhodou jsou samozřejmě detaily, které divákovi díky 
televizní technice můžeme nabídnout. Snad se nám to 
povedlo. 

Markéta Faustová

Libreto: Jan Kodet, 
Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský

Hudba: Zbyněk Matějů 
Choreografie: Jan Kodet

Režie: SKUTR (M. Kukučka a L. Trpišovský)
Scénografie: Jakub Kopecký

Kostýmy: Alexandra Grusková
Projekce: Lunchmeat, Jakub Kopecký

Animace: Erik Bartoš, Jan Kolegar

Hudební nastudování: 
Andreas Sebastian Weiser 

Dirigenti: 
Andreas Sebastian Weiser / David Švec 

Hraje Orchestr Národního divadla

Uvádíme
8. a 11. května 2019  

ve Stavovském divadle

 >

Jan Kodet a Magdaléna Matějková
Foto: P. Hejný

DVD Malá mořská víla 
V prodeji na e-shopu 
a v pokladnách ND
Cena: 199 Kč



Labutí jezero v ohlasech
 
Nové, v pořadí třinácté nastudování Labutího jezera 
dává naplno rozeznít pohádkovému příběhu o princez-
ně, do níž se zamiluje mladý nezkušený princ i o ča-
rodějově dceři, která jí má prince odloudit. Zároveň 
je přehlídkou skvělých výkonů uprostřed krásných 
pohádkových scenérií. Svůj podíl na lahodnosti nastu-
dování má také barevně a dynamicky interpretovaná 
hudba Petra Iljiče Čajkovského, kterou pod taktovkou 
dirigenta Václava Zahradníka hraje Orchestr Státní 
opery Praha.

Iveta Macková, Harmonie, 6. 4. 2019

Druhé dějství nás zavádí do působivé scény temného 
modrého jezera, sídla zlého čaroděje, kam labutě 
v čele se zakletou princeznou Odettou (Miho Ogimo-
to) přilétají. Zde se poprvé setkáváme s výbornými 
společnými výstupy všech 24 sněhobílých labutí, jež 
působí jako jedno tělo přesně tak, jak si to John Cranko 
přál. Ladnost jejich pohybů a vzájemné dokonalé sla-
dění jsou pastvou pro oči a balzámem na duši každého 
romanticky založeného diváka.

Andrea Morkusová, Informuji.cz, 2. 4.2019

Prim tak hraje představitelka dvojrole Odetty a Odilie 
Alina Nanu. Na scénu vplouvá jako bílá Odetta 
s příznačně rozvlněnými pažemi. V adagiích „bílých 
dějství“ je labutí křehkou a zranitelnou, v její tváři 
se odráží smutek a obavy. Věrohodně se poté mění 
v odměřenou a energickou černou Odilii. Po technické 
stránce jde o obdivuhodný výkon, korunovaný pirueta-
mi fouetté s vícečetnými otočkami.

Roman Vašek, Aktualne.cz, 1. 4. 2019

Technicky i herecky takřka bezchybný výkon podala 
během druhého premiérového večera především Miho 
Ogimoto, představitelka hlavní role. Vyzrálá japonská 
tanečnice, první sólistka souboru, je nyní na samém 
vrcholu kariéry. Jako zakletá princezna Odetta je 
éterická a jemná, její port de bras jsou citlivá a něžná, 
coby Odilie je naopak velmi energická a jiskřivě 
svůdná.

Johana Mravcová, CT24.cz, 2. 4. 2019

Choreografie: John Cranko
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij

Nastudování: Birgit Deharde, 
Andria Hall, Filip Barankiewicz

Umělecká supervize: Reid Anderson
Scénografie: Martin Černý

Kostýmy: Josef Jelínek
Světelný design: Pavel Dautovský

Projekce: Lunchmeat

Hraje Orchestr Státní opery
Hudební nastudování: Václav Zahradník

Dirigenti:
Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Uvádíme
23., 26., 28. a 30. června 

v Národním divadle

 >

Miho Ogimoto a Patrik Holeček
Foto: S. Gherciu
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DVD Malá mořská víla 
V prodeji na e-shopu 
a v pokladnách ND
Cena: 199 Kč
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Tamara Karsavina 
a Anna Pavlovova v roli Lise

Foto: Archiv
Nikola Márová

Foto: S. Gherciu

Choreografie: Frederick Ashton
Hudba: Ferdinand Hérold, volná adaptace 

a aranžmá John Lanchbery  
podle verze z roku 1828
Scénář: Jean Dauberval

Výprava: Osbert Lancaster
Scéna a kostýmy: Osbert Lancaster

Světelný design: Jean-Pierre Gasquet 
Svícení: John B. Read

Nastudování: Jane Elliott
Baletní mistři: Michaela Černá, Tereza 

Podařilová, Alexej Afanassiev, 
Nelly Danko

Hudební nastudování: Václav Zahradník
Dirigent: Václav Zahradník / 

Sergej Poluektov
Hraje Orchestr Státní opery

Uvádíme:
18., 22., 25. května  

a 1. června 2019
v Národním divadle

Marná opatrnost
La Fille mal gardée: Z generaci na generaci

Toto představení považujeme za zlomový 
bod v historii baletu. Znamenalo odklon 
od formální, pseudo-klasické tradice, kdy 
příběh byl záminkou – ramínkem pro 
zavěšení sledu jednotlivých entrées, pas 
seuls a pas d’ensemble… zde není tance, 
který by neplynul přímo z reálné situace. 
Je to rozkošný dobový obrázek – umělec-
ká reakce na současný život. 
Tamara Karsavina 

Balet La Fille mal gardée, na který se nyní opět můžete 
těšit v rámci květnového a červnového bloku v Národ-
ním divadle, slibuje komediální zápletku, humorné 
pasáže – a přitom skvělé taneční party a virtuózní 
podívanou. Pro zasvěcené je navíc tento balet nádher-
ným příkladem tradování určitých baletních pokladů, 
předávaných z generace na generaci. Můžete si to 
představit jako získání vzácného receptu, výrobního 
tajemství, něčeho, co všichni milují a chtějí, avšak 
předat dál a vytvořit v dokonalé formě, dokážou jen ti 
zasvěcení.

Není proto divu, že autor inscenace Frederick Ashton 
spolupracoval při tvorbě své podoby La Fille mal 
gardée s legendární tanečnicí Tamarou Karsavinou 
(1885–1978). Karsavina byla představitelkou hlavní 
role, dívky Lise, jak v petrohradském Carském baletu, 
tak ve slavném Ruském baletu Sergeje Ďagileva. Zde 
získala cenné znalosti, znala původní pantomimu, 

tradovaná pas de deux, podtexty a interpretační sou-
vislosti. Provdaná za britského diplomata, žila od roku 
1918 v Londýně a soustavně se podílela na formování 
anglické baletní školy, později jako vicepresidentka 
Royal Academy of Dancing v Londýně. Za zásluhy 
o rozvoj britského baletu byla vyznamenána britským 
řádem. Se sólisty Královského baletu spolupracovala 
de facto až do své smrti. Frederick Ashton vzpomíná 
na její velkou zásluhu při tvorbě této inscenace. A nyní, 
když si můžeme kouzlo inscenace vychutnat i v Pra-
ze, připomeňme, že Tamara Karsavina hostovala 
v pražském Národním divadle v letech 1908/1909. 
Tančila v Louskáčkovi, v Adamově Giselle a Arenského 
Egyptských nocích. Na závěr pobytu vystoupila v Ne-
dbalově baletu Z pohádky do pohádky v choreografii 
Achille Viscusiho. Stala se miláčkem českého publika, 
zatímco Anna Pavlovova, která vystupovala pro praž-
ské německé obyvatelstvo v Neues Deutsches Theater 
(dnes Státní opera) v Giselle (1908), Labutím jezeře 
a Pacchitě (1909) v rámci turné Carského ruského ba-
letu Mariinského divadla, se stala středobodem zájmu 
německé kulturní smetánky.

Až budete sedět v pohodlí hlediště a vnímat panto-
mimickou scénu, při které Lise na začátku druhého 
dějství ukazuje, jaký bude její život, až se vdá – můžete 
se přenést v čase klidně o sto let zpět. Podobný 
zážitek totiž mohli mít diváci při sledování Tamary 
Karsaviny, Anny Pavlovové – stejně jako vy dnes 
prostřednictvím Aliny Nanu nebo Nikoly Márové. Svět 
se točí, časy mění – ale některé věci naštěstí zůstávají 
pro příští generace uchovány. 
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V divadle nevíte, 
co se bude dít druhý den 
Tuhle dívku si zapamatujte, protože o ní ještě uslyšíte. Pětadvacetiletá  
OLGA BOGOLIUBSKAIA původem z Moskvy je okouzlující. Odzbrojí vás její 
zářivý úsměv a jiskřivý pohled očí. Na jeviště dokáže přinést radost, a také 
ji předat divákům. V minulé sezoně dostala příležitost zatančit si hlavní roli 
Lise v Marné opatrnosti nebo ji můžete vidět i v Labutím jezeře, Timeless, 
Louskáčkovi, Kylián – Mosty času a dalších titulech baletního repertoáru.

Olgo, jaká byla tvá cesta do Baletu ND?
Když mi byly tři, rodiče mě přihlásili na gym-
nastiku. Připadala mi tak technická, bez 
příběhu, bez tajemství. Dva roky jsem cvičila 
a dokonce se dostala i na soutěže, ale pak mě 
jednoho dne maminka vzala do Stanislavské-
ho divadla na balet Popelka a to mě uchvátilo. 
Hlavně jedna tanečnice, která měla nádherné 
dlouhé paže. Vypadala, jak kdyby přitančila 
z jiného světa. Každý její pohyb nesl nějaký 
význam. Obdivovala jsem její jemnost a začala 
snít, že budu jednoho dne jako ona. Tam jsem se 
zamilovala do baletu a začala chodit do baletní 
přípravky. Nakonec jsem ve Stanislavského di-
vadle tančila a tahle baletní královna mě učila. 
Nemohla jsem se tehdy dočkat, až jí řeknu, že 
byla celou dobu mojí inspirací.

Kdy ti došlo, že balet není jen o té kráse paží, 
ale také o tvrdé dřině?
Když jsem přišla na osmiletou taneční konzer-
vatoř. Vybrali nás do ročníku z pěti set uchaze-
čů. Věděli jsme, že musíme makat, abychom se 
na škole udrželi, a každý den jsme byli na sále 
od brzkého rána do šesti. Tam jsem zjistila, že 
na sebe musím být tvrdá. 

Měla jsi někdy období, kdy si chtěla s baletem 
přestat?
Když mi bylo patnáct, měla jsem nohu tři týdny 
v sádře. Spadla jsem ze skoku. Začala jsem 
se znovu učit chodit a myslela si, že se nikdy 
nedovedu vrátit do formy. Ale rodina mě tak 
podporovala, že jsem to zvládla. V osmnácti 
jsem dokončila školu. Všichni moji spolužáci 
snili o tom jít do Baletu Velkého divadla v Mo-
skvě, ale já věděla, že více příležitostí dostanu 
ve Stanislavském. To se mi nakonec povedlo.

Když mluvíš o zranění. Nedávno jsi nemohla 
kvůli zranění pět týdnů tančit. Co jsi dělala?
Pro tanečníka je pět týdnů bez tance velmi dlou-
ho. K tomu je většina mých kamarádů ze sou-
boru, takže jsem si ani neměla s kým popovídat. 
Ale snažila jsem se trochu trénovat. Chodila 
na pilates, do bazénu a obšívala jsem si špičky, 
protože když máte v pracovním týdnu jeden den 
volna, většinou tyhle věci nestíháte. 

Udělala jsi něco, co jsi již dlouho chtěla, ale 
nebyl na to čas?

Četla jsem staré ruské klasiky, které jsem si chtě-
la připomenout – Annu Kareninu, Mistra a Markét-
ku a také knihy od Remarqua, kterého miluji.

Zpátky ke tvé kariéře … Ve Stanislavského di-
vadle jsi zůstala dva roky pod vedením Igora 
Zielenského …
Igor Zielenski lpěl na disciplíně. Byla to dřina. 
Ale když po dvou letech odešel do Mnichova, 
řekla jsem si, že bych chtěla také odejít z Ruska. 
Jedna kamarádka jela na konkurz do Prahy 
a nechtěla jet sama, a tak jsem se přidala. 
Do Prahy jsem se zamilovala hned, do archi-
tektury, do atmosféry. Získala jsem smlouvu, 
šla do toho a nikdy nelitovala. Zatím jsem měla 
možnost pracovat s úžasnými choreografy, 
asistenty a dostala jsem krásné příležitosti.

Tančíš hlavní roli Lise v Marné opatrnosti…
Marná opatrnost je moje nejoblíbenější insce-
nace, ačkoli je tak těžká. Jako Lise si můžeš 
hrát, dělat si legraci. Každé představení je jiné, 
protože je v něm hodně hereckých momentů, 
které můžeš pokaždé prožít jinak. Je tu velký 
prostor pro improvizaci.

Působíš jako velmi precizní osoba. Jsi se 
sebou někdy spokojená?
Jsem k sobě hodně kritická. Když se mě někdo 
zeptá po představení, jestli jsem spokojená, 
vždycky řeknu, že by to mohlo být lepší. Pře-
mýšlím o tom, co jsem udělala špatně. Jednou 
za mnou přišel po představení umělecký šéf 
souboru Filip Barankiewicz, aby mě pochválil, 
a když jsem řekla: „Ale mohlo to být lepší.“ od-
pověděl: „Proto pracujeme každý den, aby to bylo 
lepší.“ Poslední dobou se snažím být na sebe 
hodnější, abych si alespoň užila ty chvilky štěstí.

Co je pro tebe štěstí?
Čas po představení, kdy cítím, že jsem ze sebe 
dala všechno a lidem to něco přineslo. To je 
krásný pocit. 

Olgo, máš nějakou postavu, kterou by sis 
ve svém životě ráda zatančila?
Před dvěma lety jsem si myslela, že je to Labutí 
jezero, ale teď je to Manon od Kennetha MacMi-
llana. Manon v sobě nese velké drama. Hudba 
je úžasná. Viděla jsem ten balet asi tisíckrát 
v podáni mnoha baletních souborů.

Kde vidíš sebe sama za pět let?
Ráda bych tančila, pokud budu zdravá. A až 
skončím s baletem? Určitě bych chtěla zůstat 
v umění. Miluji oblečení, design, tvary. Možná 
bych jednoho dne ráda zkusila otevřít svůj 
SHOWROOM. Ale naučila jsem se moc nepláno-
vat. V divadle v podstatě nevíte, co se bude dít 
druhý den. Tak improvizuji.

Kdybys měla čtenáře vzít na tvé oblíbené 
místo, kde by to bylo? 
V Čechách jsem si zamilovala vyhlídku Máj. 
Jednou jsem tam seděla patnáct minut a našla 
jsem tam zvláštní klid. Takže asi tam. 

Markéta Faustová

 >

Olga Bogoliubskaia
Foto: A. Katsapov
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Proměny 
Baletní přípravky 
Baletní přípravka se v letošním roce rozhodla připomenout si na jevišti 
Stavovského divadla čtyři roční doby v podobě výročního představení 
s názvem Proměny. 
Po loňském velmi úspěšném výročním představení Cesta se letos naši 
žáci octnou ve víru dětských her a zvyků, tak jak je přináší jednotlivé 
roční doby. Každé období přinese řadu pestrobarevných obrazů v podání 
dětských umělců. Můžete s nimi pouštět draky, očekávat Mikuláše a třást 
se před čertem, znovu prožít nezapomenutelné kouzlo Vánoc, koledovat 
s velikonoční pomlázkou nebo vynést Moranu. 
Toto představení však přinese i další zážitky. Můžete s námi cestovat 
k moři, zatančit si na plese, zacvičit si na prázdninovém tanečním sou-
středění, podívat se, co je nového u babičky na dvoře, či sledovat napínavý 
souboj svatomartinské husy s kuchtíky. Jestliže vás trápí nejistota, jak 
tento souboj dopadne, přijďte se podívat na naše představení. 

Jana Jodasová, vedoucí Baletní přípravky ND 

25. a 27. června 2019 ve Stavovském divadle

Baletní dílny 
Labutí jezero a Marná opatrnost
Vzhledem k velkému zájmu vypisujeme další termín baletní dílny k Labu-
tímu jezeru, ve které se vrátíme k černé i bílé labuti, Crankově verzi tohoto 
titulu i k historickým milníkům inscenace. Navíc si zkusíme pas de quatre, 
užijeme si bílé adagio v podání předních sólistů Baletu ND, prožijeme 
labutí krásu zblízka.
Také další dílna se týká konkrétního baletu: Připravte se na zhlédnutí La 
Fille mal gardée (Marná opatrnost), jehož historie spadá až do roku 1789. 
Patří sláma k baletu? Jak se tančí v dřevácích? Umí tančit slepice? Živé 
zvíře na jevišti? Humor k baletu patří stejně jako virtuózní variace – Marná 
opatrnost z různých úhlů pohledu a na vlastní kůži. Stuhy máme nachys-
tány! Těšit se můžete na přední sólisty Baletu ND, kteří vám zatančí, 
ukáží, vysvětlí. Obě dílny doporučujeme dospělým a dětem od 6 let.

Cena: 180 Kč
Kde: v sídle (na baletním sále) Baletu ND, Anenské nám. 2, Praha 1 
Rezervace nutné na: balet@narodni-divadlo.cz nebo  
k.hanackova@narodni-divadlo.cz

Aktuální termín: 19. května 2019 



 

Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Opery Národního divadla:  
JAROSLAV KYZLINK

Hudební ředitel Státní opery: 
ANDREAS SEBASTIAN WEISER

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

Tramvestie
Čtyři hlasy: čtyři životy: jedna jízda. Zachycení tramvajové 
trasy mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou.

Libreto: Pavel Novotný
Dirigent: Richard Hein
Režie, scéna, světelný design a video: Marek Bureš
Kostýmy: Klára Syrůčková

Orchestr Státní opery

Účinkují: Jana Horáková Levicová, 
Lenka Šmídová, Dušan Růžička, Jiří Sulženko

Uvádíme: 
7. a 20. května, 23. června 2019 
na Nové scéně
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Sergej Prokofjev 

Láska ke třem pomerančům … surrealistická opera, která má premiéru 
v Národním divadle 16. května 2019! Jednou ze stěžejních rolí Prokofjevovy 
opery je hypochondrický princ milující pomeranče. Jaký je Princ z pohledu 
jeho představitelů – ALEŠE BRISCEINA a MARTINA ŠREJMY? 

Láska ke třem pomerančům
Hudební nastudování: Christopher Ward

Dirigenti:  
Christopher Ward / Zbyněk Müller

Režie a choreografie: Radim Vizváry
Scéna: Boris Kudlička

Kostýmy: Natalia Kitamikado
Sbormistr: Martin Buchta

Pohybová spolupráce: Marek Zelinka
Dramaturgie: Ondřej Hučín

Sbor a Orchestr Národního divadla

Obsazení:
Král Trefa, Kuchařka: 

Zdeněk Plech / Jan Šťáva 
Princ: 

Aleš Briscein / Martin Šrejma 
Princezna Clarice, Lineta: 

Veronika Hajnová / Andrea 
Tögel Kalivodová 

Leander:
Artur Mateusz Garbas / Roman Janál 

Truffaldino:
Jaroslav Březina / Josef Moravec 

Pantalon, Ceremoniář:
Jiří Brückler / Lukáš Zeman 

Kouzelník Celio:
Jan Hnyk / František Zahradníček 

Fata Morgana:
Eva Urbanová / Eliška Weissová 

Ninetta:
Jana Sibera / Marie Fajtová 

Farfarello
Csaba Kotlár / Igor Loškár 

Smeraldina, Nicoleta:
Kateřina Jalovcová / Jana Sýkorová 

Premiéry 
16. a 19. května 2019 

v Národním divadle

Dále uvádíme: 
24. a 29. května, 

9. června 2019

Aleš Briscein:
Není princ jako princ!

Co může vzniknout, když ruský skladatel napíše 
operu pro americké publikum na italský námět, ale 
ve francouzštině? No přece opera Láska ke třem 
pomerančům! V opeře jsem už ztvárnil několik 
princů, ale není princ jako princ. Pan režisér Radim 
Vizváry ho na úvod nazval trefně – princ – roz-
mazlený spratek-hypochondr, tedy alespoň co se 
úvodu opery týče. Málo rolí mého oboru má takový 
netradiční vývoj, jako je tomu právě tady. Nevylé-
čitelně nemocný princ, který se neumí smát a nad 
kterým lékařské konsilium láme hůl, se působením 
kouzla zlé čarodějky Fata Morgany zamiluje do tří 
pomerančů a vydává se na dalekou cestu. Z prince 
ufňukánka se najednou stává v projevu skutečně 
dramatická postava. Spolu se svým kamarádem 
Truffaldinem nakonec přece jen naleznou na poušti 
pomeranče a zažívají spoustu dobrodružství. Tato 
opera vás určitě naladí pozitivně, na šťastný konec se 
přijďte podívat a podpořit nás do Národního divadla 
už od 16. a 19. května.

Martin Šrejma: 
Zajímavá koncepce, chytrá scéna 
a pohádkové kostýmy

Opera Sergeje Prokofjeva Láska ke třem pomerančům 
je geniální dílo na motiv italské pohádky a role prince 
v ní je pro mě velkou výzvou a jsem moc rád, že mě 
hudební ředitel ND Jaroslav Kyzlink oslovil, abych se jí 
zhostil. Tato role je náročná jak pěvecky, tak i po ryt-
micko-intonační stránce. A vlastně i po herecké. Řekl 
bych, že patří vůbec k těm psychologicky nejnáročněj-
ším, se kterými jsem se zatím za svoji kariéru setkal. 
Princ v ní prochází třemi fázemi od hypochondrického 
rozmazleného, přerostlého spratka přes začarova-
ného „náměsíčníka“ poblouzněného hledáním tří po-
merančů, až po hrdinu, který se ničeho nebojí, a když 
potká ke konci svůj „vytoužený pomeranč“, princeznu 
Ninettu, tak se promění v zamilovaného „Romea“. 
Spolupráce s panem dirigentem Wardem je perfektní. 
Divák se o jeho kvalitách mohl ostatně přesvědčit 
v krásné inscenaci Billyho Budda. Koncept, se kterým 
přišel pan režisér Vizváry se svým týmem je mi velice 
sympatický, scéna je velmi chytře řešena, kostýmy 
jsou až pohádkově zajímavé, a tak mi nezbývá než vás 
diváky pozvat, abyste se sami přišli přesvědčit o kvali-
tách naší nové inscenace. Těšíme se na vás!

 >
Návrh kostýmu Prince 
od Natalie Kitamikado



35



36

OPERA > LÁSKA KE TŘEM POMERANČŮM

Hudební nastudování 
Prokofjevovy opery Láska 
ke třem pomerančům při-
pravuje na květen v Národ-
ním divadle CHRISTOPHER 
WARD, osmatřicetiletý 
operní dirigent s evrop-
skou působností, generální 
hudební ředitel německého 
města Cáchy a šéf tamního 
symfonického orchestru. 
V Národním divadle už loni 
v lednu připravil a dirigoval 
premiéru Brittenovy opery 
Billy Budd, která se na re-
pertoár s několika předsta-
veními vrátí zase na konci 
příští sezony. 

Je pro vás jako pro Brita německé kulturní  
prostředí hodně odlišné?
Kvůli očekávanému Brexitu jsem se nedávno stal 
Němcem, mám dvě občanství… Německo nabízí 
mnohem vyšší počet akcí a příležitostí. Ve Spojeném 
království je například jenom šest hlavních operních 
domů ve srovnání s šesti desítkami operních divadel 
v Německu. A podobné je to s orchestry. Německý 
systém dává mladým dirigentům hodně příležitostí 
k osobnímu rozvoji a k získávání poměrně hlubokých 
znalostí a zkušeností. Způsoby komunikace, říkejme 
tomu pravidla hry, jsou ovšem v Německu odlišná 
od těch britských, to jsem se musel naučit. Přátelé 
mi říkají, že jsem už skoro jako Němec…! Ale já se 
samozřejmě cítím naprosto Britem, svůj domov budu 
mít vždycky v Anglii.

A české prostředí?
Našel jsem tu muzikanty, kteří berou věci vážně. A je 
pro mě velká čest dirigovat v Národním divadle – jsem 
si vědom tradic české národní kultury, které reprezen-
tuje. Těším se na premiéru s Prokofjevem a rád budu 
také za rok u toho, až se vrátí na repertoár Britten.

Jak jste se dostal k opeře Láska ke třem pomerančům?
V celoevropském měřítku není moc často hranou 
operou. Jde ale o dílo, které přináší mnoho podnětů 
a výzev. Zvláště pro orchestr. A jde o velmi zábavné 
dílo. O rozkošně zpracovanou pohádku s jednoduchým 
a krásným příběhem a s velikou energií. Nabídka při-

šla v souvislosti s mou zdejší prací na Billym Buddovi. 
A jedním z důvodů, proč jsem o tuhle inscenaci stál, 
bylo moje setkání s Radimem Vizvárym, který tehdy 
dělal choreografii. Prokofjeva teď režíruje.

A funguje vám to dohromady?
Ano, úžasně. Komunikuje nejen slovně, ale také 
prostřednictvím své neuvěřitelné fyzičnosti. Dokáže 
ukázat přesně to, co chce, co si přeje. A má obrovskou 
představivost. Lidé chtějí být v divadle baveni – jsem 
přesvědčen, že takový zábavný, opravdu kouzelný až 
magický večer, který chystáme, určitě rádi přijmou. 

Pohled do vašeho kalendáře prozrazuje, že se hod-
ně věnujete modernější a moderní hudbě. 
Do určité míry asi ano …

… v Německu jste dirigoval také premiéru opery 
Make No Noise Miroslava Srnky.
Ano, ale věnuji se samozřejmě i romantické hudbě. 
Čeká mě můj první operní Wagner, měl jsem teď své 
první dirigentské setkání s Brucknerovými symfonie-
mi … Hodně blízký je mi Beethoven a za mimořádně 
moderního považuji Mozarta, také jsem už dirigoval 
docela hodně barokní hudby… Nemám v úmyslu se 
nějak specializovat. Ani v symfonickém repertoáru, 
ani v opeře.

Petr Veber 
(Celý rozhovor na hudebním portálu KlasikaPlus.cz) 

Rozkošná pohádka s velikou energií

REŽISÉR 
RADIM VIZVÁRY:
Chtěl bych divákům předvést svět 
představ, iluze a kouzel, v němž se 
vyobrazují základní až archetypální 
vztahy mezi lidmi. Zajímavostí scény 
budou například obrazy fungující 
na principu japonského divadla 
kabuki. Pomeranče budou ztvárněné 
jako ženská ňadra – jako symbol 
ženství, který v inscenaci hledáme. 
Dílo je tak čistě surrealistické, že 
v dnešní době umožňuje až filmové 
ztvárnění.
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 >
Christopher Ward 
Foto: csward.com
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OPERA > PO PREMIÉŘE

Mozart a ti druzí
Dirigent: David Švec 

Režie a video: Alice Nellis
Scéna: Matěj Cibulka

Kostýmy: Kateřina Štefková
Pohybová spolupráce: Klára Lidová

Dramaturgie: Ondřej Hučín

Účinkují:
Alžběta Poláčková, Tomáš Kořínek, 

Pavel Švingr, Jiří Hájek, Ivo Hrachovec, 
Lucie Hájková, Veronika Hajnová, 

Michaela Zajmi, Daniel Klánský, 
Josef Moravec, Otakar Hes

Uvádíme
26. a 28. května 2019 

 ve Stavovském divadle

 >
DOPISY, HÁDANKY A PŘÍKAZY

 Alžběta Poláčková a Michaela Zajmi 
Foto: P. Borecký

 >
KLASIKA

Tomáš Kořínek, Pavel Švingr, 
Jiří Hájek a Alžběta Poláčková jako Mozart

Foto: P. Borecký

Michael Nyman: Dopisy, hádanky a příkazy 
Steven Stucky: Klasika



OPERA > UVÁDÍME

Zlato Rýna 
Richard Wagner

Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Dramaturgie: Jitka Slavíková

Světelný design: Pavel Dautovský
Orchestr Státní opery

Účinkují: Egils Silins, Thomas Gazheli, 
Štefan Margita, Arnold Bezuyen,  

Ursula Hesse von Steinen,  
Maria Kobielska, Christian Hübner,  

Jozef Benci, Jiří Rajniš, Jan Petryka, 
Renée Morloc, Kateřina Kněžíková, 

Jana Horáková Levicová,  
Václava Krejčí Housková

Uvádíme
23. & 26. května 2019

ve Foru Karlín

Opera ND a SO děkuje Ing. Luďku 
Patrákovi, čestnému předsedovi 

Společnosti Richarda Wagnera Praha, 
za zapůjčení „Wotanova“ kopí na vizuál.

Světově proslulý tenorista ŠTEFAN MARGITA v Praze poprvé předvede 
jednu ze svých profilových rolí – Wagnerova Logeho v rámci dvou květ-
nových koncertních provedení Zlata Rýna. V rozhovoru pro Národní diva-
dlo hovořil například o tom, co ho k této roli přivedlo, jaká vlastně je, a co 
s postavou Logeho zažil mimo jiné na scéně Metropolitní opery. 

Jak jste se k tenorové roli Logeho dostal? 
Za postavu Logeho vděčím panu doktoru Pavlu Ecks-
teinovi. Jednou mě slyšel v pařížské opeře na před-
stavení Vojna a mír. Přišel potom za mnou a řekl: 
Vymyslel jsem pro tebe úžasnou roli! A já na to: A ja-
kou? Odpověděl: No, ty bys měl zpívat Logeho v opeře 
Zlato Rýna. Připadlo mi to jako úžasný nápad. Netrvalo 
dlouho a dostal jsem skutečně nabídku Logeho zpívat 
v opeře v San Franciscu. Tehdy jsem si přál pozvat 
pana doktora na premiéru a věnovat mu ji, protože to 
skutečně byl jeho nápad. Bohužel se premiéry nedožil, 
ale i tak jsem mu své první vystoupení v roli Logeho 
v San Franciscu věnoval. 

Jaké má Loge místo ve vaší kariéře?
Zpíval jsem Logeho v Metropolitní opeře, v Chicagu, 
v Amsterdamu a samozřejmě v Mnichově, kde mělo 
Zlato Rýna před 150 lety premiéru. Byl to pro mě velký 
závazek. Přiznám se, že jsem měl v Mnichově větší 
trému než v Metropolitní opeře. Loge vstupuje na jevi-
ště dvacet pět minut po začátku opery a je na scéně až 
do úplného konce. Já osobně bych ho charakterizoval 
jako „milého intrikána“, kterému každý naletí. Navíc si 
rád z každého dělá „dobrý den“, takže když je kvalitní 
inscenace – a já jsem několik takových zažil – může se 
zpěvák na představení velmi těšit, protože jako Loge 
můžete vyniknout nejen pěvecky, ale i herecky. 

„Loge je miláček publika,“ říká Štefan Margita
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OPERA > PŘIPRAVUJEME 
 >

Štefan Margita na vizuálu představení
Foto vizuálu: J. Gulyás 
Foto Š. Margity: J. Zátorský

Jak byste charakterizoval Logeho? Je to 
kladná nebo záporná postava? Nebo je to 
postava mimo kategorii dobra a zla?
On je polobůh ohně a myslím, že je to pozitiv-
ní postava. Cokoli Loge během večera udělá, 
stává se „miláčkem publika“, diváci mu všechno 
odpustí. Lidé v hledišti Logemu fandí, i když 
se zrovna snaží si někoho omotat kolem prstu 
nebo někoho jiného pobláznit. 

V čem je Zlato Rýna jiné oproti jiným Wagne-
rovým dílům?
Znám spoustu lidí, kteří na Wagnera nechodí, 
protože jeho opery jsou pro ně příliš dlouhé. Pro 
toho, kdo má obecně problémy vydržet na ope-
ře, je pět nebo šest hodin trvající představení 
už příliš. Mohu ale všechny ubezpečit, že Zlato 
Rýna je jedna z mála Wagnerových oper, která 
trvá bez pauzy dvě hodiny třicet minut. Je to 
úžasná věc, která se všude ve světě hraje bez 
pauzy. Osobně by mě velmi potěšilo, kdyby se 
Zlato Rýna a celý cyklus dočkal uvedení v Ná-
rodním divadle. To by pro mě bylo – nevím, jak 
jinak to vyjádřit – bombastické. Ve světě uvádějí 
Prsten Nibelungův většinou tak, že soubor stu-
duje celý cyklus a každou sezónu má premiéru 
jeden díl. Celý projekt je završen tím, že divadlo 
třeba čtyřikrát zahraje celou tetralogii. Diváci 
jsou zpravidla nadšení. Kdo zpívá Logeho, má 
samozřejmě roli jen v první části.

Ale vaše postava Logeho se připomíná pro-
střednictvím hudebního leitmotivu i v dalších 
dílech.
Ano, v hudbě tam Loge je. Je velká škoda, 
že se Loge jako postava neobjeví ve Valkýře. 
Jeho hudba je totiž strašně – řeknu to slovo – 

přitažlivá a sexy (smích). Pokud to tak můžete 
do časopisu napsat.

To víte, že to napíšu!
Dokonce jsem měl jednou i nabídku, že bych 
mohl ve Zlatu Rýna zpívat Logeho a v Siegfrie-
dovi bych mohl zpívat jinou postavu – Mimeho. 
V San Franciscu mi zase paní režisérka Fran-
cesca Zambello navrhla, že bych se mohl na je-
višti objevit ještě v samotném závěru tetralogie. 
Pak si to rozmyslela, protože jsme se shodli, že 
by to diváci nepochopili.

Logeho jste zpíval v řadě inscenací. Která 
z nich vám byla nejbližší? 
Nejhezčí inscenace byla paradoxně ta, kde se 
Loge nemohl na scéně herecky nijak zvlášť 
předvést. Bylo to v Amsterdamu v inscenaci 
pana režiséra Pierra Audi, který v podstatě 
chtěl, aby se všichni účinkující pohybovali na je-
višti víceméně stejně. Nikdo nesměl nad ostatní 
herecky vyniknout. Byla to jedna z nejkrásněj-
ších produkcí, protože byla velmi estetická. 
Nejnáročnější byla inscenace, na kterou jsem se 
zároveň i nejvíc těšil, a sice v Metropolitní opeře 
v režii Roberta Lepage. Tam jsem byl v podsta-
tě celý večer na sešikmené ploše a přivázaný 
na lanu, a kdyby selhala technika, tak jsem 
mohl sletět dolů a doslova se přizabít. Pro divá-
ky je to fascinující efekt, ale pro zpěváka – který 
je beztak nervózní, protože zpívá v Metropolitní 
opeře – je to navíc starost, aby se ve zdraví 
dočkal konce představení. 

V Metropolitní opeře musí mít technickou 
stránku takto náročné inscenace velmi dobře 
pojištěnou …

Ano, dokonce si pamatuji, že nás připravovali 
na to, že v případě, že by se něco stalo, nikdy 
nesmíme utíkat z jeviště. V takovém případě 
jsme měli prostě zůstat na místě a čekat na po-
kyny. Jednou se mi při představení Zlata Rýna 
stalo, že jsem přišel na jeviště a zaslechnul 
jsem, že mechanismus scény vydává podivné 
zvuky. Následně se celý systém zasekl, opona 
šla dolů a intendant divadla Peter Gelb se 
omluvil publiku, že máme technický problém. 
Oprava trvala půl hodiny a všechno skutečně 
zafungovalo, jak mělo. Všichni jsme zůstali 
na místě a technici nám pomáhali se ze scény 
dostat pryč. 

Pokračovalo se nebo se začalo znova?
Pokračovalo se na tom místě, kde jsme přestali. 
Samozřejmě ale taková událost představení 
poznamená, protože každý už se ten večer 
chová jinak. Už nemáte úžasnou atmosféru 
a vlastně se trochu bojíte, aby se neopakoval 
stejný problém. 

Opera Národního divadla uvede koncertní 
provedení, takže tam žádné jevištní problémy 
nenastanou. Jak se těšíte na koncert ve Foru 
Karlín?
Těším se strašně moc. O uvedení Zlata Rýna 
u nás usiluji již velmi dlouho. Věřím, že pokud 
ty dva koncerty vyjdou, dočkáme se nakonec 
Zlata Rýna i na scéně. Je pro mě velkou ctí, že 
mohu Logeho v Praze zpívat. Mrzelo mě, že tuto 
roli všude v cizině zpívám a lidé tady doma si 
o tom mohou jen číst kritiky. Bude to moje česká 
premiéra v roli Logeho.

Denisa Valterová

ZLATO RÝNA 
SLAVÍ 150 LET  
OD PRVNÍHO UVEDENÍ

Speciální akce
U příležitosti 150. výročí prvního 
uvedení Zlata Rýna jsme kromě 
koncertu připravili ještě speciál ní 
bonus! Na naší facebookové strán-
ce jsme pro vás připravili sérii 
videí nejen s umělci, kteří vystoupí 
na dvou květnových koncertech, 
ale také s dalšími zajímavými 
osobnostmi, které mají k Richardu 
Wagnerovi a Zlatu Rýna co říct.

Wagnerovská propiska
Ve Foru Karlín budou v době 
koncertů kromě programů k za-
koupení také speciální propisky 
s designem Zlata Rýna (včetně 
zlatého kamínku Swarovski). 
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KANCELÁŘ BEZ STAROSTÍ
 —  O f f i c e  D e p o t  u v á d í  —

 —  v  h l a v n í  r o l i  —
PAPÍRY A TONERY 

 KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 
TŘÍDĚNÍ A ARCHIVACE

 DROGERIE A OBČERSTVENÍ

PRONÁJEM TISKÁREN
NÁBYTEK NA MÍRU

OOPP
PRINT MANAGEMENT

OFFICE CLOUD
IT SLUŽBY

GARANCE ZÍTRA NEBO ZDARMA
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OPERA > ZPRÁVY

Eva Randová na Bohémě 
Slavná pěvkyně a pedagožka Eva Randová navštívila na začátku dubna 
představení Bohémy v Národním divadle. O přestávce se setkala se členy 
Sboru a Orchestru Státní opery a zavzpomínala na období, kdy půso-
bila ve funkci ředitelky Státní opery v letech 1995–1998. Paní Randové 
děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na další setkání na koncertním 
provedení Zlata Rýna. 

Hostování v Krakově
Orchestr Národního divadla úspěšně hostoval na Festivalu Karola 
Szymanovského v Krakově. Pod vedením dirigenta Jaroslava Kyzlinka 
se v plném sálu dočkal velkého ohlasu a pozitivního přijetí posluchačů. 
Blahopřejeme! 

OPERA 
NOVA2019
PŘEHLÍDKA SOUČASNÉHO HUDEBNÍHO DIVADLA

23.–27. ČERVNA 2019

 INZERCE



41

MECENÁŠSKÝ KLUB

Novinky v Mecenášském klubu
V minulém čísle našeho časopisu jsme vás informovali o nových benefitech,  
na které již máme od členů našeho klubu skvělé ohlasy. Tím ovšem novinky  
v Mecenášském klubu ND nekončí! 

NOVÉ LOGO MECENÁŠSKÉHO KLUBU 

Od 1. dubna má náš klub nové logo! Zobrazený anděl 
je ústředním motivem Ženíškovy opony Národního 
divadla a za jeho zhmotnění do nového loga děkujeme 

vizuálnímu umělci Danielu Peštovi, který byl autorem 
také loga předešlého. 

 
RODINNÉ KATEGORIE MECENÁŠSKÉHO KLUBU

Další velkou novinkou jsou rodinné kategorie Mece-
nášského klubu. Víme, že čas strávený s rodinou je 
k nezaplacení a proto jsme pro Vás připravili nabídku 
exkluzivních benefitů díky nimž dopřejete Vaší rodině 
nezapomenutelné společné zážitky v Národním diva-
dle! Vyberte si – potěšíte Vaši rodinu i Národní divadlo! 
Členství je vždy pro dva dospělé členy rodiny a děti, 
které jsou sourozenci. 

Rodina přátel
Výše příspěvku od 8.000 Kč ročně
• pozvánky na setkání s umělci ušitá na míru rodin-

nému programu
• informační servis o rodinných představeních Národ-

ního divadla, tvůrčích dílnách pořádaných Národním 
divadlem a doprovodném programu vhodném pro 
celou rodinu

• servis při rezervaci vstupenek na rodinná  
představení 

• návštěva zákulisí Národního divadla přizpůsobe-
na dětskému a mladému návštěvníkovi (kostýmy, 
líčení, kulisy, jeviště)

• návštěva Ateliérů a dílen Národního divadla (šití 
kostýmů, výroba paruk, malování kulis, výprava 
do skladu rekvizit)

• dílna s vedoucí maskérny Národního divadla

Rodina dárců
Výše příspěvku od 20.000 Kč ročně 
• benefity skupiny Rodina přátel a navíc:
• exkluzivní předprodej vstupenek na všechna rodin-

ná představení 
• jak se dělá divadlo – tvůrčí dílna v Ateliérech a díl-

nách Národního divadla
• besedy s umělci Národního divadla o umělecké 

profesi a práci v divadle
• exkurze do zákulisí 

Rodina mecenášů
Výše příspěvku od 60.000 Kč ročně
• benefity skupiny Rodina přátel a Rodina dárců a navíc:
• jak se dělá divadlo exklusive – rodinné nastudování 

divadelního útvaru s lektorem Národního divadla
• den s uměleckým souborem – tvůrčí dílna k před-

stavení, návštěva zákulisí před představením, zajiš-
tění vstupenek na představení, setkání s účinkující-
mi umělci po představení 

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

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

Kontakt:
mecenas@narodni-divadlo.cz
www.mecenasiND.cz

Další zajímavosti sledujte  
na internetových stránkách nebo 
na Facebooku a Instagramu.

 >
Tvůrčí dílna v Ateliéru výroby dekorací
Kdo by řekl malým holčičkám o životě 
s baletem více než Nikola Márová?
Rodina mecenášů na exkurzi  
v dámské krejčovně
Foto: Archiv Mecenášského klubu ND
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KALEIDOSKOP

Crankovo 
Labutí jezero

Balet ND je prvním velkým 
souborem, kterému se po-
dařilo získat Crankovo Labutí 
jezero na repertoár mimo 
území Německa. Crankova 
choreografie je třináctým 
uvedením tohoto titulu v Ná-
rodním divadle. 

1  Ředitel ND prof. Jan Burian a eme-
ritní ředitel Bavorského státního 
baletu Ivan Liška, člen Garanční 
rady ND

2  Ivan Liška se vítá se doc. Petrem 
Vondruškou (Vysoká hudební škola 
v Kolíně nad Rýnem) a Vladimírem 
Klosem, dlouholetým sólistou 
Stuttgartského baletu, legendár-
ním představitelem Siegfrieda 
v Crankově Labutím jezeře

3  Umělecký šéf Baletu Národního 
divadla Filip Barankiewicz

4  J. E. Nicholas Stewart Archer, 
velvyslanec Velké Británie v České 
republice

5  Mário Radačovský, umělecký šéf 
Baletu Národního divadla Brno

6  Umělecký šéf Baletu Moravského 
divadla Olomouc Michal Štípa, 
bývalý první sólista Baletu ND

7  Společný snímek po premiéře
8  Zástupci umělecké správy Baletu 

– Tereza Křížová, vedoucí správy 
Martin Rypan s chotí a PR Baletu 
Kateřina Hanáčková

9  Jaroslav Slavický, dlouholetý 
ředitel Taneční konzervatoře 
hl. m. Prahy, s manželkou  
Kateřinou, rovněž pedagožkou

1

9

6

8

5

7

3 4
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Mozart a ti druzí

Dvě moderní opery na téma 
Mozart – Dopisy, hádanky 
a příkazy Michaela Nymana 
a Klasika od Stevena Stucky-
ho – v režii Alice Nellis měly 
ve společném večeru premi-
éru ve Stavovském divadle.

10  Výtvarník projekcí Michal Mocňák, 
dirigent David Švec, Veronika Haj-
nová, Ivo Hrachovec, Pavel Švingr, 
Tomáš Kořínek, Alžběta Poláčko-
vá, Jiří Hájek, šéfdramaturg Opery 
Ondřej Hučín, v dolní řadě Daniel 
Klánský, choreografka Klára Lido-
vá s pejskem Toníčkem, režisérka 
Alice Nellis a Lucie Hájková

11  Ředitelka Opery ND a SO Silvia 
Hroncová

12  Režisérka Alice Nellis a ředitel ND 
prof. Jan Burian

13  Alice Nellis s představitelkou Mo-
zarta Alžbětou Poláčkovou

14  Per Boye Hansen, nastupující umě-
lecký ředitel Opery ND a SO

15  Radim Vizváry, tanečník, choreo-
graf a režisér

16  Hudební skladatel Aleš Březina

Verdiho Requiem

Verdiho Requiem v provedení 
sólistů, sboru a Orchest-
ru Národního divadla pod 
taktovkou Jaroslava Kyzlinka 
se uskutečnilo na začátku 
dubna v Národním divadle.

17  Zasloužený potlesk 
18  Jiří Sulženko (bas), sbormistr Pa-

vel Vaněk, ředitelka Opery ND a SO 
Silvia Hroncová, Meagan Miller 
(soprán), dirigent Jaroslav Kyzlink, 
Angelo Villari (tenor) a Jana Sýko-
rová (mezzosoprán)FO
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{Encefálie housloplodá}
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Encephalopsis fertiviolis
{Encefálie housloplodá}

Encephalopsis fertiviolis

www.festival.cz

12. 5. – 4. 6. 2019

74. mezinárodní hudební festival

Open-air Zahájení na Kampě
neděle 12. května 2019, 16.00–22.00, 
Park Kampa
Od 16.00 Program mladých umělců z Prahy, Plzně, 
Havlíčkova Brodu, Lanškrounu a Litomyšle

Od 20.00 Přímý přenos Zahajovacího koncertu Pražského jara 2019
Bedřich Smetana: Má vlast 
Bamberger Symphoniker – dirigent Jakub Hrůša

Vstup zdarma

PRAŽSKÉ JARO

Generální mediální partnerZa � nanční podpory Technologický partner

PJ19_Magazin ND_190x133.5_v2.indd   1 10.04.19   14:16
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Dalibor Jedlička  * 90 letVladimír Brabec * 85 let

Milada Šubrtová * 95 letLibuše Havelková * 95 let

Oldřich Vlček * 80 letMiroslav Kůra * 95 let

Blahopřejeme
MIROSLAV KŮRA 
(26. 5. 1924), přední sólista Baletu ND 
(1949–1964), šéf Baletu (1974–1978) 
a choreograf (do r. 1991). Působil význam-
nou měrou v Brně, ale také na evropských 
i zámořských scénách. Nositel řady 
ocenění. V r. 1995 získal Cenu Thálie 
za celoživotní dílo. Na snímku jako Dafnis, 
Dafnis a Chloe, 1960.

OLDŘICH VLČEK 
(18. 5. 1939), člen Činohry v letech 
1967–2015. Za více než 40 let zde hrál 
v dlouhé řadě představení. Z rolí: Horác 
(Škola pro ženy), Oswald (Král Lear), Hra-
bálek (Rok na vsi), Dr. Neuwirth (Pokou-
šení), Pantalone de Bisognosi (Sluha dvou 
pánů). Na snímku jako Oktavius Caesar, 
Antonius a Kleopatra, 1967. 

Vzpomínáme
VLADIMÍR BRABEC 
(15. 5. 1934–1. 9. 2017), člen Činohry ND 
v letech 1959–1975 a 1981–1993. Získal 
Cenu za nejlepší dabing 1997. Z rolí: 
Petruccio (Zkrocení zlé ženy), Benvolio 
(Romeo a Julie), titulní Cyrano. Na snímku 
jako Sextus Pompejus, Antonius a Kleopa-
tra, 1967.

DALIBOR JEDLIČKA 
(23. 5. 1929–18. 10. 2018), významný 
sólista Opery ND (členem od r. 1960, 
v l. 1989–1991 šéfem Opery). Laureát 
Ceny Thálie 2015 za celoživotní mistrov-
ství. Z rolí: titulní Boris Godunov, Velký 
inkvizitor (Don Carlos), Pizzaro (Fidelio), 
Vodník (Rusalka), Masetto (Don Giovanni). 
Na snímku v roli Collina, Bohéma, 1967.

LIBUŠE HAVELKOVÁ 
(11. 5. 1924–6. 4. 2017), členka Činohry ND 
v l. 1960–1991. Věnovala se též peda-
gogické činnosti (jevištní řeč a mluvený 
projev). Z rolí: Gina Ekdalová (Divoká 
kachna), Kordula (Strakonický dudák), Ma-
rie Dubská (Naši furianti). Jako Klásková, 
Lucerna, 1964.

MILADA ŠUBRTOVÁ
(24. 5. 1924–1. 8. 2011), přední sólistka 
Opery v l. 1948–1991. Obdržela Cenu 
Thálie 1998 za celoživotní mistrovství. 
Z rolí: Musetta i Mimi (Bohéma), Milada 
i Jitka (Dalibor), titulní Rusalka, Turandot, 
Emilia Marty (Věc Makropulos). Na snímku 
jako titulní Libuše, 1968.
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www.xantypa.cz

Národní 7, Praha 1 | www.galeriekodl.cz | tel.: +420 251 512 728, +420 602 327 669

KODL – TRADICE OD ROKU 1885

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na předaukční 
výstavu, která bude probíhat v prostorách naší galerie 
od 23. 4. do 25. 5. Aukce se uskuteční v paláci Žofín dne 
26. 5. 2019 od 12 hodin.

Jan Preisler: Milosrdný Samaritán, olej na plátně, 1910–1914, 30 x 47 cm
vyvolávací cena: 1 300 000 Kč, odhadní cena: 1 500 000 – 2 500 000 Kč

kodl-inzerce-04-duben.indd   21 01.04.2019   17:24:35

Skončete vytvořením
nové tradice

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

Začněte darováním
těch nejlepších míst

MC_PP_divadlo-praha_90x133a5_05.indd   1 08.04.19   12:34

Kalendář s kostýmními návrhy 
z fondu Archivu Národního divadla

Kostým na scénu! 2019

VELETRH REKLAMA POLYGRAF OBALY
KALENDÁŘ 2019

SOUTĚŽ PŘÍBĚHŮ A UMĚNÍ
Kalendář Národního divadla získal cenu poroty za společenskou roli. 

Oceněn byl zejména přínos v podpoře kulturního dědictví a směřování 
pozornosti na zviditelňování archivních pokladů.



V PRVNÍ ŘADĚ 
DOBRÝ

PARTNER.

montáž v první řadě.indd   3 08.12.17   11:33



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

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

ČINOHRA
Nová Atlantida
12. 5. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)

Kouzelná země
21. 5. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)

Netrpělivost srdce
19. 5. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)

OPERA
Zlato Rýna 
23. a 26. 5. v 19.00, Forum Karlín
(III. a IV. cenové pásmo 250 Kč)

Mozart a ti druzí
28. 5. v 19.00, Stavovské divadlo
(II. balkon 350 Kč)

BALET
Vertigo 
5. 5. v 16.00 a 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 200 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Kouzelný cirkus
17. 5. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 300 Kč)

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

ČINOHRA
Kouzelná země
9. 5. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)

Noční sezóna 
15. 5. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)

Netrpělivost srdce
27. 5. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)

OPERA 
Tramvestie
7. 5. a 20. 5. ve 20.00
(celý sál 100 Kč)

Mozart a ti druzí 
28. 5. v 19.00, Stavovské divadlo
(II. balkon 350 Kč)

BALET
Vertigo 
5. 5. v 16.00 a 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 200 Kč)

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

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

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

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

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

 >
KOUZELNÁ ZEMĚ
Foto: M. Špelda

Změny  
v předplatném 
2018/19
Č1
Pro milovníky činohry  
Křehkosti, tvé jméno je žena 
Představení 14. 5. 2019 je 
zrušeno, vstupné bude vráce-
no podle původního způsobu 
platby.

Č3
Pro milovníky činohry 3
Netrpělivost srdce 
Představení se namís-
to původně plánované-
ho 24. 1. 2019 odehraje 
19. 5. 2019 od 19 hodin ve 
Stavovském divadle
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PROGRAM > KVĚTEN / MAY 2019

NÁRODNÍ
DIVADLO

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

1. St/Wed nehraje se / no performance 

2. Čt/Thu Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG III 19.00

3. Pá/Fri Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

4. So/Sat Lohengrin 17.00

5. Ne/Sun Aida 19.00

6. Po/Mon nehraje se / no performance 

7. Út/Tue Werther NDS 19.00

8. St/Wed Libuše ND+ O1, IV 19.00

9. Čt/Thu nehraje se / no performance 

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

11. So/Sat Kytice / A Bouquet ROD6 14.00

12. Ne/Sun Libuše 17.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance 

14. Út/Tue Sen čarovné noci / A Midsummer Night´s Dream ENG 19.00

15. St/Wed Maryša / Marysha ENG XV 19.00

16. Čt/Thu
Láska ke třem pomerančům (L’amour des trois oranges) 
(1. premiéra /1st premiere) ND+ 

OP 19.00

17. Pá/Fri Tosca 19.00

18. So/Sat Marná opatrnost (La Fille mal gardée) 
SEN5 14.00

19.00

19. Ne/Sun
Láska ke třem pomerančům (L’amour des trois oranges) 
(2. premiéra / 2nd premiere) 

19.00

20. Po/Mon Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

21. Út/Tue Rusalka 19.00

22. St/Wed Marná opatrnost (La Fille mal gardée) SEN4 19.00

23. Čt/Thu Maškarní ples (Un ballo in maschera) DV2 19.00

24. Pá/Fri Láska ke třem pomerančům (L’amour des trois oranges) ND+ O1 19.00

25. So/Sat Marná opatrnost (La Fille mal gardée) 
ROD7 14.00

19.00

26. Ne/Sun Manon Lescaut 
SEN3 14.00

19.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance 

28. Út/Tue Kytice / A Bouquet ND+ ENG Č2 19.00

29. St/Wed Láska ke třem pomerančům (L’amour des trois oranges) ND+ XVII 19.00

30. Čt/Thu Carmen 19.00

31. Pá/Fri Maryša / Marysha II 19.00

6. Po/Mon Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel IX 17.00

7. Út/Tue Rusalka 19.00

13. Po/Mon Rusalka EX3 19.00

14. Út/Tue Nabucco SEN2 17.00

20. Po/Mon Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel Š1 11.00

21. Út/Tue Turandot 19.00

27. Po/Mon Roméo et Juliette VIII 19.00

28. Út/Tue La traviata V 19.00

23. Čt/Thu
Zlato Rýna (Das Rheingold) 
koncertní provedení / Concert performance

19.00

26. Ne/Sun
Zlato Rýna (Das Rheingold) 
koncertní provedení / Concert performance

19.00

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

FORUM 
KARLÍN
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

Květen / May 2019

1. St/Wed
Pražský komorní balet: Kytice / Prague Chamber Ballet: 
A Buquet of Czech Folktales

19.00

2. Čt/Thu nehraje se / no performance 

3. Pá/Fri Faust ND+ 19.00

4. So/Sat Krvavá svatba (derniéra) / Blood Wedding (last time) ND+ 19.00

5. Ne/Sun Audience u královny / The Audience I 19.00

6. Po/Mon nehraje se / no performance 

7. Út/Tue nehraje se / no performance 

8. St/Wed Malá mořská víla / The Little Mermaid 
11.00

15.00

9. Čt/Thu Kouzelná země / Night Work Č4 19.00

10. Pá/Fri Valmont 19.00

11. So/Sat Malá mořská víla / The Little Mermaid 
ROD2 14.00

18.00

12. Ne/Sun Faust ND+ 19.00

13. Po/Mon Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ČS2 19.00

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

15. St/Wed Noční sezóna / The Night Season 19.00

16. Čt/Thu nehraje se / no performance 

17. Pá/Fri Spalovač mrtvol / The Cremator ENG 19.00

18. So/Sat
Modrý pták / The Blue Bird ND+ X, XIX 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

19. Ne/Sun Netrpělivost srdce / Beware of Pity ENG Č3 19.00

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

21. Út/Tue Kouzelná země / Night Work ND+ ČS1 19.00

22. St/Wed Misantrop / The Misanthrope (předpremiéra / preview) ND+ 19.00

23. Čt/Thu Misantrop / The Misanthrope (1. premiéra / 1st premiere) ND+ ČP 19.00

24. Pá/Fri Misantrop / The Misanthrope (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

25. So/Sat
Opera nás baví: Německá opera / Opera Is Fun! XI 11.00

Noční sezóna / The Night Season 19.00

26. Ne/Sun Mozart a ti druzí / Mozart and the Others ND+ 
OO, 
XII

17.00

27. Po/Mon Netrpělivost srdce / Beware of Pity 19.00

28. Út/Tue Mozart a ti druzí / Mozart and the Others ND+ XVIII 19.00

29. St/Wed nehraje se / no performance 

30. Čt/Thu nehraje se / no performance 

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

1. St/Wed Vidím nevidím / As Far as I See ND+ 17.00

2. Čt/Thu Vertigo DV1 20.00

3. Pá/Fri nehraje se / no performance 

4. So/Sat Cube 20.00

5. Ne/Sun
Vertigo 16.00

Vertigo ND+ XIII 20.00

6. Po/Mon Nová krev: Piš hru / The New Blood 20.00

7. Út/Tue Tramvestie NO 20.00

8. St/Wed Návštěva / The Visit 20.00

9. Čt/Thu Za krásu / For Beauty XIV, XX 20.00

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

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

12. Ne/Sun Nová Atlantida / New Atlantis (derniéra / last time) ND+ 20.00

13. Po/Mon
Nová krev: Speed Dating: Dramaturgové vs. kritici /  
The New Blood: Speed Dating

20.00

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

17.30

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

16. Čt/Thu Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

17. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

18. So/Sat
Kouzelný cirkus / Wonderful Circus ND+ 14.00

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

19. Ne/Sun Plukovník Švec / Colonel Švec ENG 16.00

20. Po/Mon Tramvestie 20.00

21. Út/Tue
Nová krev: Speed Dating: ND YOUNG vs. ND GOLD /  
The New Blood: Speed Dating

20.00

22. St/Wed nehraje se / no performance 

23. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

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

25. So/Sat Malý princ / The Little Prince 
17.00

20.00

26. Ne/Sun Návštěva / The Visit 20.00

27. Po/Mon Plukovník Švec / Colonel Švec 20.00

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

29. St/Wed Návštěva / The Visit ND+ 20.00

30. Čt/Thu nehraje se / no performance 

31. Pá/Fri Zahrada / The Garden 20.00
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ND+ ENGDoprovodná akce k představení v rámci programu ND+. 
Více na www.ndplus.cz

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

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

VŘ 19.00

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

3. Po/Mon Kytice / A Bouquet Č3 19.00

4. Út/Tue Manon Lescaut ND+ 19.00

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

6. Čt/Thu Rusalka 19.00

7. Pá/Fri Aida 19.00

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

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

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

10. Po/Mon nehraje se / no performance

11. Út/Tue nehraje se / no performance

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

13. Čt/Thu Aida 19.00

14. Pá/Fri nehraje se / no performance

15. So/Sat Maryša / Marysha 19.00

16. Ne/Sun Maryša / Marysha 19.00

17. Po/Mon Kytice / A Bouquet I 19.00

18. Út/Tue Carmen 19.00

19. St/Wed Manon Lescaut 19.00

20. Čt/Thu nehraje se / no performance

21. Pá/Fri Macbeth SEN4 19.00

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

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

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

Labutí jezero / Swan Lake ND+ II 19.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue nehraje se / no performance

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

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

28. Pá/Fri Labutí jezero / Swan Lake 19.00

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

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

19.00

3. Po/Mon Turandot DV1 19.00

4. Út/Tue Rusalka 19.00

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

11. Út/Tue Nabucco O2 19.00

18. Út/Tue Turandot O3 19.00

19. St/Wed La traviata OK 19.00

20. Čt/Thu Rusalka SEN1 17.00

22. So/Sat Nabucco EX1 19.00

25. Út/Tue Nabucco ROV 19.00

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

27. Čt/Thu Rusalka 19.00

29. So/Sat Nabucco SEN3 17.00
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 
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Červen / June 2019

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

Audience u královny / The Audience 19.00

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

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

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

5. St/Wed Misantrop / The Misanthrope III 19.00

6. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

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

19.00

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

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

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

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

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

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

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

Noční sezóna / The Night Season 19.00

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

Kafka: Proces / The Trial ND+ B1 19.00

17. Po/Mon Don Giovanni 19.00

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

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

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

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

19.00

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

19.00

23. Ne/Sun Faust ND+ ČS2 19.00

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

25. Út/Tue Baletní přípravka ND / Dance Youth NT 19.00

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

27. Čt/Thu Baletní přípravka ND / Dance Youth NT 19.00

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

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

19.00

30. Ne/Sun Don Giovanni 19.00

1. So/Sat
Zahrada / The Garden 14.00

Zahrada / The Garden 20.00

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

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

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

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

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

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

8. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

10. Po/Mon

Vidím nevidím / As Far as I See ND+ 10.00

Hovory s Mauro Bigonzettim / Talking with Mauro Bigonzetti 15.00

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

11. Út/Tue Návštěva / The Visit 20.00

12. St/Wed nehraje se / no performance

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

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

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

16. Ne/Sun nehraje se / no performance

17. Po/Mon Za krásu / For Beauty 20.00

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

19. St/Wed nehraje se / no performance

20. Čt/Thu Zahrada / The Garden 20.00

21. Pá/Fri Zahrada / The Garden 20.00

22. So/Sat Zahrada / The Garden 20.00

23. Ne/Sun Tramvestie 20.00

24. Po/Mon OPERA NOVA 2019 20.00

25. Út/Tue OPERA NOVA 2019 20.00

26. St/Wed OPERA NOVA 2019 20.00

27. Čt/Thu OPERA NOVA 2019 20.00

28. Pá/Fri Cube 20.00

29. So/Sat Cube ND+ 20.00

30. Ne/Sun nehraje se / no performance
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BUDOVY ND I PARKING 
JSOU UPRAVENY PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 (po–ne 10–18)
Od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 jsou v prodeji vstupenky 
na představení Baletu, Činohry, Laterny magiky a Opery 
na všech scénách do 31. 10. 2019, tj. na 6 měsíců dopředu. 
 

POKLADNY  

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

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

PARKING 

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

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

které se koná ve dni parkování. 

+420 224 901 320, +420 224 901 443  

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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

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

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

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

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

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

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

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

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
From 1. 5. 2019 to 31. 10. 2019, you can purchase tickets
for Ballet, Drama, Laterna magika and Opera performances 
on all the stages until 31. 10. 2019, i.e., for 6 months ahead.
 

THE BOX OFFICES  

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

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

PARKING 

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

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

the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

REGULAR GUIDED TOURS  

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



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI INSCENACÍ 

PARTNER PREMIÉROVÝCH VEČERŮ

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍ HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER 



Antonie Denygrová

Dne 21. března 2019 zemřela dlouholetá 
sólistka Opery ND, paní Antonie Denygrová. 

V Národním divadle působila ve stálém angažmá 
v letech 1973–1991. Ve své bohaté kariéře 
ztvárnila na jevišti české první scény například 
role titulní Janáčkovy Káti Kabanové, Lízy 
v Pikové dámě, Královny v Novákově Karlštejnu 
nebo Sophie v Cikkerově Hře o lásce a smrti. 
Pražskému publiku byla ale známa také jako Cizí 
kněžna v Rusalce, Senta v Bludném Holanďanovi 
nebo jako Smetanova Vendulka, Krasava či 
Ludmila. Po rozdělení pražských operních scén 
zůstala do roku 1996 v angažmá Státní opery 
Praha, kde rovněž vytvořila řadu významných 
operních rolí, jako byla Ghita v Zemlinského 
Infantčiných narozeninách, Janáčkova 
Kostelnička, Marja v opeře H. Krásy Zásnuby 
ve snu nebo Herodias ve Straussově Salome. 
Poslední rozloučení s paní Antonií Denygrovou 
se konalo 1. dubna 2019 v Národním divadle.
Čest její památce!

Na snímku jako Rusalka, 1960
Foto: Jaromír Svoboda


