
08 Dana Burešová  
o Čtyřech posledních 
písních

12 Režisérka Enikő Eszenyi o Popelce

27 Manon Lescaut v Národním divadle
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Premieres
FOR THE 2015–2016 SEASON

Premiéry
SEZONY 2015–2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

Valerij Pečejkin
Kafka 
Režie: Kirill Serebrennikov
23. & 24. 6. 2016

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

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

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

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

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA 

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

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

PREMIÉRY / PREMIERES  

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

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA 

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

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

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

Vokálně-symfonický koncert
Amarus (Leoš Janáček)
Epilog (Josef Suk)
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
5. 6. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

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

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

Opera BaletČinohra
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ÚVODNÍK

Milí diváci,
pamatujete si na své první operní předsta-
vení? Co vám z něj utkvělo v paměti? První 
ladění orchestru, pomalé zhasínání světla 
v hledišti, otevření opony, árie primadony, 
sborové scény, pestrobarevná dekorace a její 
proměny? Pamatujete si, jak jste byli zvědaví? 
Opera, jako každé jiné vyprávění, nás dokáže 
neustále překvapovat a na co už tolik nemys-
líme, je skutečnost, že nás může o ledasčem 
poučit. Těší mě, že právě o tomto rozměru 
v umění se rozpovídala režisérka Enikő 
Eszenyi v rozhovoru, který vám v tomto čísle 
časopisu Národní divadlo přinášíme. Enikő 
není potřeba představovat – je to divadelnice 
tělem i duší, fantastická a velmi populární 
herečka, důvtipná i rafinovaná režisérka 
a schopná a uznávaná manažerka. Její Víg-
színház platí za známku kvality a co je ještě 
cennější – i v čase sílících politických tlaků 
vytvořila ve svém budapešťském divadle 
podmínky pro špičkové umělce, kteří svým 
občanským postojem nekonvenovali s vlád-
ními představami o národní kultuře. Proto 
ráda naslouchám jejím názorům na divadlo, 
umění a zábavu. Proto mám radost, že tento 
rozměr poučení v pohádkovém a zdánlivě 
vzdáleném příběhu v nové inscenaci operní 
Popelky ve Stavovském divadle nabídne. 

Enikő ve svém rozhovoru říká: „Dnešní mlá-
dež, ale vlastně už děti, chtějí být vlivem okolí 
slavnými. Nejenom mít profil na Facebooku 
a posílat své fotografie na Instagram. Dívky 
touží být v časopisech, mít krásné šaty a být 
slavné. Už velmi brzy se začnou líčit, lakovat si 
nehty a barvit vlasy. Ráda bych v této inscenaci 
ukázala, že tato jednoduchá Popelka se svou 
jedinečnou identitou dokáže být úspěšnou 
a nepotřebuje na sebe dělat všelijaké proměny. 
Že jako puberťačka může zůstat sama sebou.“ 
Jistě, divadlo je s proměnami, s hraním rolí, 
marnivostí a často i s pozlátkem, hluboce 
propletené. Ale nestojí za jeho cílem – pomo-
ci člověku být lepším – jen obyčejná zvěda-
vost? Díky bohu, Popelka bude za ni štědře 
odměněná. 

V novém roce 2016 Vám za všechny kolegy 
z Národního divadla přeji úspěchy a spoko-
jenost v osobním i pracovním životě. A co 
nejvíce příběhů se šťastným koncem!

Silvia Hroncová
Ředitelka Opery Národního divadla  
a Státní opery

Novinka  
v prodeji 
vstupenek  
na představení 
Opery
Dne 1. února 2016 od 9.00 
hodin spouštíme prodej vstu-
penek na představení Opery až 
do konce listopadu 2016 ve všech 
divadlech – v Národním divadle, 
Státní opeře, Hudebním diva-
dle Karlín, Stavovském divadle 
a na Nové scéně. Nabídka vstu-
penek na 10 měsíců předem se 
týká online nákupu prostřednic-
tvím www.narodni-divadlo.cz 
a také v našich pokladnách 
na Nové scéně, ve Státní opeře 
a před Stavovským divadlem, ja-
kož i v ColosseumTicket a u dal-
ších smluvních prodejců.
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Balet nás baví i v roce 2016
Balet je umělecká disciplína, která vzbuzuje 
emoce a probouzí krásu, uvádí nás v údiv nad 
překonáváním fyzických hranic a možností 
lidského těla. Je to žánr, jenž sice vypráví pří-
běhy, nicméně většinou takové, které rezonují 
více s našimi sny než životy. Balet je svébytný 
obor, který má nejen svou historii, ale i moderní 
současnost, své choreografy a tanečníky, jasná 
pravidla, zakořeněné zvyky, překvapivé pověry 
a nepříliš známou symbolickou řeč. Nemusíte 

baletu rozumět a přesto ho můžete milovat. 
Nicméně pokud ho pochopíte a poznáte, bude 
vaše zanícení hlubší, prožitek smysluplnější, 
zážitek silnější. Sledujte projekt Balet nás baví, 
který rozšíří vaše obzory a zprostředkuje jedi-
nečná setkání s předními sólisty i tvůrci.
Na www.narodni-divadlo.cz/cs/balet/bnbn 
(nebo pod hlavičkou ND+) naleznete aktuální 
termíny, například baletní dílny pořádáme 
pravidelně každý měsíc! 

A pokud chcete být informováni také o novin-
kách v Baletu ND, o nasazeních a obsazeních, 
o doprovodných akcích, slevách, zajímavostech 
z repertoáru – přihlašte se do Klubu přátel 
Baletu ND, budeme vám pravidelně posílat 
newsletter.

Kontaktní mail:
balet@narodni-divadlo.cz

MULTIMEDIÁLNÍ VÝSTAVA

Martin Beck – fotograf lidských duší
Výstava představí cca 80 originálních portrét-
ních fotografií osobností z řad umělců, vědců, 
vizionářů, politiků nebo sportovců.

Výstavní okruhy:
Národní divadlo: Portrétní fotografie předních 
umělců Národního divadla v jevištních kostý-
mech jejich stěžejních rolí. 
Name of the game 2012/2013: Projekt za-
chycující všechny prezidentské kandidáty při 
historicky první přímé volbě hlavy státu. 
Deep inside – hluboko uvnitř: Snaha o zachy-
cení vnitřní krásy a bolesti našich předních 
česko-slovenských pěveckých interpretů
Světové osobnosti: Civilní portréty v ateliéru 
Martina Becka 

Součástí výstavy bude velkoformátová projekce 
inspirovaná prostředím Národního divadla, 
dlouholetého profesního působiště Martina 
Becka, kostýmy z vybraných představení Ná-
rodního divadla, katalog dokumentující výstavu, 
samostatná výpravná fotografická publikace 
Martina Becka i besedy s vybranými osobnost-
mi, které Martin Beck fotografoval. 

Výstava proběhne pod záštitou primátorky 
hlavního města Prahy Adriany Krnáčové 
a s laskavou podporou NADACE ČEZ.

Galerie Novoměstské radnice,  
Karlovo nám. 1/23, Praha 2
5. 1. 2016 – 31. 1. 2016
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Michal Štípa a Nikola Márová
Foto: M. Divíšek
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Lednová setkání v divadle
Také v novém roce pro vás pod hlavičkou ND+ 
připravujeme příležitosti, jak se dozvědět 
o divadle více. Dospělé zveme na intenzivní 
setkání 20. ledna, kdy se před představením 
Modrý pták můžete zúčastnit nejprve dramatur-
gického úvodu a po představení navíc i diskuze 
s režisérem a herci. Pro děti jsou na programu 
tvůrčí dílny k inscenacím Vidím nevidím, Podi-
vuhodné cesty Julese Verna a cyklus mezige-

neračních setkání Spolu do Národa! V tvůrčích 
dílnách jde především o společné a hravé 
naladění s mladším publikem na návštěvu 
divadla a na témata inscenace. Tvůrčí dílny jsou 
už v ceně vaší vstupenky, kvůli omezené kapa-
citě je však nutná rezervace předem. A pokud 
byste chtěli zajít na kávu s některým z umělců, 
můžete si přisednout během pravidelných 
setkání s názvem ND Café ke společnému 

stolku v kavárně Nona na Nové scéně. Všechny 
termíny doprovodných programů napříč umě-
leckými soubory Národního divadla najdete 
na webových stránkách v sekci ND+.
Buďme i v roce 2016 divadlu společně blíž! 
Těšíme se na setkání s vámi.

Kontaktní mail:
tvurcidilny@narodni-divadlo.cz
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Mecenášský klub  
se rozrůstá
Mecenášský klub Národního divadla má tu 
čest přivítat mezi svými členy nového dárce 
– Mgr. Karla Janečka, MBA, Ph.D. Významný 
matematik, podnikatel a mecenáš je mimo 
jiné zakladatelem Nadačního fondu Karla 
Janečka na podporu vědy a výzkumu, který 
se v roce 2013 transformoval na Nadační fond 
Neuron na podporu vědy. Filantrop Janeček 
se rozhodl více zaměřit na oblast kultury 
a přispěl Národnímu divadlu na dokumentaci 
vybraných uměleckých projektů, jež bude 
v režii uměleckého fotografa Martina Becka. 
Mecenášský klub již v minulosti podpořil či 
plně realizoval další rozličné projekty např. 
restaurování nástěnných maleb Mikoláše 
Alše a Františka Ženíška, velkolepé baletní 
gala či financování výroby nových zlacených 
lišt v hledišti Stavovského divadla. 

Konkurz
na doplnění míst členů souboru Baletu Národního divadla  
pro sezonu 2016/2017.  

Hledáme profesionální tanečníky s vynikající 
technikou (klasickou i moderní) na pozice:

1) tanečník sboru Baletu (dámy, páni)
2) sólista a demisólista (dámy, páni)

Uchazeči budou ke konkurzu pozváni na zá-
kladě přihlášky a zaslaných podkladů: živo-
topis, portrétní fotografie, taneční fotografie. 
Nezapomeňte do přihlášky uvést: věk, výšku 
(cm), váhu (kg), národnost, předchozí zkuše-
nosti a vzdělání.

V sobotu 27. 2. 2016 v 10:00, v prostorách 
Baletu ND Anenské nám. 2, Praha 1

Registrace uchazečů od 8:00

Přihlášky zasílejte do 17. 2. 2016 
na adresu:
Balet Národního divadla
Petra Šifnerová
Anenské nám. 2, 112 30 Praha 1
Tel.: +420 224 902 526
Fax: +420 224 902 539
E-mail: p.sifnerova@narodni-divadlo.cz
www.narodni-divadlo.cz
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Národní divadlo 
v novém kabátě
Ukončení generální rekonstrukce fasád historické budovy

„Generální oprava fasád historické budovy Národní-
ho divadla započala oficiálně v květnu 2012, a to tzv. 
severní etapou. Celá rekonstrukce byla rozdělena 
do čtyř etap,“ vysvětluje ředitel Národního divadla Jan 
Burian. Generálním dodavatelem byla firma OHL ŽS.
„Rekonstrukce se neomezila pouze na opravu fasád, ale 
i na restaurování plastik a dalších prvků architektonické 
výzdoby. Míra poškození některých byla natolik značná, 
že bylo zapotřebí doplnit chybějící materiál, například 
část Apollonovy lyry. To vše samozřejmě s ohledem 
na původní materiál, na některých místech proto muse-
lo dojít k dobarvení kamene, aby se shodoval s originál-
ní barvou,“ říká Michal Štefl, generální ředitel OHL ŽS.

„Účelem projektu byla oprava obvodového pláště his-
torické budovy Národního divadla, zejména se jednalo 
o rekonstrukci plastických, zdobných a uměleckých 
prvků. Z toho důvodu byly veškeré práce a aplikace 
technologií a materiálů prováděny se snahou o co nej-
menší zásah do památky. S ohledem na tuto skutečnost 
byl široce diskutován způsob a rozsah prací a jejich 
postupné upřesňování v průběhu realizace. Přesné sta-
novení postupů se odvíjelo od stavu budovy, který jsme 
postupně rozkrývali,“ popisuje náročnost rekonstrukce 
stavbyvedoucí Martin Topka z OHL ŽS.

Předmětem 1. etapy bylo severní průčelí – divácký 
vstup do divadla, lodžie a terasa s nejrozsáhlejší 
sochařskou výzdobou souboru múz s Apollonem 
od Bohuslava Schnircha. 

„Všechny terasy během rekonstrukce byly nově pokryty 
izolací a následně replikou historické dlažby. Principi-
álně bylo snahou se navrátit k původnějšímu povrchu, 
pokud se zachovala dokumentace,“ říká konzervátorka 
ND Petra Daňhelová.  V lodžii byly např. použity vzory, 
které se uplatnily ve vstupním vestibulu, a byly tak 
nahrazeny žulové desky z 80. let 20. století. 

Součástí oprav byly i repase veškerých oken a dveří 
na budově a kandelábry a svítidla, která se nachá-
zejí v exteriéru a v neposlední řadě ozdobné kovové 
prvky. „Svítidla se proměnila dle historické dokumen-
tace v lodžii, na západě a jihu byly vyrobeny repliky dle 
Schulzových návrhů. Navrhli jsme také nové kovové 
truhlíky odlité z bronzu inspirované opět architektem 
Josefem Schulzem,“ prozrazuje dále Petra Daňhelová. 
„Samostatnou kapitolou bylo čištění, protože v původním 
projektu bylo pouze počítáno s omytím a odstraněním 
nečistot a lokálním chemickým čištěním. Na základě 
odborných konzultací se zástupci NPÚ, investorem, au-
torským dozorem a dodavatelem jsme přistoupili k pod-
statně náročnějšímu čištění metodou abraze za přispění 
sponzorského daru firmou Karcher,“ dodává.

Vše probíhalo v restaurátorském režimu pod vedením 
hlavního restaurátora Jiřího Fialy. Postupovalo se 
po etapách, ovšem abrazi bylo potřeba provést jako 
jeden z prvních kroků. Následně byly zrevidovány 
jednotlivé kamenické prvky – římsy, balustrády a so-
chy. Sousoší Opery, Dramatu od Antonína Wagnera 
na západě a soubor múz s Apollónem byl zrestauro-
ván a dotónován k barevnosti fasády. 

Další poměrně náročnou fází bylo sjednocení půso-
bení fasád, jelikož Zítkův dům je postaven především 
z kamenných bloků až po tambur a část bývalého 
Prozatímního divadla a Schulzův dům má na povrchu 
štukovou omítku. Tyto budovy byly iluzivní výmalbou 
fasád sjednoceny do celku tak, aby imitovaly kámen. 
Takový záměr měl i hlavní architekt Josef Zítek, který 
své stavby pojednával právě iluzivní výmalbou.

Samostatným řešením, které však probíhalo sou-
časně se 4. etapou, bylo statické zajištění kamenné 
korunní římsy, zubořezu a rohů na JV a JZ. JV roh 
byl stažen ocelovou výztuhou, kterou staticky navrhl 
Ing. Karel Fantyš již v 80. letech, proto také tato akce 
dostala název Fantyšův roh a vyplynula během prací 
na 2. etapě, kdy byl zjištěn skutečný stav této ka-
menné římsy, kde docházelo ke statickým poruchám. 
V jejich důsledku se uvolňovaly kusy pískovcových 
bloků a vznikaly tektonické praskliny.

Symbolickým přípit-
kem na terase u trig 

ve středu 9. prosince 
2015 v 11:00 ukončil 
ředitel Národního di-

vadla prof. Jan Burian 
a Ing. Michal Štefl, 
předseda předsta-

venstva a generální 
ředitel OHL ŽS, ge-

nerální rekonstrukci 
fasád historické budo-
vy Národního divadla. 

Celková proinvestovaná 
částka z dotace Minis-

terstva kultury ČR byla 
135 880 610 Kč.

 >

Noční pohled na zářící divadlo  
v novém kabátě z Divadelní ulice

Foto: archiv OHL ŽS

 >

Slavnostní přípitek  
po dokončení sou-
časné rekonstrukce  
– prof. Jan Burian 
a Ing. Michal Štefl
Foto: H. Smejkalová
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TÉMA

Nejdříve bych se vrátil o rok zpátky, kdy jste 
vytvořila postavu Helgy v inscenaci opery Zdeňka 
Fibicha Pád Arkuna. Národní divadlo ji sice uvedlo 
pouze sedmkrát, zato s velkým úspěchem. Snažím 
si představit, jak náročné je pro pěvce nastudování 
role v opeře, o které předem ví, že je spíše drama-
turgickým počinem než repertoárovým titulem. 
Držíte v sobě nějakou emoci z Helgy, která se vám 
teď vybavuje?
Helga je velmi krásná a kompaktní role, která z mladé 
zamilované dívky dospěje ve zralou, bohužel milen-
cem zrazenou a otcem zavrženou ženu, které však 
zůstává naděje v podobě dítěte. Dlouho jsem hledala 
například okamžik, kdy Helga stojí za stolem a snaží 
se najít slova, aby nevyzpytatelnému Dargunovi řekla, 
že je s ním těhotná. Jeho odmítavá reakce je pro ni 
velmi zraňující, avšak snaží se ho přesvědčit svým 
odhodláním a vnitřní silou. Naléhavost situace, jak ji 
režisér Jiří Heřman požadoval, nebylo jednoduché 
nalézt. Musela jsem o tom hodně přemýšlet. Bylo to 
velmi krásné představení.

Jiný vývoj zažívá vaše nejnovější postava Jolanty 
v Čajkovského opeře. 
Bylo to moje první setkání s touto operou, byť árii 
Jolanty jsem znala a zpívala už od konzervatoře. Role 
Jolanty je mi blízká, stejně jako ruský jazyk, Čajkov-
ského dílo a vlastně celý ruský repertoár. Jolanta patří 
k rolím dramatičtějším, do nichž nespěchám. 
Národní divadlo nabídlo divákům zajímavý kontrast, 
když obsadilo Veroniku Dzhioevu – dramatičtější, 
a mne – lyričtější. Vzhledem k tomu, že opera je 
jednoaktová a na jevišti jsem devadesát minut, míra 
dramatičnosti mi nevadí.

Režisérem Jolanty je Dominik Beneš, který v Národ-
ním divadle debutoval. A Jan Latham-Koenig má 
teď jako šéfdirigent Nové opery v Moskvě spoustu 
přesahů k ruské hudbě. Považujete přípravu Jolanty 
za hezkou práci? 
Dominik Beneš je velmi dobrým partnerem pro po-
vídání o koncepci inscenace i samotnou režijní práci. 
Nabízí cesty a řešení a umí přistoupit i na vaše nápady. 
Vytvořil velmi pěknou inscenaci, která dokáže diváka 
vtáhnout do děje. Dirigent Jan Latham-Koenig je osob-
ností s úžasnou muzikalitou. Opět příjemná a inspira-
tivní práce, kterou si na představení užije i divák.

Máte v ruském operním repertoáru další sny? 
Ráda bych se vrátila k Taťáně z Evžena Oněgina a líbila 
by se mi Líza v Pikové dámě. Její poslední premiéra 
v Národním divadle byla téměř před dvaceti lety a to 
jsem byla Terinkou a Mařenkou. 

Pojďme se podívat na připravovaný cyklus Čtyři 
poslední písně. Zatím jsme ho od vás neslyšeli, ale 
určitě jste se s ním již potkala. 
Dvě písně z tohoto Straussova cyklu – Září a Při usínání 
jsem zpívala na svém absolventském koncertě a k jed-
notlivým písním se občas vracím. V Písňovém večeru 
budu poprvé spolupracovat v Národním divadle s umě-
leckým ředitelem Petrem Kofroněm, který koncertní 
program hudebně nastuduje, a těším se na to.

Těch přesahů v operním německém repertoáru by-
chom u vás mnoho nenalezli. Samozřejmě Alžběta 
v Tannhäuserovi, za kterou jste získala i Thálii, ale 
vy jste opravdu královnou českého operního reper-
toáru. Jak vám Strauss vyhovuje? 

PÍSŇOVÝ VEČER  
SÓLISTŮ OPERY  

NÁRODNÍHO DIVADLA

20. února 2016  
Národní divadlo

Spoluúčinkuje 
Orchestr Národního divadla

Dirigent: Petr Kofroň

Program

JAROSLAV KŘIČKA
Severní noci 

Michaela Kapustová 

MODEST PETROVIČ MUSORGSKIJ 
Písně a tance smrti  

Oleg Korotkov

OTTORINO RESPIGHI
Aria per archi

OTTORINO RESPIGHI
Pioggia, Nebbie, Nevicata 

Josef Moravec

MAURICE RAVEL
Trois Chansons de Don Quichotte  

à Dulcinée Jiří Hájek

RICHARD STRAUSS
Vier letzte Lieder  

Dana Burešová

Niterná hudba  
Čtyř posledních písní

 >
Dana Burešová

Foto: I. Sochorová

Pokud by někdo vymyslel soutěž o celosvětově nejpůsobivější Rusalku, 
obsadila by určitě jedno z nejvyšších míst. Její ztvárnění Mařenky v Prodané 
nevěstě, Julie v Dvořákově Jakobínovi, Helgy ve Fibichově Pádu Arkuna 
a naposledy Jolanty ve stejnojmenné Čajkovského opeře, vytváří ikonu 
současné nejvyšší interpretační úrovně českého či slovanského repertoáru. 
Teď stojí sopranistka DANA BUREŠOVÁ před další důvěrnou výzvou: Čtyři 
poslední písně Richarda Strausse pro únorový Písňový večer sólistů opery 
Národního divadla. 
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Zpívala jsem jen Čtyři poslední písně, je to velmi hlou-
bavá a niterná hudba.

A Straussovy opery?
Snad Růžový kavalír (Maršálka). Elektra i Salome jsou 
strhující díla, avšak pro dramatičtější hlas. 

Máte vztah i k jiným skladatelům písňového reper-
toáru? 
Schubert, Schumann, Brahms v německém repertoá-
ru. Písně jako kratší hudební útvar nabízejí širokou 
škálu výrazových prostředků. Bohužel písňových 
koncertů je velmi málo.

Přestože poměrně často zpíváte, dala jste se 
i na pedagogickou dráhu … 
Jsem pedagogem velmi nezralým a mladým! Teprve 
dozrávám! (smích) Studenti se mnou jistě zažívají 
veselé chvíle. Výuka zpěvu je založena na zkuše-
nostech, a to nejenom osobních. Je důležité stále 
pracovat na své zvukové představě. Baví mě konzul-
tace s jinými kolegy – jak by konkrétní problém řešili 
oni. Učení je zajímavé i pro mne samotnou, dává 
mi možnost vidět problémy z jiného úhlu. Učení mě 
prostě moc baví. 

Udržujete kontakt se svými pedagogy? 
Mám to štěstí, že se s paní Brigitou Šulcovou, mou 
první paní profesorkou, stále potkávám na chodbách 
konzervatoře. Jinak už patnáct let korepetuji a kon-
zultuji s paní Irinou Kondratenko. Přiznávám, že když 
mi někdy teče do bot, tak se klidně rozezpívávám 
i po telefonu (smích). Ale nejsem sama, tuhle možnost 
využívají i některé mé studentky. A když se mi dovolají 

i do tramvaje, to se pak spolucestující docela baví! 
V poslední době velmi ráda pracuji s paní Šárkou 
Knížetovou, korepetitorkou Státní opery.

Jaké jsou vaše další operní sny? 
Sen je něčím, za čím „jdete“ a vytrvale tomu vše 
podřizujete. To asi nemám. Ráda bych si zazpívala 
Káťu Kabanovou a časem i Emilii Marty z českého 
repertoáru. Lákají mě svým obsahem a emocemi. Moc 
ráda „si zkouším“ jiné životy prostřednictvím svých 
rolí. Jen tak si vlezu do jiné kůže, vyzkouším, jaké to je, 
a vrátím se zpět ke svému životu. Tolik cest a osudů, 
na to by jeden lidský život nestačil. 

To jste řekla hezky. Ale ne každý si to může zkusit. 
Jako diváci se zase můžeme bezstarostně posadit 
do hlediště. 
To je pravda. A když se všechno pěkně poskládá a já 
dobře zapnu všechny knoflíčky na vypůjčené kůži, 
věřím, že si odnášíte krásný zážitek. 

S dirigentem Jiřím Bělohlávkem a BBC Symphony 
Orchestra jste se v roce 2012 a letos podílela na na-
hrávkách Prodané nevěsty a Dalibora. Chystáte další? 
Z nahrávání v Londýně mám velkou radost. Práce 
s dirigentem Jiřím Bělohlávkem i samotný koncert 
v Londýně byl krásným zážitkem a budou-li se opa-
kovat, záleží na dramaturgii a produkci BBC. Na jaro 
se připravuje nahrávání se Symfonickým orchestrem 
Českého rozhlasu a dirigentem Robertem Jindrou. 
Vybrali jsme samé krásné české árie a já se těším 
na práci ve studiu.
 

Juraj Gerbery

 >
Dana Burešová (Jolanta)  
a Jiří Hájek (Ibn Hakia)
Foto: P. Borecký
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Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Art&Antiques, A2, ceskenoviny.cz, Czech Music Quarterly, Český rozhlas Vltava, Instinkt, 
Lidové noviny, SOFFA, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz, Pražský telegraf

Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Státní opery:
MARTIN LEGINUS

GORDON / LANG / WOLFE

LOST  
OBJECTS

DIRIGENT: PETR KOFROŇ
UVÁDÍME 14. A 24. LEDNA 2016 

NA NOVÉ SCÉNĚ
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OPERA > OSOBNOST

Moje Popelka 
nehledá krásu 
v lesklých časopisech

Jste opravdu všestrannou osobností – herečkou, 
režisérkou i ředitelkou divadla. Dá se říct, že je vám 
některá z těchto rolí nejbližší? 
Pro mě je to jedna a ta samá role. Pro člověka, který 
je zamilovaný do divadla a hlavně do vlastního 
divadla, tedy v mém případě do Vígszínházu, je to 
celkem přirozené. Vždy jsem úplně ponořená do toho, 
na čem právě pracuji.

V Praze jste ve Stavovském divadle režírovala tři 
shakespearovské tituly, řekl bych tématem spíše 
bezstarostné než závažné. Teď je to operní Popelka. 
Je to jen náhoda, že známe spíše tuto vaši komedi-
ální tvář? 
Nedávno jsem ve Vígszínházu režírovala inscenaci 
Setkání od Pétera Nádasa, jednoho z nejvýznam-
nějších žijících maďarských autorů a mj. držitele 
Ceny Franze Kafky. Je to drama o minulosti a jejích 
důsledcích pro přítomnost. A musím se pochlubit: 
shodou okolností jsem dnes dostala zprávu, že ji je-
den internetový server ohodnotil jako nejlepší novou 
maďarskou inscenaci. Takže mám vztah i k závažným 
tématům a ráda je inscenuji. 

Vzpomenete si ještě na moment, kdy začaly vaše 
dosud velmi živé kontakty s Prahou? 
Samozřejmě, bylo to v roce 1997 při hostování Slo-
venského národního divadla s hrou Ako sa vám páči 
od Williama Shakespeara. I když to byla Bratislava, 
tak od té doby dostávám pozvání z Prahy pravidelně 
a upřímně ráda zde pracuji. Mám z Prahy velké zážit-
ky s velkými herci – Jiřím Kodetem, Borisem Rösne-
rem, Oldřichem Kaiserem, Miroslavem Donutilem, 
Filipem Blažkem, Bobem Kleplem, Evou Holubovou, 
Táňou Medveckou, Evu Salzmannovou – abych vy-
jmenovala všechny, ani nemáte tolik místa v časopise 
(smích). Praha mi ale zpřítomňuje i mou hereckou 
práci s Rudolfem Hrušínským v Budapešti při točení 
filmu Cesty smrti a andělé, jednoho z posledních 
hraných snímků, v nichž účinkoval.

Na konci roku 2015 byla derniéra opusu 1914  
v režii Roberta Wilsona, kde jste účinkovala jako 
Servírka …
Spolu s ostatními herci z 1914 jsme kouzelná parta 
a cestujeme po Evropě – hostovali jsme v Remeši, 
Bratislavě, Budapešti, Linci … S tím souvisí i jeden 
z mých nejintenzivnějších zážitků a musím dodat, 
že i jeden z mých největších životních darů – práce 
se Soňou Červenou. Můj obdiv k ní je nepopsatelný, 
definitivně ovlivnila můj život. 

Podívejme se teď na Rossiniho Popelku, jejíž premi-
éra nás brzy čeká. O jakých tématech budete svou 
režií na scéně Stavovského divadla vyprávět? 
Za prvé: hlavní role je ženská role. A za druhé: miluji 
Rossiniho a tato hudba mě velmi inspiruje. Můžu být 
na zkoušce či po zkoušce vyčerpaná, ale jeho hudba 
mě vzpruží a naplní. Ta muzika je lék. Zcela pro ni 
platí maďarské přísloví, že při hezké hudbě i květy 
lépe rostou. Je to energická hudba mladého geniál-
ního skladatele. Přináší mi obrovskou radost a jsem 
si jistá, že přeskočí z jeviště i na diváky do hlediště 
tohoto nádherného divadla. 

Jedním ze skvělých účinků divadla je schopnost 
přehodnocovat naše předsudky a jaksi samozřejmá 
očekávání všeho druhu. Kolik se diskutovalo o tom, 
že Carmen přeci musí mít černé vlasy a Othello 
musí být tmavé pleti! Popkultura osmdesátých let 
vytvořila dnes již kultovní filmovou pohádku Tři 
oříšky pro Popelku a její estetiku Češi prostě milují. 
Jak uvažujete o těchto diváckých očekáváních při 
přípravě vaší inscenace? 
Těžko na to mohu něco říct, já jsem ten film neviděla. 
Když jsem Rossiniho Popelku vedení Opery Národ-
ního divadla k uvedení a společné práci navrhovala, 
hrála roli již zmíněná témata. A k tomu dodávám: Já 
miluji zamilované příběhy! >

Enikő Eszenyi
Foto: D. Domolky

Do Stavovského divadla se vrátila všestranná divadelnice ENIKŐ ESZENYI, 
aby po veleúspěšných shakespearovských inscenacích zpřítomnila další 
z kanonických příběhů, které nás nejenom rozptýlí, ale i poučí. Popelka bude 
pro ni vůbec první operní režií. Co pro nás tato temperamentní Maďarka, 
bez které by byl budapešťský divadelní život nejspíše mnohem nudnější 
a sklíčenější, vymyslela tentokrát?

Autor libreta: Jacopo Ferretti
Hudební nastudování: Jan Kučera
Dirigent: Jan Kučera, David Švec

Režie: Enikő Eszenyi
Scéna: Kentaur

Kostýmy: Bianca Imelda Jeremias
Pohybová spolupráce: Tamás Juronics

Světelný design: Csontos Balázs
Sbormistr: Pavel Vaněk

Dramaturgie: Beno Blachut

Sbor a Orchestr Národního divadla

Premiéry: 
 21. a 22. ledna 2016   

ve Stavovském divadle
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Kým je Popelka ve vaší inscenaci? 
Já jí říkám kontejnerová Popelka, protože 
celá její rodina žije v přepravním kontejneru. 
Kateřina Hebelková, která je jednou z našich 
dvou Popelek, mi hned na první zkoušce 
řekla, že její bratr vytváří kontejnerové byty, 
což je v současnosti ve světě velmi populární. 
Tomu říkám osud! Dnešní mládež, ale vlastně 
už děti, chtějí být vlivem okolí slavnými. 
Nejenom mít profil na Facebooku, ale i posílat 
své fotografie na Instagram. Dívky touží být 
v časopisech, mít krásné šaty a být slavné. Už 
velmi brzy se začnou líčit, lakovat si nehty 
a barvit vlasy. Ráda bych v této inscenaci 
ukázala, že tato jednoduchá Popelka se svou 
jedinečnou identitou dokáže být úspěšnou 
a nepotřebuje na sobě dělat všelijaké pro-
měny. Že jako puberťačka může zůstat sama 
sebou. Moje Popelka se nelíčí a čte knihy. 
A když na to přijde, má chuť vyrazit na ples, 
být krásná a mít krásné šaty. Je kreativní, 
ale nepřetvařuje se, nekopíruje a svou krásu 
nehledá v lesklých časopisech.

Můžu říct to slovo, co mě napadá?  
Že je emancipovaná?
No …

Špatný termín?
Ne přímo špatný, ale já bych spíše řekla, 
že je velmi chytrá a brzy bude zamilovaná. 
A když je někdo zamilovaný, emancipace je 
velmi obtížná! (smích)

Jak se vám pracuje s našimi sólisty? 
Jsou fantastičtí! Jsem velmi vděčná vedení 
Opery, že vytvořili tak skvělý tým včetně diri-
genta Jana Kučery. Všichni jsou velmi dobře 
hudebně připraveni. Já jsem při zkoušení 
poměrně náročná, a přesto mi nikdo ze sólistů 
zatím neřekl, že se mu do něčeho nechce nebo 
že nebude zkoušet nějakou konkrétní situaci. 
Když jsem jim navrhla, abychom se pokusili 
zazpívat ansámbl „Zitto, zitto: Piano, piano“ 
na čtyřech, už byli na zemi. Máme dva skvělé 
pěvce, Jiřího Sulženka a Františka Zahradníč-
ka, v roli Dona Magnifica. Je to velmi náročná 
role a já jsem jim ji ještě znesnadnila, když si 
museli obout kolečkové brusle!

Zmiňovala jste Rossiniho a svůj obdiv k jeho 
hudbě. Je stejně pozitivní i váš vztah k ope-
ře jako žánru?
Mám k ní hluboký vztah od dětství. Operu jsem 
sice zatím nerežírovala, ale v některých svých 
činoherních inscenacích jsem použila operní 
árie, např. v Beaumarchaisově Figarově svatbě. 

Do Prahy přicházíte s vyhlášeným maďar-
ským scénografem Kentaurem. V čem spat-
řujete společný jazyk, který vám umožňuje 
spolupracovat? 
S Kentaurem jsme úzce spolupracovali 
patnáct let, ale teď jsme měli dlouhou pauzu. 
On vytváří scénografie pro velké muzikály, já 
jsem si vybrala jiný směr v divadle a praco-
vala jsem s jinými scénografy. Ale dobře se 

známe, takže mu stačilo říct, že si představu-
ji Popelku z obytného kontejneru. A on to celé 
domyslel. 

Když se vrátím obloukem zpátky na začátek, 
zeptal bych se ještě na bývalého umělecké-
ho šéfa Činohry Národního divadla Michala 
Dočekala, za jehož působení jste v Praze 
opakovaně jako režisérka hostovala. V příští 
sezoně bude zase on hostovat ve Vígszínhá-
zu. V čem je ten souzvuk? 
Pro mě jako pro herečku je Michal Dočekal 
jedním z nejdůležitějších režisérů. V našem 
divadle v Budapešti jsme spolupracovali 
na inscenaci Bertolda Brechta Dobrý člověk ze 
Sečuanu na scéně Martina Chocholouška. Před 
třemi lety jsme za inscenaci získali Cenu po-
roty a Diváckou cenu na Národním divadelním 
festivalu v maďarském Pětikostelí. Pro Víg-
színház je Michal Dočekal důležitou osobností, 
naši diváci ho mají rádi a příští sezonu bude 
u nás režírovat už počtvrté. Když nemohu být 
v Praze, tak aspoň přijde Praha do Budapešti. 
Praha je vždy přítomná v mém životě. 

Juraj Gerbery

 >

Herečka, režisérka a ředitelka  
Vígszínházu Enikő Eszenyi
Foto: D. Domolky
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Prý jste začala zpívat pod vlivem umění 
a popularity Marie Callas ve čtrnácti letech. 
Máte i dnes, s odstupem času, své idoly?
Jeden z mých učitelů mi dal poslechnout na-
hrávku s Marií Callas a takřka okamžitě jsem 
si zamilovala ten zpěv! Upřímně ale říkám, že 
více než interpretka samotná, mě okouzlila 
zejména energie, jež z jejího zpěvu vyzařova-
la. Silně jsem zatoužila po zpěvu a po schop-
nosti takto na publikum působit. A ideály? 
Slyšela jsem spoustu skvělých zpěváků, ale 
nemohu říct, že bych měla nějaký jeden kon-
krétní vzor. Většinu mých oblíbených interpre-
tů si už bohužel živě nemůžeme poslechnout. 

Vaše cesta do Prahy směřovala přes Lipsko, 
kde jste byla čtyři roky členkou sólistického 
ansámblu. Jak na toto období vzpomínáte? 
Když mě pozvali na konkurz do Opery Lipsko, 
bylo mě teprve dvacet. Byla jsem tak mladá 
a považovala jsem to za zázrak! Ale nabídnu-
tou smlouvu jsem okamžitě přijala a začala se 
připravovat na přestěhování do Lipska. Ještě 
v Kyjevě jsem se přihlásila na kurzy němčiny 
v Goethe-Institutu. Na začátku bylo pro mě 
všechno v Lipsku nové: země, prostředí, jazyk 
a přátel jsem mnoho neměla. A tak jsem se 
ponořila do každodenní práce a učila se nové 
party. Obrovskou podporu jsem cítila ze stra-
ny vedení opery a režisérů, kteří mne vždy 
obhajovali.

I díky úspěchu živého přenosu a potažmo 
filmu La cenerentola producenta Andrey 
Andermanna a populárního herce a režiséra 
Carla Verdona, v němž jste ztvárnila hlavní 
roli, a i díky vašemu debutovému CD Dolci 
Momenti, které v létě 2015 vydala Sony, je 
jasné, že belcanto je takříkajíc váš šálek 
kávy. Ale vy jistě cílíte i do dalších oblastí 
vašeho mezzosopránového oboru. Jaké role 
jsou před vámi? 
Opravdu ráda zpívám belcantové árie. Na-
prosto zbožňuji nádherné frázování v Belliniho 
hudbě a rozpustilý charakter Rossiniho oper. 
Mám také skvělou zkušenost z Rossiniho 
málo známé opery seria Aurelián v Palmýře, 
kterou jsme uvedli předloni na Rossiniho 
operním festivalu v Pesaru a provedení, které 

získalo operního Oscara v kategorii Znovu-
objevená díla. Pokud se ptáte na moje další 
směřování, bude to Carmen, Lotta ve Werthe-
rovi a Nicklausse v Hoffmannových povídkách. 
Už intenzivně pracuji na francouzštině a baví 
mě to.

Belcantovský repertoár může někdy vypadat 
jako pěvecká soutěž. Co musíte udělat proto, 
abyste nezapomněla, že jste na scéně jako 
součást divadelního příběhu? 
Při zpěvu je pro mě opravdu nejdůležitější 
ovládnutí stylu. Koloratury u Händela, Mozarta 
nebo Rossiniho se liší jedna od druhé hlavně 
frázováním. Ale pro divadlo je samozřejmě 
nejdůležitější herectví. Já s tím, doufám, 
nemám problém. Kolikrát se ponořím do role 
a cítím se být spíše herečkou než pěvkyní. 
Mně osobně se tento přístup líbí. Nechci 
jenom zpívat noty, ale vyjadřovat opravdové 
emoce mé postavy. 

Zpívala jste v operních produkcích těch 
nejžádanějších operních režisérů současnos-
ti: Treliński, Michieletto, Homoki, de Beer … 
Jak sama říkáte, ráda se ponoříte do role. 
Vnímáte při hraní ve vztahu ke zpěvu nějaké 
hranice? 
Souvisí to s již zmíněným faktem, že se za mě 
postavili spíše režiséři než dirigenti. Cítím, 
že pěvci jsou považovaní spíše za muzikanty 
než za herce. Ale pro mě je herectví velmi 
důležité a to se bohužel některým dirigentům 
nelíbilo. Proto chci využít této příležitosti 
a ještě jednou poděkovat takovým mistrům, 
jako jsou Peter Konwitschny, Mariusz Treliński 
a Carlo Verdone. Oni bojovali za mne ve svých 
inscenacích a já se od nich hodně naučila. 
K mým dalším oblíbeným režisérům patří 
Mario Martone, Olivier Tambosi a Tobias The-
orell. Nedělají pouze operu, ale také činohru 
nebo hrané filmy. A kde jsou hranice? Zatím 
jsem nemusela nic odmítat a jsem otevřená 
experimentování.

Pojďme se podívat na naši Popelku.  
Je spousta přístupů jak ten známý příběh 
vyprávět. Co v něm považujete za  
nejdůležitější vy? 

Celý název opery mluví sám za sebe – Popel-
ka aneb vítězství dobroty. To nejlepší, čemu se 
můžeme naučit, je být laskavější. Celý život 
Popelce ubližovali, Magnifico dokonce říká, že 
je „mrtvá“, protože ji nechce ukázat princovi. 
Ale ona všem odpouští a osud jí to vynahradil. 
Zázraky se ději, stačí jenom věřit!

Než jste začala pracovat na naší Popelce, 
účinkovala jste v inscenaci Dvořákovy Rusal-
ky ve Vídeňské státní opeře. Jak se vám 
s Jiřím Bělohlávkem spolupracovalo a jak 
jste si zvykala na češtinu? 
V Rusalce jsem zpívala Druhou žínku. Je to 
sice malá role, ale s krásným triem a kratič-
kým sólem. Překrásná Dvořákova hudba nabí-
zí mně velmi blízké slovanské lidové motivy. 
Maestro Bělohlávek s námi hodně pracoval 
na výslovnosti. Pro mě to nebylo nijak těžké, 
čeština a ukrajinština jsou velmi podobné 
jazyky. A vůbec bylo zajímavé ztvárňovat 
nejen laskavou Popelku, ale v tomto případě 
i polonahou vílu.

Juraj Gerbery

Lena Belkina: 
Jsem otevřená experimentování
 
V létě před třemi lety viděly miliony televizních diváků v Itálii živý přenos z turínského Královského 
paláce. V reálném čase jim před očima plynul příběh Popelky v jeho operní podobě od skladatele Gi-
oacchina Rossiniho. Slavný italský producent Andrea Andermann tak zopakoval úspěch svých dří-
vějších živých přenosů Tosky z Říma nebo Rigoletta z Mantovy. V hlavní roli se představila ukrajinská 
mezzosopranistka LENA BELKINA. Ta teď stojí na jevišti Stavovského divadla v nové inscenaci reži-
sérky Enikő Eszenyi a v hudebním nastudování Jana Kučery.
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LOST OBJECTS

Dirigent: Petr Kofroň
Autor libreta: Deborah Artman

Režie: Michael Bielicky, Kamila B. Richter
Scéna: Jan Hladil

Kostýmy: Zuzana Bambušek Krejzková
Sbormistr: Lenka Navrátilová

Členové Orchestru Národního divadla 
Kühnův smíšený sbor 

Uvádíme:  
14. a 24. ledna 2016

na Nové scéně

Proč objevovat ztracené

U nás jsme měli možnost s Bang on a Can setkat 
na koncertu Bang on a Can all Stars v roce 1999 
na Pražském jaru, tvorbu uskupení pravidelně uvádí 
Petr Kofroň s Agon Orchestra. „V Lost Objects jsme 
se rozhodli pro formu oratoria ztracené hudební formy 
z baroka. Dokonce i v rámci této formy se zabýváme 
ztracenou kulturou, neboť v barokním oratoriu v mnoha 
případech, například v Händelově oratoriu Izrael v Egyp-
tě, ale i v dalších – křesťanští evropští barokní sklada-
telé píší o tom, na co si vzpomínají ze Starého zákona,“ 
říká David Lang a pokračuje: „Představa hebrejštiny 
jako zdroje těchto příběhů je v kultuře oratorií naprosto 
ztracená, ale někde v pozadí přesto stále přítomná. 
A tak jsme si říkali, že bychom měli využít úplně všech-
no z toho, co bylo ztraceno a na co dokážeme přijít. 
Skladba tudíž začíná tou nejobyčejnější větou nazvanou 
Ztratil jsem ponožku sestávající ze seznamu věcí, které 
můžete v každodenním životě ztratit.“

Máte docela čerstvou zkušenost s pražským publi-
kem. Cítíte u něj entusiasmus pro soudobou hudbu? 
V Praze jsem byl jen nedávno na představení mé 
hudby v rámci festivalu Struny podzimu, takže 
moje vzpomínka na vaše publikum je velmi čerstvá. 
Všichni na koncertě vypadali seriózně, mlado, krásně 
a elegantně a s mnohými diváky jsem měl ajímavé 
rozhovory. Opravdu dobré publikum. 

Psychologové říkají, že zapomínání je nejmilosrd-
nější psychický proces v naší mysli. Proč je důležité 
přemýšlet i o zapomenutých věcech? 
Zapomínání je rozhodně milosrdné, ale slitování není 
vždy to jediné, co opravdu potřebujeme nebo co si 
zasloužíme. Jistě, že může být jednodušší hlavně ty 
bolestivé zážitky ignorovat nebo zapomenout, ale 
pokud se z nich chceme poučit, musíme jim zpětně 
věnovat pozornost a pečlivě je prozkoumat. Nikdo 
nemáme v naší každodennosti čas se těmto vzpomín-
kám věnovat. Právě koncert nebo představení může 
být útočištěm v proudu dní, příležitostí si sednout 
a poslouchat, dívat se a přemýšlet. Věci z nás pořád 
nepozorovaně odpadávají. Lost Objects nám dávají 
možnost si toho povšimnout. 

Není to zcela obvyklé, aby měla jedna kompozice 
tři autory. Jak jste Lost Objects v rámci umělecké 
skupiny Bang on a Can vytvořili?
S Michaelem Gordonem a Julií Wolfovou jsme nejlepší 
přátelé téměř 35 let. Pracujeme společně v rámci 
Bang on a Can, potkáváme se téměř denně a mluvíme 
spolu o naší práci, někdy o hudbě, o jejích účincích. Je 
přirozené, že tyto naše vzájemné rozpravy o hudbě 
vyúsťují do společné tvorby. Lost Objects jsme chtěli 
vytvořit jako dílo, které umožní pracovat hudebníkům 
provozujícím barokní repertoár s těmi, kteří hrají 
současnou hudbu. Požádali jsme naši kamarádku, 
libretistku Deborah Artman, aby se k nám přidala 
a spolu s námi přemýšlela o tématech spojených 
s procesy ztrácení či ukládání věcí do minulosti. Co 
jsme dělali nejvíce, bylo pití kávy a vedení dlouhých fi-
losofických diskusí o vyznění díla, o tom, která témata 
bychom měli prozkoumat či jaké pocity má dílo jako 
celek vzbuzovat. Nakonec jsme vybraly ty ztracené 
věci, které nás jako jednotlivce zajímají nejvíce a zfor-
mulovali náš individuální vklad. 

Juraj Gerbery 
Úvodní citát zazněl v rozhovoru Ivana Bierhanzla s Davidem Langem  
pro Český rozhlas

Spoluzakladatel newyorského uměleckého uskupení Bang on a Can DAVID LANG neu-
stále překvapuje novými hudebními formami. Byť se označuje jako postminimalista nebo 
hudební totalista, jeho hudba ve skutečnosti odolává jakékoliv kategorizaci. Mezi jeho 
kompozicemi nalezneme opery, orchestrální, komorní i vokální skladby. Naposled jste 
mohli slyšet jeho hudbu v oscarovém snímku Velká nádhera nebo jeho dvojičce Mládí. Dvě 
jeho díla The little match girl passion a Ark luggage zazněly v Praze v říjnu na Strunách 
podzimu. Spolu s Michaelem Gordonem a Julií Wolfe zkomponoval oratorium Lost Objects, 
které mělo premiéru v Drážďanech před čtrnácti lety. 

 >
David Lang

Foto: P. Serling



Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

 ×
Miho Ogimoto a Francesco Scarpato
Foto: P. Hejný

Romeo a Julie
Choreografie a režie: Petr Zuska
Dirigent: Václav Zahradník / Sergej Poluektov
Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Roman Šolc
Světelný design: Petr Zuska, Pavel Dautovský
Asistenti choreografa: Tereza Podařilová,  
Alexej Afanassiev, Michaela Černá, Radek Vrátil

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Uvádíme:
23. ledna 2016  
ve Státní opeře



18

BALET > UVÁDÍME

Hudba: Petr Iljič Čajkovskij 
Libreto: Petr Zuska  

podle E. T. A. Hoffmanna
Choreografie a režie: Petr Zuska

Scéna: Pavel Svoboda
Kostýmy: Alexandra Grusková
Světelný design: Daniel Tesař

Animace: Šimon Koudela a Karel Mařík
Asistenti choreografa:  

Nelly Danko, Tereza Podařilová, Alexej 
Afanassiev, Alexandre Katsapov  

Dirigent:  
Václav Zahradník / Sergej Poluektov 

Hraje Orchestr Národního divadla

Představení:  
 2., 5., 12., 13. ledna 2016  

v Národním divadle

Louskáček 
a Myšák Plyšák
Humor, kouzlo a láska v novém baletu Petra Zusky

Z RECENZÍ

(…) Přijmeme-li svět, který nám je Petrem Zuskou 
na jevišti Národního divadla předestřen, budeme 
spokojeni, protože prožijeme dvě hodiny odlehčeného 
příběhu jednoho snového dobrodružství mikulášské 
noci. Pokud akceptujeme tyto inovace všeobecně 
známé verze libreta stejně jako tuto svéráz drama-
turgického přístupu, nemusíme hledat srovnání s pře-
dešlými verzemi. Přijmeme-li popisnost v některých 
jevištních akcích, pohodlně si tím vyargumentujeme 
srozumitelnost nikterak závažného sdělení celého 
díla. Petr Zuska nenechal nic náhodě a svou verzi 
slavného baletu Petra Iljiče Čajkovského vybavil vším, 
čím by si mohl kdokoliv přát, včetně vysvětlení svého 
záměru. Lze jej nalézt jak v programu k představení, 
tak v přidružených textech článků nebo v publikova-
ných rozhovorech s jeho osobou. Po jejich přečtení 
je zřejmá jak jeho motivace, tak i realizace a vlastně 
i podoba výsledku této tvorby, která nese všechny 
aspekty soudobého baletního díla v našich domácích 
českých podmínkách (…)

Zuzana Smugalová, Opera Plus, 6. 12. 2015

(…) Oslnivá, výpravná, zábavná a svátečně laděná 
atmosféra představení oslovila diváky velmi silně 
a můžeme předpokládat, že si tato zcela nová verze 
Louskáčka ve velmi dobře šitém, originálním a svéráz-
ném uměleckém kabátě vyslouží mnoho vyprodaných 
repríz, že kouzlo tohoto představení jen tak nevyprchá 
a že si dospělí diváci všemožných kulturních preferen-
cí a rodiny s malými dětmi budou opět každou zimu 
klást stejnou otázku: Jak sehnat lístky na tenhle věčně 
vyprodaný balet? (…)

Martina Doležalová, Nenudte.se, 5. 12. 2015

1

1  Marek Svobodník a děti z Baletní přípravky ND
 Foto: M. Divíšek

2  Mathias Deneux, Kristina Kornová
 Foto: M. Divíšek

3  Nikola Márová
 Foto: P. Hejný

4  Mathias Deneux, Matěj Šust, Marek Svobodník, Aya Watanabe
 Foto: M. Divíšek

5  Miho Ogimoto, Giovanni Rotolo
 Foto: M. Divíšek

6  Soubor Baletu ND
 Foto: M. Divíšek
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BALET > PŘIPRAVUJEME

Libreto: Michael Corder  
podle H. Ch. Andersena

Choreografie a režie: Michael Corder
Scéna a kostýmy: Mark Bailey

Světelný design: Paul Pyant
Asistent choreografa: Yuri Uchiumi

Baletní mistři: Michaela Černá, Jiří Ko-
dym, Marie Hybešová, Radek Vrátil

Dirigenti: Václav Zahradník /  
Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Státní opery

Premiéry:  
3. a 4. března 2016  

ve Státní opeře

Nyní přichází Sněhová královna na naši první scénu, 
na repertoár Baletu Národního divadla. Jde o velký 
titul v tradičním pojetí, který uchvacuje své diváky 
nejen tanečními výkony, ale i oslnivou a třpytivou 
výpravou. Jde o skvostnou záležitost, vždyť napří-
klad jen kostým Sněhové královny je osázen více 
než 30 tisíci kusy kamenů českého křišťálu. 
Na vzniku kostýmní výpravy, stejně jako na tvor-
bě šperků Sněhové královny, se podílí česká firma 
Preciosa, díky níž vznikla i originální sada šperků 
v licencované sérii přímo pro diváky Národního 
divadla. Udělejte radost sobě nebo svým blízkým – 
vstupenky na Sněhovou královnu jsou již v prodeji, 
stejně jako i originální šperky, v nichž se můžete 
blýsknout. V nabídce jsou dvě sady: set pro denní 
nošení Vločka (náramek a brož) a luxusní set 
Sněhová královna (náhrdelník a náušnice). Vše si 
můžete koupit i jednotlivě.

Krása a balet jsou jedno, stejně jako žena  
a krásný šperk.

Na viděnou na Sněhové královně!

 >

Nikola Márová
Foto: P. Hejný

Sněhová královna
Inspirujte se krásou Sněhové královny

Sergej Prokofjev

Příběh o kruté královně, která očarovala chlapce Kaje pomocí jednoho malé-
ho střípku z kouzelného zrcadla a uvěznila ho ve svém světě, kde není místo 
pro lásku, asi není třeba představovat. Baletní verzi tohoto díla vytvořil slav-
ný anglický choreograf Michael Corder pro Anglický národní balet na hudbu 
Sergeje Prokofjeva.
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BALET > UVÁDÍME

Čarodějův učeň se odehrává v temných lesích za skří-
potu zvuků otáčejícího se mlýnského kola. Co tě 
ke scénografii inspirovalo? 
Otfried Preussler, který napsal pohádkový román 
Čarodějův učeň, pocházel z Liberce. Od prvních úvah 
nad inscenací jsem věděl, že nejsilnějším obrazem 
jsou pro mne staré opuštěné napůl zarostlé průmys-
lové budovy v Jizerských horách. Jsou jako duchové. 
Jako Krabat. Tajemné a smutné. V Liberci jsem bydlel 
do svých třinácti let a tyhle průmyslové budovy v le-
sích mě přitahovaly. Temný les ve spojení s archi-
tekturou. Tyhle továrny jsou stavby, často u řeky či 
potoka, do kterých se bojíš jít, což mi korespondovalo 
se starým mlýnem z Čarodějova učně. Taková místa 
na periferiích či samotách opravdu existovala. Lidé se 
jich báli a vyhýbali se jim.

V choreografii je to temno cítit, ale zároveň jsem v ní 
nacházela jistou romantičnost …
Čarodějův učeň je o kontrastech mezi jemností přátel-
ství, prvních lásek mladých chlapců a dívek a exis-
tenčním blátem, ve kterém se nacházejí. Ti kluci jsou 
vlastně ještě děti, a to už je úplně jiný rozměr utrpení. 
V naší inscenaci je to trochu zkreslené, protože hlavní 
postavy nemohou tančit děti, ale když jsem se díval 
na Zemanův film, tak mě to zraňovalo strašně. Jsou 
Vánoce, jim je osm, možná jedenáct a jsou opuštění 
v temném lese a vědí, že každý rok někdo z nich umře. 
Temno i křehkost mladého života se podařilo Honzovi 
(Jan Kodet, pozn. red.) hlavně dostat do choreografie. 

Zajímalo by mě, v čem se ti přes hrůzu, kterou v díle 
cítíš, podařilo do inscenace vtělit pohádkovost?

Od začátku jsme se s Honzou a SKUTRy bavili o kon-
krétních scénách jako o velkých, omamných obrazech, 
křehkých a trochu děsivých. Chtěli jsme, aby na jevišti 
ožila kouzla čarodějů. Létající smrťák kmotříček, topící 
se Dorotka, smrťák v černém mraku nad krajinou, 
v projekcích lehce se pohupující les, hvězdy vytváře-
jící až hypnotické obrazce. To je pro mne dostatečná 
pohádka. Proto jsem také některé siluety či textury 
scény ponechal více realistické. Pochází totiž ze světa 
mistra, který svojí všudypřítomností vytváří napětí 
v celém příběhu.

Jak tě při scénografických nápadech omezovalo,  
že tvoříš pro balet?
Mám rád, když se mohu pohybovat v omezení něja-
kého rámce. Pomáhá mi to vyabstrahovat myšlenky 
do čistého tvaru. A pro tanec už jsem zvyklý pracovat. 
Potřeba volné taneční plochy na jevišti nutí scénografa 
stále hledat a zapojovat nové materiály. Scéna musí 
být mnohdy velmi subtilní. Zároveň mám rád svobodu, 
se kterou se potkávám u současného tance. Když se 
má něco vysypat na zem, tak se to vysype a dost často 
se pak úklid vezme do hry. Třeba se vše uklidí tělem 
postavy. Je to taková akční scénografie. Dekorace, re-
kvizity či kostým vychází ze situace či činnosti, rozvádí 
jednání postav. Rekvizity a kostýmy by si měli vymýšlet 
sami tanečníci. Ten, kdo tvoří postavu, sám nejlíp ví, 
s čím potřebuje manipulovat. A pak – je opravdu těžké 
na něco fascinujícího ve scénografii přijít, když nejsil-
nějším obrazem je stejně samotná choreografie. Někdy 
je pro scénografa u tance důležité umět nedělat nic. 
 

Markéta Faustová

Libreto: Jan Kodet, Martin Kukučka, 
Lukáš Trpišovský 

Hudba: Zbyněk Matějů
Choreografie: Jan Kodet

Režie: SKUTR (Martin Kukučka,  
Lukáš Trpišovský)

Scéna: Jakub Kopecký
Kostýmy: Alexandra Grusková
Světelný design: Daniel Tesař

Uvádíme:  
6. února 2016  

v Národním divadle

Čarodějův učeň
Nejsilnějším obrazem Čarodějova učně je samotná choreografie

JAKUB KOPECKÝ je jedním z  nejprogresivnějších divadelních scénografů dneška. 
Jeho scénografický rukopis dává vizuální podobu inscenacím, které vznikají pod znač-
kou režisérského dua SKUTR. A je to rukopis nezaměnitelný, nadčasový, snový, plný 
fantazie a metafor. Jeho scéna je často inspirovaná konkrétní představou lokace. 

 >
P. Strnad, M. Šust, J. Waňka,  

M. Bakuš a G. Rotolo
Foto: A. Rasmussen
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BALET JIHOČESKÉHO DIVADLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Kauza Kafka 
Jednoaktový balet, který pojedná-
vá o osobnosti a životě slavného 
spisovatele Franze Kafky. Insce-
nace zobrazuje Kafkův jedineč-
ný pohled na svět: jeho vztah 
ke společnosti, jeho názor na moc 
a byrokratický systém. Choreo-
graf a režisér Attila Egerházi se 
především soustředil na Kafkovo 
vidění světa a jeho životní postoje. 
V inscenaci je možné identifikovat 
postavy z Kafkových děl (Zámek, 
Proces), ale i postavy, s nimiž autor 
vstupoval do konfliktu ve svém 
každodenním životě – reprezen-
tanty moci a byrokracie a jejich 
konfliktní prostředí.

Attila Egerházi 
– Cena za autorské dílo
Viktor Svidró 
– Cena za nejlepší sólistický 

výkon za interpretaci role Kafky  
na Soutěžní přehlídce současné 
taneční tvorby ČR BALET 2014

– Nominace na celorepublikovou 
Cenu Thálie 2014

Hudba: Arvo Pärt, Henryk  
Górecki, Alfred Schnittke 
Choregrafie, režie a dramaturgie: 
Attila Egerházi
Scénografie: Loes Schakenbos
Kostýmy: Bregje Van Balen
Světelný design:  
Loes Schakenbos
Představení: 17. 1. 2016  
ve Stavovském divadle

BALET DIVADLA JOSEFA KAJETÁNA TYLA V PLZNI

Spartakus
Velkolepý hrdinný příběh o po-
vstání Spartaka a jeho gladiátorů 
a o armádě svobodných otroků, 
bojujících proti Římu. Povstání 
vedené Spartakem a jeho potlačení 
Crassovými vojsky bylo reálnou 
událostí v dějinách Říma v 1. století 
před Kristem. Pastevec z Thrákie, 
jenž se stal odvážným bojovníkem 
za svobodu, dovedl sice své vojsko 
k několika vítězstvím, ale zradou 
pirátů a přesilou římských vojsk 
byl nakonec přemožen. Obraz 
tohoto hrdiny a kolorit antického 
života se podařilo vykreslit Aramu 
Chačaturjanovi v monumentální 
hudbě, v niž emocionální a lyrické 
scény kontrastují s bojovnou vášní 
tyranů i porobených.

Richard Ševčík
– Cenu Thálie 2015 za ztvárnění 

postavy Spartaka

Hudba: Aram Chačaturjan
Choreografie a režie: Jiří Pokorný
Dirigent: Jiří Štrunc
Scéna: Tomáš Moravec
Kostýmy: Tomáš Kypta 
Light design: Jakub Sloup
Představení: 7. 2. 2016  
v Národním divadle

BABY BALET PRAHA

Vítej na světě
Taneční divadlo  
na písně Jaroslava Uhlíře  
a Zdeňka Svěráka

ZEPTALI JSME SE AUTOREK:

Proč vás oslovily zrovna písně 
Uhlíře a Svěráka?
Plánovali jsme nový rodinný titul, 
nové taneční divadlo – také pro děti. 
Texty od pana Svěráka jsou pro 
děti, ale nejsou infantilní, podbízivé, 
je v nich skrytá životní moudrost. 
Hudba a aranžmá pana Uhlíře je 
originální, láskyplné, podtrhuje 
pointu textu. 

Na podiu se představí studenti 
a studentky Tanečního cent-

ra Praha. Kolik studentů, jak 
starých a v jakých rolích se 
představí?
Projektu se účastní 21 studentů 3.–
6. ročníku. Jsou rozděleni do dvou 
skupin, 3., 4. a 5., 6. ročník, každá 
skupina má vlastní tréninkový 
a zkušební program, včetně nedělí 
– vyžaduje to silnou vůli a pracovní 
disciplínu. V současné době přibyly 
společné zkoušky – pracujeme 
na finální podobě.

Jaké taneční techniky studenti 
předvedou?
Pedagogická koncepce konzerva-
toře je eklektická, základní jsou 
3 techniky: klasický, současný 
a jazzový tanec. Všechny tech-
niky jsou důsledně uplatňovány 
v repertoáru a inscenační praxi. 
Tak je to i v tomto připravovaném 
představení, princip tanečního 

divadla: využití technik, tedy ře-
mesla, za účelem sdělení a sdílení 
– divákovi a s divákem.

Pro koho je představení určeno, 
koho nejvíce podle vás osloví?
Bude to rodinný titul. Rádi bychom 
oslovili široké spektrum diváků, 
od předškoláků po seniory. Chtěli 
bychom také motivovat školáky 
k pohybovým aktivitám a zdravé-
mu vztahu k tělesné kultuře.

Jak dlouho se na představení 
studenti připravují?
Námět jsme začali zpracovávat 
na podzim 2014. Realizace začala 
v lednu 2015. Choreografická 
práce se studenty musí mít jiné 
zákonitosti než v profesionálním 
divadle. Na prvním místě musí 
být škola, tedy vzdělání – proto 
jsou vybíráni jen studenti, kteří 

mají výborné výsledky v praxi 
i v teorii. I přesto musíte počítat 
s daleko delším časem na nastu-
dování – v práci s dětmi se nedá 
spěchat … i když jsou mimořádně 
talentované.

FO
TO

: A
R

CH
IV

 D
JK

T

Námět a výběr písniček:  
Vlasta Schneiderová
Choreografie: Vlasta Schneiderová,  
Pavla Königsmarková, Natálie Hous-
ková, Agurtzane Pérez Olóriz
Tančí: studenti Konzervatoře Taneční 
centrum Praha 
Představení: 2. a 5. února 2016  
ve Stavovském divadle
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BALET > TANEČNÍ ZODIAK

Možná jste zaznamenali, že jsme na rok 2016 vydali kalendář, jehož inspirací 
je nejmocnější ze všech těles sluneční soustavy – Slunce. Postavení Slunce 
v okamžiku našeho zrození určuje základní povahové rysy, předpoklady a po-
tenciál. Nechceme si hrát na astrology, nicméně pro kalendář jsme nechali 
vytvořit zajímavé horoskopy, které charakterizují jednotlivá znamení – a to hlav-
ně z pohledu uměleckého směřování. PAVEL HEJNÝ nafotil s tanečníky Baletu 
ND dvanáct fotografií, jednotlivých znamení, která budou náš baletní rok 2016 
doprovázet. Texty napsala známá spisovatelka a astroložka MARKÉTA VOSTRÁ.

V lednu se čas proměňuje do kvality živlu země. Je to 
doba Kozoroha, která nyní prověří, co má pro život oprav-
du význam, objektivně a věcně. Jsme na zemi, připraveni 
vystoupat po strmé skále poznání až na samotný vrchol. 
Tam získáme nejen dostatečný odstup od halasu reality, 
ale i rozhled a perspektivu.
Krajina v době Kozoroha je zajata v ledovém sevření 
zimy. Míza dlí v kořenech a do nové úrody je velmi dale-
ko. Kozoroh je strážcem pokladu přežití. Nemůže si dovo-
lit rozhazovačnost Lva, kdy je v přírodě všeho dostatek. 
Skromnost, askeze, šetřivost jsou dány i tímto faktem. 
Dalším faktem je to, že Kozoroh není znamením, které 
si umí užívat, bezstarostně se veselit s tím, že co přijde 
zítra, je úplně jedno. Jeho patronem je sám Saturn, pán 
času i či jak býval nazýván – Hladolet. Ten symbolicky do-
hlíží na to, aby byl naplněn původní záměr života. Pokud 
se toto z jakýchkoli důvodů nedaří, saturnská energie 
vyvolá krizi, vytvoří podmínky takové, aby cíl mohl být 
naplněn. Mnohdy ale za cenu strádání. Kozoroh není tím, 
který chce úspěchu dosáhnout, aniž by mu dal to, co mu 
podle jeho představy náleží. Pro Kozoroha je míra utrpe-
ní úměrná radosti z vítězství. Teprve, když podal vpravdě 
nadlidský výkon, cítí mírnou spokojenost.
Trochu kozoroha se zřejmě nalézá i v každém z taneč-
níků. Fyzické výkony se často nalézají právě za hranicí 
nadlidských výkonů a překonávání sebe sama, i za cenu 
bolesti, bývá skutečně někdy spojeno se spokojeností.
Oblast baletu je proto jednou z možností, kde kozoroh 
uplatní svou schopnost tvrdě na sobě pracovat a podat 
dokonalý výsledek pro své publikum. Důraz je kladen 
na stoprocentní přesnost v pohybu. Dalším velkým té-
matem pro Kozoroha je úcta k tradicím a poměrně velké 
ulpívání na jejich dodržování. Novátorství a netradiční 
pojetí klasických rolí se mu budou příčit. 
Pokud bychom se z hlediska těchto vlastností podí-
vali na repertoár Baletu ND, pak ideálním titulem pro 
kozoroží náturu je Labutí jezero. Náročné taneční party, 
které vyžadují preciznost, přesnost a dokonalost. Přitom 
tradiční námět, klasický titul.
Čas Kozoroha přeje pochopení co je v našem životě tou 
pomyslnou horou, pro kterou má význam vydat své síly 
a dosáhnout vrcholu. Čas vybízí k usebrání, vnitřnímu 
tichu, skromnosti, odříkání nikterak neodpovídající sou-
časnému pojetí Vánoc – svátku konzumu. 

Kozorozi v souboru Baletu ND:

Laura Moreno Gasulla (24.12.)
Petra Nálevková (25.12.)
Cornelia Seibold (03.01.)
Lenka Maříková (10.01.)

Pavla Horká (13.01.)
Héléne Chavarot (13.01.)

Patrik Holeček (16.01.)
Michele Zanardini (17.01.)

Znamení Kozoroha
Ať je Slunce vaší inspirací

 >

Héléne Chavarot (vlevo), Cornelia Seibold (vpravo)
Foto: P. Hejný



24

V Národním divadle vystupuje 
mnoho významných a výjimeč-
ných osobností v rozličných 
inscenacích čtyř souborů. S jed-
nou takovou osobností se setkali 
i naši mecenáši v rámci reprízy 
neustále vyprodaného a oblí-
beného představení Audience 
u královny. Jak to dopadlo, se 
dozvíte v následující reportáži. 

Brzy se můžete těšit na nové 
rozhovory našich mecenášů 
s umělci. Chcete i Vy mít 
exkluzivní možnost připravit 
rozhovor s vaší oblíbenou diva-
delní osobností? Máte-li v oblibě 
divadlo a vše, co se kolem něj 
děje stejně tak, jako naši mece-
náši, staňte se i vy mecenášem 
Národního divadla, připojte se 
k nám. Stanete se tak součástí 
společenství milovníků kultury, 
kteří se pravidelně scházejí 
v prostorách Národního a Sta-
vovského divadla, Státní opery 
a Nové scény. Vítáme nové členy 
již za roční příspěvek v minimál-
ní výši 1500 Kč. Nabízíme svým 
členům řadu zajímavých benefitů 
a skutečnou účast na společen-
ském životě naší první scény. 

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

Audience u královny
Zdálo se, že Iva Janžurová nevystoupila z role královny ani poté,  
co sestoupila z jeviště. 

Mecenáši ji přivítali v Mozartově salonku, kde na ni 
netrpělivě čekali, a to nejen proto, aby jí předali pře-
krásný dárek od srdce – ručně vyráběnou skleněnou 
vázu, kterou převzala z rukou mecenáše JUDr. Martina 
Mikysky (iniciátora nápadu) a mistrů sklářů z dílny 
Ladislava Ševčíka v Železném Brodě, kteří na výrobě 
vázy několik týdnů horlivě pracovali. Iva Janžurová 
na sebe poté prozradila, že je milovnicí skla, a rozdáva-
la podpisy i úsměvy na všechny strany. Téměř se všemi 
hosty se také nechala zvěčnit na společných fotografi-
ích a bavila je jako pravá královna.

Jak na vás zapůsobilo setkání s královnou  
Ivou Janžurovou?

Martin Mikyska: 
„Ten večer bych mohl nazvat radost za radost. V jeho první 
části nám dělali inscenátoři Audience radost nám divákům, 
pak jsme zase my, diváci, snad udělali radost hercům 
potleskem ve stoje a pak skleněným darem královně Ivě 
od mecenášů. Mám v hlavě další nápady, jak si prostřed-
nictvím Mecenášského klubu dělat navzájem radost – 
divadlo nám, my divadlu.“

 >

Mecenáš Martin Mikyska  
předává cenu Ivě Janžurové
Foto: H. Smejkalová

 >
Mecenáš Robert Trnka a herci 

David Matásek a Taťjana Medvecká
Foto: H. Smejkalová

 >

Společná fotografie mecenášů 
Foto: H. Smejkalová

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

Další zajímavosti sledujte na interne-
tových stránkách www.meknd.cz nebo 
na našem facebooku.



Mediální partneři Činohry: Činohra ND je členem UTE

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND

Zahradní 
slavnost 

Absurdní komedii o kariéristovi Hugo 
Pludkovi napsal Václav Havel před půl 

stoletím. Poprvé byla uvedena v roce 
1963 v Divadle Na zábradlí, insceno-

vali ji dva velikáni českého divadel-
nictví Otomar Krejča a Jan Grossman. 

O rok později zahájila svou pouť 
po světových jevištích. Dodnes zůstala 

aktuální, až nebezpečně živá. 

Příběh přizpůsobivého 
snaživce, který se prožvaní 
do lepší společnosti likvidáto-
rů a zahajovačů a požadované 
mimikry dokáže přijmout tak 
dokonale, že ho ani vlastní 
rodiče nepoznávají, je velmi, 
velmi současný. Není to snad 
absurdní? 

Režie: Dušan D. Pařízek 

Poslední představení  
29. ledna 2016  
ve Stavovském divadle!

 ×
Vladimír Javorský a Martin Pechlát
Foto: P. Nesvadba

Činohra
Umělecký ředitel: 
DANIEL ŠPINAR

Ředitel Činohry:
MICHAL DOČEKAL
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Modrý pták 
pro děti i dospělé

Z RECENZÍ

Modrý pták je snovým příběhem dvou dětí putujících 
za modrým ptákem jako symbolem štěstí. Zrežíroval 
jej Štěpán Pácl, nová posila zdejšího souboru, který 
ve své tvorbě inklinuje k neprávem pozapomenutým 
poetickým textům světové, ale i české dramatiky 
a snaží se je zpřístupnit současným divákům. V pří-
padě Modrého ptáka se mu podařilo společně s dra-
maturgem Janem Tošovským převést myšlenkově 
komplikované symbolistní podobenství do formy 
kouzelné pohádky, aniž by však původní předlohu 
vulgarizoval či nějak zásadně přepisoval. Důležitou 
úlohu v jeho inscenaci hraje i humor.

Marcela Magdová, Metro 

Ve Stavovském divadle našel Pácl pro svůj laskavý, 
překvapivě věcný a obyčejný pohled na Maeterlincko-
vu hru ideální představitele dětských rolí. Díky jejich 
bezprostřednosti se všechno to bezelstné zkoumání 
věcí, které běžně zůstávají skryty za oponou skuteč-
nosti, obejde bez rafinovaných výtvarných efektů, 
a přesto je díky jejich dětské logice a hravosti nejen 
zábavné, ale také uchopitelné a uvěřitelné. Přede-
vším proto, že ve snové zkušenosti dětí se promítá 
a postupně ozřejmuje ta reálná a všednodenní. 

Marie Reslová, Hospodářské noviny 

 >
M. Preissová, F. Kaňkovský a P. Štorková

P. Štorková a F. Kaňkovský 
Foto: P. Nesvadba

Překlad: Šárka Belisová 
a Alena Morávková
Režie: Štěpán Pácl

Scéna: Andrej Ďurík
Kostýmy: Iva Němcová, 

Lucia Škandíková, Tereza Kopecká
Dramaturgie: Jan Tošovský

Hudba: Jakub Kudláč
Pohybová spolupráce: Veronika Knytlová

Hrají: Pavlína Štorková, Filip Kaňkovský,  
Jan Bidlas, Radúz Mácha, Lucie Juřičková, 

Saša Rašilov, Jana Pidrmanová, Ondřej 
Pavelka, Martina Preissová, Johanna 

Tesařová, Václav Postránecký,  
Patrik Děrgel, Pavel Batěk a další

Uvádíme:  
12. a 20. ledna 2016  

ve Stavovském divadle

 >

R. Mácha, P. Štorková, F. Kaňkovský, 
J. Bidlas, P. Batěk a V. Postránecký 

Foto: P. Nesvadba
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 >

J. Pidrmanová, P. Šmíd a V. Polívka
Foto z první čtené zkoušky: H. Smejkalová

Malá nezvalovská vzpomínka
Když se kdysi poprvé zkoušela v D 40 Nezvalova Manon Lescaut, byl zkouš-
kám samozřejmě přítomen i autor, který měl řadu připomínek. V jednu chvíli 
pocítil Vítězslav Nezval potřebu poradit herci, nováčkovi souboru, jak by si on 
představoval recitaci některých veršů. Tu přítomný Vladimír Šmeral – v roli 
rytíře Des Grieux – přistoupil k Nezvalovi s ironickou poznámkou: „Mám za to, 
že bude lepší nic mu neradit – on je začátečník a mohl by vás poslechnout.“

To, že Nezval navštěvoval poctivě zkoušky, nesou-
viselo jen s jeho autorstvím. Spíš s jeho posedlostí 
hlavní postavou, vždyť básník byl svou Manon 
uhranutý, už když ji psal. I zkoušení ho neobyčej-
ně bavilo, fascinovaně sledoval Marii Burešovou, 
ztvárňující šestnáctiletou Manon jako přerostlé dítě, 
jež si hraje s nevěrou jak s hračkou; jako galantní 
koketku, něžnou provokatérku. Nezval se jejího 
výkonu nemohl nabažit: „Člověče, ona byla krásná. 
Na ulici před divadlem jí bylo ještě dvaatřicet, ale 
na scéně nikdo nepoznal, že jí není šestnáct. Ona 
byla doslovně blond až pod zákon.“
Avšak Marie Burešová nijak neexperimentovala, 
hrála Manon v intencích autorova výkladu. Nezva-
lova hrdinka byla opravdu mravně výš než Prévos-
tova poběhlice. Nezval totiž Manon nekritizoval, 
nehodnotil. Nekázal. Jemu se divoká, nespoutaná 
a koketní Manon líbila. A tak proměnil Prévostův 
„hřích“ ve svůj obraz nevinnosti. 
Bylo to tak trochu i jeho osobní téma, rozpor mezi 
věrností těla a věrností srdce. Dnes se často Nezval 
vykresluje jako poněkud lehkomyslný svůdce a zá-
letník, ale jeho vnímání lásky bylo komplikovanější. 
Neuznával jednoduché černobílé vidění vztahů a ži-
vot si ztěžoval hned několika stupni (prý dokonce 
celou hierarchií) věrnosti a nevěry. Iracionální? 
Možná. 

Ostatně už od dob dospívání všechno iracionální 
Nezvala neobyčejně vzrušovalo a lákalo. Jako de-
vatenáctiletý se v Třebíči zúčastnil Večeru hypnó-
zy, na kterém se dokonce sám přihlásil na jeviště 
k hypnotickým pokusům. Do transu upadl tak do-
konale, že o sobě začal vypravovat velmi důvěrné, 
intimní věci, takže ho hypnotizér byl nucen rychle 
přivést k vědomí: hlediště se totiž jeho osobní zpo-
vědí náramně dobře bavilo. Od té doby Nezval věřil 
v hypnózu stoprocentně, zvláště když si uvědomil, 
že si nebyl vůbec vědom toho, co o sobě vykládal. 
Byť byl značně korpulentní postavy, ženy jej vždycky 
zbožňovaly. A což teprve po napsání básnické 
sbírky Sbohem a šáteček, která se hned po vydání 
stala velmi populární. O tom svědčí i příhoda, která 
se Nezvalovi stala jednoho pozdního večera, když 
seděl se svými přáteli v kavárně Mánes. Byla plně 
obsazena a žila jako každého dne pestrou směsicí 
mondénních žen, jejich společníků a umělců nejrůz-
nějších oborů. Zcela nečekaně přistoupila k Nezva-
lovi mladá, elegantní, velmi hezká žena a vášnivě ho 
políbila na ústa se slovy: „To je za Sbohem a šáteček!“ 
Nezval tím však nebyl okouzlen. O jejím polibku se 
nevyjadřoval nijak nadšeně – nikdy totiž nemiloval 
aktivitu žen. Toužil ženy dobývat, jinak raději unikal. 
Dlouho se zdařile vyhýbal i sňatku, teprve roku 1948 
se po dvaadvacetileté (!) známosti oženil s Františ-
kou Řepovou, se kterou žil až do své smrti. Manžel-
ství vydrželo i přesto, že čtyři roky po svatbě poznal 
jistou Olgu Jungovou a z jejich milostného vztahu se 
o dva roky později narodil syn Robert.
Touha po ostatních ženách ho ale neopustila ani 
krátce před nečekaným skonem. Po skončení jedné 
slavnostní večeře s delegací zahraničních spisova-
telů a po odchodu hostů zůstali ve spisovatelském 
klubu sami Marie Pujmanová, Vítězslav Nezval, Jan 
Pilař a tajemník Svazu čs. spisovatelů Vlastimil 
Maršíček. V komorní a skoro až intimní atmosféře 
náhle Nezval pozvedl číši na počest Marie Pujmano-
vé: „Víš, Marie,“ řekl zjihle, „vždycky jsem tě obdivoval. 
Pro tvoji šlechetnost, ale hlavně pro krásu. A dodnes 
lituju, že jsem se s tebou nikdy nevyspal …“ „Ale to mi 
říkáš, Vítku, teprve až teď?“ usmála se Pujmanová, 
a aniž mrkla okem, decentně (i trochu smutně) jako 
vždy dodala: „Teď už je to doopravdy pozdě …“ No ano, 
Marii Pujmanové bylo tehdy už hodně přes šedesát 
let. A my bychom chtěli, aby se něco z té divoké, 
vášnivé a nespoutané, a přitom stále milující i mi-
lované Nezvalovy duše dostalo i do naší inscenace, 
do naší Manon!

Ilona Smejkalová 

Režie: Daniel Špinar
Dramaturgie: Ilona Smejkalová 

Scéna: Lucia Škandíková
Kostýmy: Marek Cpin

Hudba: Jiří Hájek
Pohybová spolupráce: Pavol Kršiak

Hrají:
Jana Pidrmanová / Pavlína Štorková,  

Patrik Děrgel / Vladimír Polívka j. h., 
Radúz Mácha, Vladislav Beneš,  

Petr Šmíd j. h. / Matyáš Řezníček j. h., 
Lenka Zbranková

Premiéra:
11. a 12. února 2016 
 v Národním divadle

Sledujte fotografie z prvních  
zkoušek na našem facebooku

www.facebook.com/cinohraND

Manon Lescaut
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Režie: Štěpán Pácl
Dramaturgie: Milan Šotek

Scéna: Andrej Ďurík
Kostýmy: Daniela Klimešová

Hudba: Jakub Kudláč

Hrají: Magdaléna Borová,  
Taťjana Medvecká, David Prachař,  

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

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

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

Premiéra:
31. března 2016  

ve Stavovském divadle

Tělo, které věřilo, že láska jednou bude … 
Všichni ji znají, ale kdy jste od ní naposledy něco četli? Femme fatale obroze-
necké společnosti, matka čtyř dětí, autorka povídek i novel, sběratelka lido-
vé slovesnosti, žena, která překonala svou dobu. Přivlastnili si ji ideologové 
komunistické propagandy, vznikla o ní řada filmů i literárních děl. Dnes nás 
vzrušuje hlavně její osobní život. Jedna z nejuváděnějších českých dramatiček 
Lenka Lagronová se na Boženu Němcovou snaží nahlížet optikou dneška, jako 
na umělkyni mimořádnou, ale v mnoha ohledech složitou. Není to životopisná 
hra o mrtvé autorce. Je to příběh o někom, kdo možná žije právě tady a teď. 
Původní text vznikl přímo pro Národní divadlo.

Břitva. Muži vyhladí tvář – anebo ji pořeže, když se 
přitlačí příliš. Stejně nevyzpytatelná jsou i lidská 
obětí. Přirovnání Boženy Němcové k břitvě – závorka 
v názvu skutečně vybízí k přímé záměně, „dosaďte 
si namísto břitvy Němcovou“ – je však podstatně 
vrstevnatější metaforou. Děj hry je mimo jiné vymezen 
přeletem komety, jež nebe rozčísne jako chirurgický 
nůž. Analogicky této nebeské „vlasatici“ přehnala se 
před více než sto padesáti lety českou vlasteneckou 
společností Božena Němcová. A třebaže ji národní 
buditelé (zhusta ovšem ideologové-uspávači) opatřili 
přídomkem „největší česká spisovatelka“, věděli si 
s tímto „přírodním úkazem“ skutečně rady? A víme si 
s ním rady dnes? 
Lenka Lagronová, „největší česká dramatička“, chopila 
se hry o „největší české spisovatelce“. A třebaže své 
psaní podložila dokonalou znalostí spisovatelčina 
života a díla, nejedná se v pravém slova smyslu o hru 
životopisnou. Sledujeme sice Němcové osud od pří-
chodu do Prahy až po její smrt (a ještě o fous dál), 
ale vždy máme tu čest s Němcovou podle Lagronové. 
S Lagronové Němcovou! Tu ve hře obklopují postavy 
pojmenované obecně Doktor (Igor Orozovič), Profesor 

(Jiří Štěpnička), Nakladatel (Alois Švehlík) – a i když 
v nich rozeznáme jejich reálné předobrazy (například 
v Básníkovi – Martinu Pechlátovi – nesporně mladého 
Jana Nerudu), jsou jejich postoje dostatečně ahistoric-
ké, aby mohlo vzniknout skutečně drama. Paradoxně 
se tak o Němcové (o její duši i o jejím těle) dozvídáme 
více, než kdybychom (bulvárně) traktovali notoricky 
známé epizody z jejího života. 
V pořadí třetí hra Lenky Lagronové uvedená v Ná-
rodním divadle (Pláč, 2009; Z prachu hvězd, 2013) je 
z mnoha důvodů výjimečná. Především od počátku 
vznikala pro Národní divadlo, s představou velkého 
jeviště Stavovského divadla, které si žádá příslušné 
scénické gesto. Bez nadsázky lze tvrdit, že Lenka 
Lagronová napsala svou první velkou hru, aniž by nás 
ochudila o veškerou křehkost svého psaní. Pokusila 
se porozumět životu Boženy Němcové (myslíc přitom 
na Magdalénu Borovou jako představitelku titulní 
úlohy), čímž se protentokrát oprostila od postupů 
povýtce introspektivních. Samotná inscenace pak 
bude několikerým znovu setkáním: režijně ji připraví 
Štěpán Pácl, který v ND již inscenoval Lagronové 
Z prachu hvězd, blížící se nyní ku své 60. repríze. Pro 
herečky Taťjanu Medveckou (Bára) a Janu Bouškovou 
(Rottová) půjde dokonce o „hattrick“ na poli lagronov-
ských postav, neboť se objevily v obou předchozích 
zmiňovaných inscenacích. Magdaléna Borová zase 
ztvárnila Barunku v Pitínského inscenaci Babičky 
na jevišti Národního divadla (premiéra 2007). 
V době, kdy se množí diskuse o tom, zda emblema-
tickou Babičku vůbec zachovat na seznamu povinné 
školní četby, promlouvá k nám hra o ženě, která věřila, 
že láska jednou bude, patřičně naléhavě.
 
Milan Šotek

Jako břitva (Němcová)
Lenka Lagronová

 >
Božena Němcová  

(obraz J. Hellicha, 1845) 
Foto: archiv

 >

Magdaléna Borová
Foto: P. Šimandl 
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Překlad: Jakub Škorpil
Režie: Petra Tejnorová

Dramaturgie: Jan Tošovský 
Scéna a kostýmy: Antonín Šilar

Hudba: Jiří Konvalinka
Pohybová spolupráce: Jaro Viňarský

Hrají: 
Pavla Beretová, Lucie Polišenská,  

Eva Salzmannová, Tereza Vilišová,  
Filip Kaňkovský, David Matásek,  

Saša Rašilov, Pavol Smolárik j. h., 
Petr Vančura j. h.

Česká premiéra:
5. února 2016 

na Nové scéně

Uprostřed Ladova kraje, ve staré, malebné a tak trochu i tajuplné vile, se ode-
hrály filmové dotáčky do nově připravované inscenace Činohry Národního di-
vadla – Láska a informace. Představy, že se jedná jen o malý doplněk divadelní 
hry, rychle berou za své. Přípravy, přesuny herců, štábu, komparzu i rekvizit, 
to všechno se odehrává se stejnou intenzitou jako by se točil samostatný film. 

Herci i komparzisté se od rána shlukují venku kolem 
ohně, improvizovaná šatna a kostymérna rychle 
mění příchozí na hrdiny budoucích záběrů a tak se 
za chvíli po zahradě procházejí slečny v roman-
tických dlouhých šatech, páni v oblecích, vojáci 
v uniformách i bytosti, které vypadají, že se právě 
dotkly pověstné Mrazíkovi berly mrazilky. Dlouhé 
čekání, zima, litry teplých nápojů, kostýmy pod 
župany i trpělivost všech zúčastněných, tvoří kulisy 
filmovým scénám, které se zatím v útrobách vily ode-
hrávají. Důležitost natáčení rozkrývají slova režisérky 
Petry Tejnorové, která hovoří o detektivním příběhu, 

v němž se jako vysvětlení nebo chcete-li důkazy, 
objeví celá řada dotáčených záběrů. Právě díky nim 
a také díky pořízeným fotografiím, uvidíte, jak to 
všechno vlastně bylo. Jaká byla velká svatební hosti-
na, jak to bylo s lodí, jestli to sluší hercům v uniformě 
nebo jakou roli hraje šnek, to vše se dozvíte, když 
si nenecháte ujít představení první dámy současné 
britské dramatiky Caryl Churchillové, jehož premiéra 
se chystá 5. února 2016 na Nové scéně. 
 
Kateřina Jungbauerová

Láska a informace
Caryl Churchillová

 >
Fotoreportáž z natáčení 

k připravované inscenaci
Foto: K. Klimešová
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Tak jsme společně nahlédli „do útrob“ všech 
tří budov Národního divadla. Ve Stavovském 
divadle jsme na vlastní kůži prožili Zábor, 
volnou rekonstrukci historické události, při 
níž Češi doslova vyrvali Stavovské divadlo 
německým hercům – a taky jsme se dozvěděli, 
co z toho pro ně vzešlo. Následovala Šaráda, 
zábavní pořad na Nové scéně, doslova estráda, 
kterou jsme se pokusili naznačit, jak také 
mohlo vypadat slavnostní otevření této budovy 
v roce 1983 (my ovšem víme, že ve skutečnosti 
vypadalo jinak …). 

Poslední večer byl doslova turistický – Výprava 
nás provedla historickou budovou od základ-
ních kamenů až po trigy, přičemž slavnostní 
zakončení se uskutečnilo přímo na jevišti. Víc 
nebudeme prozrazovat – snad jen to, že k vidění 
byli herci v netradičních situacích, že diváci se 
ocitli tam, kde nikdy předtím, že stát na jevišti 
je úplně jiný pocit než se na něj jen dívat. Vy, 
kteří jste na večerech pod značkou Nová krev 
byli s námi, vzpomínejte, vy, kteří jste nemohli 
dorazit, nesmutněte, pro velký zájem budeme 
všechny tři akce opakovat!

Jediné tři termíny zážitkových večerů  
v roce 2016: 

VÝPRAVA, 28. 5. v 17 hodin, 
Národní divadlo
ŠARÁDA, 4. 6. ve 20 hodin, 
Nová scéna
ZÁBOR, 26. 6. v 18 hodin, 
Stavovské divadlo 

Limitovaný počet vstupenek v prodeji od 1. ledna 2016.
Najděte svojí fotku z minulé Nové krve na www.cinohraND.cz

Nová krev se vrací
 >

Eva Salzmannová jako Libuše u trig 
Foto: M. Špelda

 >

Vladislav Beneš v roli architekta Zítka
Foto: M. Špelda

 >

Iva Janžurová v roli Ivy Janžurové
Foto: M. Špelda
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KLUB PŘÁTEL ČINOHRY

Vážení členové KPČ,
v novém roce vás opět srdeč-
ně zveme do hledišť Národní-
ho divadla.

Jako poděkování za přízeň 
vám nabízíme možnost 
exkluzivně navštívit první 
reprízy hry MODRÝ PTÁK 
nebo vidět vynikající Ivu Jan-
žurovou ve hře LES – to vše 
s 50% slevou pro členy Klubu 
přátel činohry ND.

NOVÁ POHÁDKA  
PRO VELKÉ I MALÉ
Maurice Maeterlinck

MODRÝ PTÁK 
Pro členy KPČ uvedeme:  
12. 1. a 20. 1. 2015 v 19.00; 
Stavovské divadlo

IVA JANŽUROVÁ VÁS ZVE 
V NOVÉM ROCE
Alexandr Nikolajevič Ostrovskij 

LES 
Pro členy KPČ uvedeme:  
7. a 25. 1. v 19.00;  
Stavovské divadlo 

POSLEDNÍ UVEDENÍ  
29. 1. 2016 – JEDNOTNÉ 
VSTUPNÉ 100 KČ
Václav Havel

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
Pro členy KPČ uvedeme:  
29. 1. 2016 v 19.00 (derniéra); 
Stavovské divadlo

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

Své místo v hledišti si může-
te zakoupit v pokladnách ND 
po předložení klubové karty  
či rezervovat e-mailem na  
j.tycova@narodni-divadlo.cz.

Těšíme se na setkání v hledištích 
našich divadel!

OBCHODNÍ ODBOR ND –  
ODDĚLENÍ OBJEDNÁVEK
Jana Tycová, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
+420 224 901 419 (po–pá 9–17 hod.)
j.tycova@narodni-divadlo.cz
www.narodni-divadlo.cz

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO VE STAVOVSKÉM DIVADLE

Sofoklés: Oidipús
Už Aristoteles považoval Sofoklova Krále Oidipa 
za nejlepší tragédii všech dob. Od té doby uplynulo 
přes dva tisíce let – a příběh o muži, který se marně 
vzepře osudu, se na světových jevištích hraje dodnes. 
My už dneska netušíme, jaké je to žít pod dohledem 
všemocného Olympu plného vrtošivých božstev, ale 
sílu osudu a stejně tak i zničující touhu po pravdě 
si dobře představit umíme. I proto se k Oidipovi, 
zprvu trochu zpupnému, úspěšnému thébskému 
vládci, na konci oslepenému žebrákovi, vracíme tak 
rádi. Antika je prubířský kámen režisérů na velkých 
scénách – na úvod své šéfovské kariéry v ND Brno 
se ho pokusil zdolat Martin Františák. Tvůrce s citem 
pro velké jevištní gesto, kterého diváci ND znají jako 
autora (Karla, Doma), se ve Stavovském divadle před-
staví se svým současným souborem v nejlepší formě. 

Přijďte se přesvědčit, že antika je stále živá, 
15. února 2016 v 19 hodin. V titulní roli uvidíte 
Martina Sinčáka, jako Iokasté vystoupí Eva Novotná, 
Kreóna hraje Tomáš Šulaj. Vstupenky za 120–290 Kč 
v pokladnách ND. 

NOVÁ POSILA ČINOHRY

Jiří Suchý z Tábora
Narodil se v Táboře v r. 1988. Na DAMU se dostal ze 
třetího ročníku gymnázia, čímž si způsobil, že násle-
dující rok studoval dvě školy zároveň. Jeho hereckými 
pedagogy byla M. Pleštilová, M. Pavlata a J. Adamová, 
která zásadním způsobem určila jeho vnímání divadla. 
Ve třetím ročníku hostoval v hlavní roli Běljajeva 
v představení Měsíc na vsi ve Švandově divadle. 
S M. Šotkem a I. Orozovičem spoluzaložil autorský Ca-
baret Calembour. Tři sezony byl členem Moravského 
divadla Olomouc. V roce 2015 byl nominován na cenu 
Neviditelný herec za výkon ve hře Miky Mistr DJ. 
V Městských divadlech pražských v roce 2015 ztvárnil 
poručíka Davida ve hře Na miskách vah. Při hraní se 
věnuje scenáristice pro televizi (SLM, Gympl s ručením 
omezením, Sígři ve výslužbě, Vinaři). Pro Český rozhlas 
napsal minutovou hru Marta a Klement. S M. Šotkem 
napsal pro Český rozhlas v rámci projektu Blesko-
vý kabinet hříčku Sweet dreams of Sweet Sixteen. 
S L. Karpianem napsal divadelní hru Duende, která se 
uváděla na půdě Divadla na Zábradlí. Jeho hra Řečiště 
získala v Cenách A. Radoka Zvláštní cenu Českého 
rozhlasu a byla natočena s D. Kolářovou v hlavní roli.

Blahopřání
30. ledna 2016 oslaví půlkulaté narozeniny nová 
členka Činohry ND, herečka Tereza Vilišová.

Milá Terezko, 

k Tvým krásným polokulatým narozeninám Ti přeju 
hlavně to, abys byla v Národním divadle – svém 
novém hereckém domově – šťastná, aby ses rychle 
zorientovala a zvykla si. A především, abys zde svůj 
talent mohla uplatnit opravdu v celé jeho šíři a veli-
kosti. A taky, abys tím svým neutuchajícím optimis-
mem nakazila co největší počet lidí okolo sebe. Pak 
se tu totiž bude pracovat rozhodně líp!

Tvůj Daniel Špinar

FO
TO

: J
. J

ÍR
A

FO
TO

: J
. Š

IM
A

N
D

L



32

ČINOHRA > VZPOMÍNÁME

FO
TO

: J
. Š

IM
A

N
D

L

V roce 1971 absolvoval na DAMU obor režie inscenacemi 
Potopy světa a Neznámé ze Seiny. Během studia hosto-
val v Divadle V. Nezvala v Karlových Varech, posléze byl 
do něho angažován (1971–75). Nastudoval tu Langerovu 
Periferii, Landovského Případ pro venkovského policajta, 
Goldoniho Poprask na laguně, Maupassantovu Kuličku 
(Zájezdní hostinec) a další. Následovala jeho významná 
éra v Činoherním studiu v Ústí nad Labem (1975–86). 
Převážnou dobu zde působil nejen jako režisér, ale i jako 
umělecký šéf. Z jeho ústeckých režií: Diderot/ Kundera: 
Jakub fatalista, Büchner: Leonce a Lena, Brecht: Muž jako 
muž, Koenigsmark: Edessa, Koenigsmarkova úprava 
Shakespearova Troila a Kressidy, Steigerwald: Dobové 
tance a Foxtrot, Čechov: Tři sestry, Büchner: Dantonova 
smrt, Ibsen: Hedda Gablerová, Bulgakov: Zojčin byt, Gogol: 
Revizor a další. Od roku 1986 do začátku prosince 1989 
byl režisérem pražského Divadla Na zábradlí (Camus: 
Caligula, Steigerwald: Tatarská pouť).
Hostoval i v řadě dalších divadel – Divadlo E. F. Buriana 
v Praze, plzeňské Divadlo J. K. Tyla, Divadlo SNP v Mar-
tině, Slovenské národní divadlo v Bratislavě, Národní 
divadlo v Brně, královohradecké Klicperovo divadlo, praž-
ské Divadlo pod Palmovkou, Divadlo Na Fidlovačce, Letní 
shakespearovské slavnosti na Pražském hradě, Divadlo 

Bez zábradlí, Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, Divadlo Viola 
aj. Třikrát se Ivan Rajmont představil publiku ve Státním 
akademickém divadle Fjodora Volkova v ruské Jaroslavli 
(Platonov, Král Lear, Poprask na laguně).
Dřív než zakotvil v Národním divadle, nastudoval zde 
pohostinsky tři inscenace: Nezval: Milenci z kiosku, 1975; 
Patrick: Kennedyho děti, 1978; Ostrovskij: Deník ničemy, 
1989. 7. prosince 1989 byl jmenován prvním polistopado-
vým šéfem Činohry ND. Tuto funkci vykonával do čer-
vence 1997, nadále zde působil jako režisér. Ve stálém 
angažmá začínal inscenováním Čechovova Strýčka Váni 
(1990) a Shakespearovou komedií Jak se vám líbí (1991). 
Následovaly režie: Mitterer: Návštěvní doba (DK 1991), 
dále Kleist: Katynka z Heilbronnu (StD 1992), Hilbert: 
Falkenštejn (ND 1992), Eurípidés: Médeia (DK 1992), Ibsen: 
Divoká kachna (StD 1993), Goldoni: Sluha dvou pánů (ND 
1994) – divácky nejúspěšnější inscenace historie, má 
za sebou více než 500 repríz a hraje se s Miroslavem 
Donutilem v titulní roli více než 20 let.
Na scénách Národního divadla dále režíroval inscenace 
– Steigerwald: Nobel (StD 1994), Janáčkovu operu Věc 
Makropulos (ND 1994), Shakespeare: Cymbelín (StD 1995), 
Čechov: Višňový sad (StD 1996), Kohout / Werbowski: 
Kyanid o páté (DK 1996), dramatizaci Dostojevského: Běsi 
(StD 1996), Shakespeare: Othello (StD 1998) a Antonius 
a Kleopatra (ND 1999), O´Neill: Cesta dlouhým dnem 
do noci (StD 1998), Dostojevskij / Gink: Můra (DK 1999), 
McPherson: Na cestě duchů (StD 2000), Osborne: Komik 
(StD 2001), Aischylos: Oresteia (StD 2002), Crimp: Venkov 
(DK 2002), Shakespeare: Coriolanus (ND 2004), Sheridan: 
Škola pomluv (StD 2004), Schnitzler: Duše – krajina širá 
(StD 2005). Dále režíroval benefici Vlasty Chramostové Tři 
životy (DK 2006), první zahraniční uvedení Stoppardovy 
hry Rock´n´Roll (ND 2007), poté Ibsenova Nepřítele lidu 
(StD 2009), Brechtovu / Weillovu Žebráckou operu (ND 
2009) a Sartrovy Špinavé ruce (DK 2010). Jeho posledním 
počinem v Národním divadle byla režie hry Karla Stei-
gerwalda Má vzdálená vlast v roce 2012. 
V roce 2013 divadelní kritiku i diváky velmi zaujala 
jeho inscenace Ruská zavařenina, kterou připravil pro 
ostravskou Komorní scénu Aréna. Od sezony 2013/2014 
byl uměleckým šéfem činohry v Divadle F. X. Šaldy 
v Liberci, kde v posledních letech s úspěchem režíroval 
např. Goethova Fausta, Čechovův Višňový sad a Molièrovu 
Školu žen. Z jeho dalších aktivit je nutné zmínit alespoň 
dvě režie televizních inscenací – Havlovu Audienci (1991) 
a Klímovu Kláru a dva pány (1994) – a taktéž jeho pedago-
gické působení na pražské DAMU.

Čest jeho památce!

Národní divadlo  
s hlubokou lítostí ozna-
muje, že ve věku 70 let 

zemřel po těžké nemoci 
divadelní režisér a první  

polistopadový šéf  
Činohry ND 

IVAN RAJMONT  
(29. 7. 1945 –7. 12. 2015).

Ivan Rajmont

 >

Na zkoušce Divoké kachny s Jiřím Kodetem  
a Ivou Janžurovou (1993)
Foto: archiv
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10. 1. v 17 hodin
Laterna magika

Vidím  
nevidím
Inscenace scenáristky, 
režisérky a animátorky Marii 
Procházkové je určena pro 
nejmenší diváky a jejich rodiče. 
Děti se mohou ponořit do světa 
představ a fantazie holčičky 
Agátky, do jejích každodenních 
dobrodružství, a to prostřed-
nictvím divadla, tance a panto-
mimy s poetickými projekcemi. 
V inscenaci účinkuje soubor 
Laterny magiky a herci Linda 
Rybová a Tomáš Měcháček.

Scénář, animace a režie:  
Maria Procházková
Hudba: Marek Doubrava
Scéna: Jan Novotný
Kostýmy: Simona Rybáková
Choreografie: Zdeněk Prokeš
Vhodné pro děti od 5 let
Délka představení: 50 minut

17. 1. v 17 hodin
Studio DAMÚZA 

Perníková  
chaloupka 
Loutková pohádka pro jednu 
herečku a muzikanta. 
Žili byli Jeníček a Mařenka. 
A ti zabloudili v hlubokém 
lese. Ale naštěstí v dálce 
zahlédli světýlko … Pohád-
ka o tom, že i ten nejsladší 
perníček může někdy pořádně 
zhořknout v ústech. A že nic 
není takové, jak by se mohlo 
na první pohled zdát.
 
Režie: Kamil Bělohlávek a kol.
Dramaturgie: Tomáš Jarkovský
Hudba: Marek Bělohlávek
Scénografie: Kamil Bělohlávek
Hraje: Miroslava Bělohlávková 
Vhodné pro děti od 3 let  
a jejich rodiče
Délka představení: 40 minut

23. 1. v 17 a 20 hodin
Laterna magika 

Podivuhodné cesty 
Julese Verna 
Co se stane, když se tým filma-
řů z počátku 20. století vedený 
roztržitým režisérem rozhodne 
zpracovat osudy hrdinů Julese 
Verna? A co když do natáčení 
zasáhne sám proslulý autor 
a jeho autoritativní manžel-
ka? V prostředí inspirovaném 
filmovým ateliérem Thomase 
Alvy Edisona ožívají fantastické 
obrazy a hrdinové Vernových 
příběhů.

Scénář: Markéta Bidlasová, 
David Drábek
Režie: David Drábek
Scéna: Jakub Kopecký
Kostýmy: Simona Rybáková
Hudba: Darek Král
Vhodné pro děti od 8 let
Délka představení: 100 minut

I v novém roce hrajeme pro děti
Víkendová odpoledne ve foyeru Nové scény budou i v lednu patřit především dětem. Národní divadlo 
ve spolupráci se Studiem DAMÚZA, jež zaštiťuje studenty a čerstvé absolventy DAMU, připravilo opět vel-
mi bohatý pohádkový program. Tentokrát se se svými ratolestmi budete moci vypravit s Jeníčkem a Ma-
řenkou do Perníkové chaloupky nebo například za Dešťovou vílou. Odpolední program i tentokrát doplní 
rodinné inscenace Laterny magiky. Představení začínají vždy v 17 hodin. 

FO
TO

: H
. S

M
EJ

K
A

LO
VÁ

24. 1. v 17 hodin
Studio DAMÚZA

Dešťová 
víla
Pohádka na motivy spisovatele 
Theodora Storma Dešťová víla. 
Byl jednou jeden domeček, 
v tom domečku stoleček, na sto-
lečku … Na malém paloučku 
žije Dešťová víla, nedaleko od ní 
v Ohnivé říši Ohnivý muž. Voda 
a oheň. Jde to vůbec dohroma-
dy? A co se přihodí s mladou 
láskou Huga a Lili, když mezi ně 
zasáhnou dva znesvářené živly? 
Pohádkový příběh o tom, co 
všechno se může stát na opuš-
těném nočním stolku.

Koncept, režie: Tomáš Podrazil, 
Johana Vaňousová
Scénografie: Zuzana Vítková
Hrají: Zuzana Vítková, Tomáš 
Podrazil
Vhodné pro děti od 5 let
Délka představení: 40 minut
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Jumanji Lion Fossil 
v podestě Nové scény
Od 16. prosince můžete v podestě 
Nové scény navštívit výstavu 
mladého umělce Pavla Příkaského 
Jumanji Lion Fossil. Pavel Příkaský 
se ve své tvorbě zabývá věcmi, 
které se na jeho obrazech stávají 
nedefinovatelnými, jsou vytrženy 
ze svého okolí a kontextu. Jejich 
účel a minulost jsou smazávány, 
aby se mohly ocitnout v jakémsi 
stavu beztíže. Stejně tak přistu-
puje k motivu zvířete, které také 

vytrhává z běžných zvířecích nebo 
symbolických světů a přistupuje 
k němu jako k neživé věci. Jako 
inspirace mu v tomto případě po-
sloužily dva archeologické nálezy 
velmi odlišného původu. Prvním 
z nich je mechanická loutka lva, 
již v 90. letech použili a pomocí 
triků oživili tvůrci slavného fantasy 
filmu Jumanji, druhým pak zmrzlé 
tělo jeskynního lva žijícího na zemi 
před deseti tisíci lety.
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STÁLE  
S DIVADLEM

Trička Národního divadla
Národní divadlo můžete nosit i na tričku, a to s motivem 
inscenace Podivuhodné cesty Julese Verna, se slogany  

k vybraným činoherním inscenacím či s heslem letošní  
činoherní sezony: „Buď Národní!“. Cena 170–200 Kč.

Váš průvodce světem
Hudby, Opery a Tance

www.operaplus.cz



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

Uvádíme:
9., 16. a 17. 1. od 20.00  
na Nové scéně

Komponovaný večer je reprezentativní přehlídkou nejrůz-
nějších témat a uměleckých postupů, které Laterna magika 
využívá. Diváci se s nimi mohou seznámit a některá před-
stavení třeba navštíví v jejich celovečerní podobě.  
Uvádíme ukázky z historie (např. Krkolomná jízda z Variací 
z roku 1963) i současných projektů. Program završuje 
krátká show Code58.08, ve které nechybí pohled do zákulisí, 
retro taneční výstup ani nové technologie.

 ×
Zuzana Herényiová
Foto: P. Našic

www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ
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LATERNA MAGIKA > PŘIPRAVUJEME INSCENACI VLADIMÍRA MORÁVKA

Malý princ
Několik otázek pro Zbyňka Matějů,  
autora scénické hudby
Asi nenajdeme nikoho, kdo by neznal Malého prince 
jako čtenář. Setkal jste se s ním někdy dříve i jako 
autor?
Malý princ nenechá chladným nikoho a bylo otázkou 
času (a autorských práv), kdy se objeví jeho zpra-
cování i na naší scéně. Kdysi jsem psal hudbu (je to 
tak 15 let) pro zpracování Malého prince pro jednu 
německou scénu – šlo o spojení černého divadla 
s loutkami. (Partituru jsem samozřejmě, jak je mým 
zvykem, někam zašantročil …)

Inscenace Laterny magiky jsou velmi komplexní 
a stejně tak i tvorba. Jakým způsobem vzniká hu-
dební složka? Už jste někdy s režisérem Vladimí-
rem Morávkem spolupracoval?
V naší inscenaci jsem měl původně představu velké-
ho orchestru a velkých hudebních ploch (rozehrané 
hudební divadlo). Nicméně koncepce Vladimíra 
Morávka je blíž činohře a bude jistě velmi zajímavá. 
Viděl jsem od něj několik věcí – fantasticky rozpohy-
bovanou inscenaci Ze života hmyzu v divadle Archa, 
Lásky jedné plavovlásky a další a všechny mě zaujaly. 
Známe se dlouhou dobu, ale nikdy jsme se pracovně 
nepotkali.

Řídíte se jeho představou, nebo máte vlastní vizi?
S Vladimírem jsme se sešli nad scénářem a já si 
určitou představu hudební složky vytvořil. Protože 
na natáčení nejsou velké prostředky, používáme 
i moje starší nahrávky filmové hudby – chci se 
vyhnout (v co největší míře) elektronicky genero-
vaným zvukům – archivní hudby se zvukaři přemí-

chávám a dotvářím. Jsem rád, že spolupracujeme 
s Ivo Špaljem, se kterým jsem se již kdysi setkal 
ve Švankmajerově filmu Lekce Faust a zcela nedávno 
na práci pro animovaný trikový film Transport Er 
(režie: Miloš Zvěřina). Je to žijící zvukařská legenda.

Bude možné hudbu k Malému princi žánrově zařa-
dit? Měla jsem velmi ráda váš balet Ibbur aneb Praž-
ské mystérium a nyní Čarodějova učně, tato baletní 
hudba působí pokaždé velmi mysticky …
Hudba k Malému princi bude jistě stylově rozma-
nitější – bude sloužit v maximální míře inscenaci. 
Čarodějův učeň či Ibbur jsou celovečerní balety 
a hudba má v nich trochu jinou úlohu, musí udržet 
i formu a tektoniku celého společného díla a naplňo-
vat přitom princip identity a kontrastu.

Jak probíhá vaše spolupráce s choreografem Libo-
rem Vaculíkem?
Libor Vaculík je velký profesionál. Pracovně jsme se 
ale ještě neměli možnost poznat. Setkali jsme se kdysi 
na složeném večeru ve Státní opeře, kde měl půl veče-
ra na hudbu Josefa Myslivečka a já s Pavlem Šmokem 
balet Golem. Na Liborovi se mi líbí, že si z ničeho 
nedělá těžkou hlavu a operativně se dokáže vyrovnat 
se změnami temp, rytmů apod. a nešílí, že mu s reži-
sérem kazíme koncepci … Je to týmový hráč. Bohužel 
jsem nemohl být na filmových dotáčkách (seděl jsem 
v porotě mezinárodní harfové soutěže), ale prý vše 
proběhlo skvěle ke všeobecné spokojenosti.
 

Lucie Kocourková

Inscenace Malý princ, 
která bude mít pre-

miéru 1. dubna 2015, 
bude multimediálním 

projektem, který osloví 
dospělé i děti. Vždyť je 

ho konec konců možné 
vnímat jako pohádku 

i jako laskavé podoben-
ství. S princem, růží, 

liškou a obyvateli sedmi 
planet se setkáte již 

brzy. V inscenaci nebude 
chybět tanec, a dokonce 

ani zpěv. Hudbu svěřil 
režisér do rukou jedno-

ho z nejpovolanějších 
autorů, ZBYŇKA  

MATĚJŮ, který má 
zkušenosti s hudebním 
divadlem i filmem, a je 

stejně tak invenčním 
autorem i v oblasti  

nezávislé tvorby.

 >
Filmové dotáčky k inscenaci Malý princ

Foto: L. Kocourková



KRONIKA

1  Před 100 lety se narodila  
herečka JIŘINA STEIMAROVÁ  
(24. 1. 1916 –8. 10. 2007). V Činohře ND 
1942 –1952. Slečna Eynsford Hillová, 
Pygmalion, 1946

2  Připomínáme 80. výročí narození  
a 10. výročí úmrtí pěvce JAROSLAVA  
SOUČKA (8. 12. 1935 –2. 1. 2006), člen ND 
1979 –1997. Vystoupil zde ve více než 
50 inscenacích ve čtyřech desítkách rolí. 
Jako Vok Vítkovic, Čertova stěna, 1983 

3  K 80. narozeninám blahopře-
jeme RENÉ TUČKOVI (8. 1. 1936), 
významnému pěvci a pedagogovi, 
nositeli Cenu Thálie 2011 za celoži-
votní operní mistrovství. V roli Hraběte 
Almavivy, Figarova svatba, 1978

4  90. narozeniny by oslavil DALIBOR 
NOVOTNÝ (12. 1. 1926 – 30. 12. 2014). 
Člen Opery ND 1975 –1989, od roku 1980 
zde též jako zástupce šéfa Opery. Jako 
představitel Dona José, Carmen, 1977

5  Dvacet let uplynulo od smrti  
sopranistky MILADY MUSILOVÉ  
(14. 2. 1912 – 24. 1. 1996), členky ND 
1948 –1971. Významné bylo také 
její koncertní umění. Jako Ma-
řenka, Prodaná nevěsta, 1949

6  Před 95 lety se narodil VIKTOR KOČÍ 
(25. 12. 1920 – 9. 8. 2005), sólista Opery ND 
1955 –1990. Pro své herecké schopnosti 
sel též uplatnil v televizních operních 
inscenacích. V roli Jiřího, Jakobín, 1968

Oprava z minulého čísla: Václav Bednář byl 
angažován v Národním divadle jako barytonista.
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KALEIDOSKOP

Společenský
kaleidoskop

Adventní koncerty

I letos jsme připravili oblíbené Ad-
ventní koncerty, které jsou vítanou 
příležitostí k zastavení v předvánoč-
ním shonu. Opět zněla Česká mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby a výběr 
z koled v úpravě Jiřího Temla s ná-
zvem Splnilo se Písmo svaté.

1  Josef Moravec (tenor) a Ivo Hra-
chovec (bas)

2  Dirigent David Švec, Maria Kobiel-
ska (soprán) a Michaela Kapustová 
(alt)

Pohádka  
o modrém ptákovi 

Inscenace Maeterlinckovy pohádky 
Modrý pták byla v premiéře před-
stavena ve Stavovském divadle, a to 
v režii Štěpána Pácla. 

3  Hudební skladatel, pedagog prof.
Václav Riedlbauch a poslankyně 
Miroslava Němcová

4  Baletní mistryně, pedagožka 
a producentka Renata Sabongui 
s Vlastimilem Harapesem

5  Teatroložka doc. MgA. Zuzana 
Sílová a divadelní teoretik, režisér 
prof. Jaroslav Vostrý

6  Václav Postránecký a slavný kardi-
ochirurg prof. MUDr. Jan Pirk

7  Premiérový proslov měla správní 
ředitelka ND Ing. Tamara Čuříková

8  Režisér inscenace Štěpán Pácl
9  Herci Martina Preissová, Ondřej 

Pavelka, Pavel Batěk a Patrik Děrgel

1 2

43
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Noc divadel

Také letošní listopadová Noc divadel 
měla u veřejnosti nadšený ohlas.

10  Prohlídka sklepení Anenského 
areálu

11  Obuvnická dílna mistra Palatajko-
va, kde si účastníci prohlédli, jak 
vzniká taneční obuv

12  Magdalena Matějková a Karel Audy 
13  Pas de deux v podání Nikoly Máro-

vé a Michala Štípy
14  Adéla Pollertová s Nikolou Máro-

vou a Michalem Štípou
15  Zájem o prohlídku Státní opery byl 

veliký
16  Výstava kostýmů
17  Operní kvíz
18  Návštěvníci si mohli pořídit netra-

diční snímky před zlatou stěnou

Louskáček  
a Myšák Plyšák 

Balet ND představil nové nastudování 
Louskáčka, tentokrát v choreografii 
a režii uměleckého šéfa Petra Zusky 
na Nové scéně.

19  Premiéře předcházely Hovory 
s Petrem Zuskou. Jako host a mo-
derátor hovory vedl herec Viktor 
Preiss

20  Ředitel Národního divadla 
prof. MgA. Jan Burian a náměst-
kyně ministra kultury Kateřina 
Kalistová

21  Senátor PČR Mgr. Jiří Šesták, býva-
lý ředitel Jihočeského divadla

22  Petr Zuska
23  Choreograf Jan Kodet a kostýmní 

výtvarnice Alexandra Grusková
24  První sólistka Baletu ND a baletní 

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

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí čtěte v Respektu

www.
respek

t.cz

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

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí 
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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 vybraná 
místa na všechna představení ND. * 
Kromě této slevy mohou senioři 
využít rovněž naší speciální  
nabídku na vybraná představení 
v lednu 2016: 

ČINOHRA 
Othello, benátský mouřenín 
10. 1. – Stavovské divadlo  
(přízemí, 200 Kč)
Ze života hmyzu 
26. 1. – Národní divadlo  
(1. balkon, 200 Kč)
Zemětřesení v Londýně 
28. 1. – Nová scéna  
(celé hlediště, 100 Kč)

OPERA 
Le nozze di Figaro 
11. 1. – Stavovské divadlo  
(2. balkon, 350 Kč)
Trubadúr
13. 1. – Státní opera  
(2. balkon střed, 250 Kč)
Netopýr
20. 1. – Státní opera  
(2. balkon střed, 250 Kč)

BALET 
Kauza Kafka 
17. 1. – Stavovské divadlo  
(2. balkon, 100 Kč)
Česká baletní symfonie II 
29. a 30. 1. – Národní divadlo  
(2. balkon, 250 Kč)

LATERNA MAGIKA
Cocktail 012 – The Best Of 
17. 1. – Nová scéna  
(střed, 300 Kč)
Human Locomotion 
30. a 31. 1. – Nová scéna  
(střed, 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit  
v pokladnách Národního divadla. 
Po předložení dokladu lze slevu 
uplatnit na 1 vstupenku  
na každé představení v nabídce.

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

ČINOHRA 
Kámen 
16. 1. – Stavovské divadlo 
(2. balkon, 100 Kč)
Spolu/Sami 
20. 1. – Nová scéna 
(celé hlediště, 100 Kč)
Zahradní slavnost 
29.1. – Stavovské divadlo
(2. balkon, 100 Kč)

OPERA 
Boris Godunov 
6. 1. – Národní divadlo 
(2. balkon, 350 Kč)
Jeníček a Mařenka 
31. 1. v 17 hod – Státní opera 
(2. balkon střed, 250 Kč)

BALET 
Kauza Kafka (hostování)
17. 1. – Stavovské divadlo  
(2. balkon, 100 Kč)
Česká baletní symfonie II 
29. a 30. 1. – Národní divadlo  
(2. balkon, 250 Kč)

LATERNA MAGIKA
Cocktail 012 – The Best Of 
17. 1. – Nová scéna  
(střed, 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit 
v pokladnách Národního divadla. 
Po předložení dokladu lze slevu 
uplatnit až na 2 vstupenky (1+ dopro-
vod) na každé představení v nabídce. 

Novoroční 
nabídka
Vstupte s námi do nového roku 2016!  
Nabízíme vám vybraná představení s 40% slevou:

ČINOHRA 
Kámen 
16., 28. 1. a 16. 2. – Stavovské divadlo
Les 
7. 1. a 6. 2. – Stavovské divadlo
Othello, benátský mouřenín 
10. a 19. 1. – Stavovské divadlo
Zemětřesení v Londýně 
13. a 28. 1. – Nová scéna
Ze života hmyzu
22. a 26. 1. – Národní divadlo 

OPERA 
Orango & Antiformalistický jarmark
8. 1. a 9. 2. – Nová scéna 
Lost Object
14. a 24. 1. – Nová scéna
Macbeth
14. 1. a 21. 2. – Státní opera 
Rudá Marie
15. 1. a 19. 2. – Nová scéna
Mefistofeles
27. 1. – Státní opera 

BALET
Kauza Kafka 
17. 1. – Stavovské divadlo
Česká baletní symfonie II 
29. a 30. 1. – Národní divadlo
Sólo pro tři 
14. 2. – Národní divadlo

LATERNA MAGIKA
Cocktail 012 – The Best Of
20. a 25. 2 – Nová scéna
Human Locomotion
30. 1.(20 h) a 31. 1. (17 h), 
13. 2. (20 h) a 14. 2. (17 h)  
– Nová scéna
Kouzelný cirkus
6. 2. – Nová scéna

Nabídka platí  
od 25. 12. 2015 do 31.1 2016. 
Heslo „PF2016“

Změna v předplatném
ROD5: Změna termínu a titulu. Náhradou za zrušené představení  
Rusalky ze dne 18. 10. 2015 zařazujeme Prodanou nevěstu 29. 5. 2016 
od 15 hodin.
MNS2: Náhradní termín za zrušené představení Ohlušující pach bílé ze 
dne 14. 10. 2015 je 3. 3. 2016 od 20 hodin.
Č4: Náhradní termín za zrušené představení V rytmu swingu buší srdce 
mé ze dne 15. 11. 2015 je 9. 5. 2016.
Č1, MNS1, DV2, ČS2, DV1, Č3, Č2, MNS1, BP, B2, Č4: Od 1. února 2016  
se začátek všech večerních představení na Nové scéně posunuje na  
20 hodin. 

Informační linka – jednotlivé vstupenky:
www.narodni-divadlo.cz, info@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 448 
(po–ne 10–18 hodin), informace o pokladnách str. 46.
Slevu 50 % lze využít kdykoli, speciální nabídky na daný měsíc jsou vyhlašovány obvykle 
k 25. dni předcházejícího měsíce. Slevy na speciální nabídky lze uplatnit pouze při nákupu 
vstupenek v pokladnách Národního divadla, nikoliv při online nákupu. 

Informační linka – předplatné:
www.predplatnend.cz, predplatne@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 487 
(po–ne 10–18 hodin)

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

Slevu můžete uplatnit při online nákupu (při nákupu zvolte slevu „Novoroční“ 
a zadejte kód „PF2016“), v pokladnách nebo na pobočkách ColosseumTicket. 
Více informací na http://www.narodni-divadlo.cz/cs/aktuality/novorocni-na-
bidka-cs

 >

Brožovaná kniha,  
128 stran, 21 × 21 cm, 
nakladatelství  
OMEGA, 219 Kč.
Knihu zakoupíte 
nejlépe v Hlavní 
pokladně Národního 
divadla nebo v knih-
kupectvích KNIHY 
DOBROVSKÝ.
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PROGRAM > LEDEN / JANUARY 2016

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

1. Pá/Fri Libuše 17.00

2. So/Sat
Louskáček a Myšák Plyšák /  
The Nutcracker and the Cuddly Mouse

ROD6 15.30

19.00

 3. Ne/Sun Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

 4. Po/Mon Carmen 19.00

 5. Út/Tue
Louskáček a Myšák Plyšák /  
The Nutcracker and the Cuddly Mouse

B2 19.00

 6. St/Wed Boris Godunov ND+ OV 19.00

 7. Čt/Thu Jakobín / The Jacobin 19.00

 8. Pá/Fri V rytmu swingu buší srdce mé / My Heart Beats to the Rhythm of Swing 19.00

 9. So/Sat Rusalka 19.00

10. Ne/Sun nehraje se / no performance

11. Po/Mon nehraje se / no performance

12. Út/Tue Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse 19.00

13. St/Wed Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse 19.00

14. Čt/Thu Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

15. Pá/Fri Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice ND+ 19.00

16. So/Sat Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen ND+
OO 14.00

R 19.00

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

ROD4 14.00

19.00

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

19. Út/Tue La traviata DV1, EX2 19.00

20. St/Wed Brel – Vysockij – Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three) B1 19.00

21. Čt/Thu Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

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

23. So/Sat Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice ND+ 15.00

24. Ne/Sun Prodaná nevěsta / The Bartered Bride
ROD3 14.00

19.00

25. Po/Mon nehraje se / no performance

26. Út/Tue Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 19.00

27. St/Wed
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

ČS1 19.00

28. Čt/Thu nehraje se / no performance

29. Pá/Fri Česká baletní symfonie II / The Czech Ballet Symphony II 19.00

30. So/Sat Česká baletní symfonie II / The Czech Ballet Symphony II 19.00

31. Ne/Sun Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows ND+ ROD5 14.00

 1. Pá/Fri nehraje se / no performance

 2. So/Sat Nabucco 19.00

 3. Ne/Sun Norma 19.00

 4. Po/Mon nehraje se / no performance

 5. Út/Tue nehraje se / no performance

 6. St/Wed nehraje se / no performance

 7. Čt/Thu Tosca 19.00

 8. Pá/Fri Labutí jezero / Swan Lake 19.00

 9. So/Sat Labutí jezero / Swan Lake 19.00

10. Ne/Sun Mefistofeles SE1 14.00

11. Po/Mon nehraje se / no performance

12. Út/Tue nehraje se / no performance

13. St/Wed Il trovatore (Trubadúr) 20.00

14. Čt/Thu Macbeth 19.00

15. Pá/Fri Aida 19.00

16. So/Sat La Bayadère
SE2 14.00

19.00

17. Ne/Sun Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 16.00

18. Po/Mon nehraje se / no performance

19. Út/Tue La bohème (Bohéma) 18.00

20. St/Wed Die Fledermaus (Netopýr) 19.00

21. Čt/Thu Rusalka 19.00

22. Pá/Fri Nabucco 19.00

23. So/Sat Romeo a Julie / Romeo and Juliet
SE3 14.00

19.00

24. Ne/Sun Rusalka ROD8 14.00

25. Po/Mon nehraje se / no performance

26. Út/Tue nehraje se / no performance

27. St/Wed Mefistofeles KB 19.00

28. Čt/Thu nehraje se / no performance

29. Pá/Fri Rigoletto 20.00

30. So/Sat Carmen 19.00

31. Ne/Sun Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
ROD1 11.00

17.00

ND+  Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Leden / January 2016

 1. Pá/Fri nehraje se / no performance

 2. So/Sat nehraje se / no performance

 3. Ne/Sun Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

 4. Po/Mon nehraje se / no performance

 5. Út/Tue nehraje se / no performance

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

 7. Čt/Thu Les / The Forrest 19.00

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

 9. So/Sat Mikve / Mikveh 19.00

10. Ne/Sun

Opera nás baví / Opera Is Fun! – Ludwig van Beethoven,  
Carl Maria von Weber

IX 11.00

Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

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

12. Út/Tue Modrý pták / The Blue Bird ČS2 19.00

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

14. Čt/Thu Don Giovanni 19.00

15. Pá/Fri nehraje se / no performance

16. So/Sat Kámen / The Stone 19.00

17. Ne/Sun
Kauza Kafka / The Case Kafka  
(Jihočeské divadlo České Budějovice / South Bohemian Theatre)

19.00

18. Po/Mon nehraje se / no performance

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

20. St/Wed Modrý pták / The Blue Bird ND+ Č3 19.00

21. Čt/Thu Popelka (La Cenerentola) (1. premiéra / 1st premiere) ND+ 19.00

22. Pá/Fri Popelka (La Cenerentola) (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

23. So/Sat
Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment SE5 14.00

Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

24. Ne/Sun nehraje se / no performance

25. Po/Mon Les / The Forrest DV2 19.00

26. Út/Tue Popelka (La Cenerentola) ND+ ON 19.00

27. St/Wed
Popelka (La Cenerentola) S 10.00

Mozartovy narozeniny 2016 / Mozart’s Birthday 2016 XIII 19.00

28. Čt/Thu Kámen / The Stone 19.00

29. Pá/Fri
Zahradní slavnost /  
The Garden Party (derniéra / last time)

19.00

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

31. Ne/Sun Le nozze di Figaro (Figarova svatba)
14.00

19.00

 1. Pá/Fri Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 17.00

 2. So/Sat Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

 3. Ne/Sun Miniopery (Dětská opera Praha)
15.00

18.00

 4. Po/Mon nehraje se / no performance

 5. Út/Tue nehraje se / no performance

 6. St/Wed nehraje se / no performance

 7. Čt/Thu Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

 8. Pá/Fri Orango & Antiformalistický jarmark / Anti-Formalist Rayok 19.00

 9. So/Sat Cocktail 012 – The Best of SE4 20.00

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

11. Po/Mon Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White XVII 20.00

12. Út/Tue Spolu/Sami / Protection NDS1 19.00

13. St/Wed Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London ND+ 19.00

14. Čt/Thu Lost Objects 20.00

15. Pá/Fri Rudá Marie / Red Mary XII 20.00

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

17. Ne/Sun
Perníková chaloupka (Studio Damúza) 17.00

Cocktail 012 – The Best of 20.00

18. Po/Mon nehraje se / no performance

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

20. St/Wed Spolu/Sami / Protection 19.00

21. Čt/Thu Z prachu hvězd / From Stardust ND+ MNS2 19.00

22. Pá/Fri nehraje se / no performance

23. So/Sat
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne ND+

X 17.00

20.00

24. Ne/Sun
Dešťová víla (Studio Damúza) 17.00

Lost Objects 20.00

25. Po/Mon Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

26. Út/Tue Strasti života / The Labour of Life 19.00

27. St/Wed Miniopery (Dětská opera Praha) 18.00

28. Čt/Thu Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 19.00

29. Pá/Fri nehraje se / no performance

30. So/Sat Human Locomotion 20.00

31. Ne/Sun Human Locomotion 17.00

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 
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PROGRAM > ÚNOR / FEBRUARY 2016

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. Po/Mon nehraje se / no performance

 2. Út/Tue Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00

 3. St/Wed Její pastorkyňa / Jenůfa 19.00

 4. Čt/Thu nehraje se / no performance

 5. Pá/Fri Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta DV3 19.00

 6. So/Sat Čarodějův učeň / Krabat
ROD2 14.00

III 18.00

 7. Ne/Sun Spartakus (Divadlo J. K. Tyla Plzeň / J. K. Tyl Theatre Pilsen) 19.00

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

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

XIV 
XIX

19.00

10. St/Wed Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

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

12. Pá/Fri Manon Lescaut (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

13. So/Sat Boris Godunov VŘ 19.00

14. Ne/Sun Brel – Vysockij – Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three)
14.00

19.00

15. Po/Mon Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life VI 19.00

16. Út/Tue Její pastorkyňa / Jenůfa 19.00

17. St/Wed Manon Lescaut ND+ EX 19.00

18. Čt/Thu Jakobín / The Jacobin 19.00

19. Pá/Fri Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

20. So/Sat
Písňový večer sólistů Opery ND /  
Song Evening of the NT Opera soloists

XIII 19.00

21. Ne/Sun Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen
X 11.00

17.00

22. Po/Mon nehraje se / no performance

23. Út/Tue Carmen 19.00

24. St/Wed nehraje se / no performance

25. Čt/Thu Boris Godunov XII 19.00

26. Pá/Fri nehraje se / no performance

27. So/Sat Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta ND+ OH 19.00

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

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride SE4 19.00

29. Po/Mon Manon Lescaut Č3 19.00

 1. Po/Mon nehraje se / no performance

 2. Út/Tue nehraje se / no performance

 3. St/Wed Labutí jezero / Swan Lake I 20.00

 4. Čt/Thu Madama Butterfly (1. premiéra / 1st premiere) ND+ 19.00

 5. Pá/Fri nehraje se / no performance

 6. So/Sat Ples v Opeře / Ball at the Opera 20.00

 7. Ne/Sun nehraje se / no performance

 8. Po/Mon nehraje se / no performance

 9. Út/Tue Madama Butterfly (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

10. St/Wed Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

11. Čt/Thu nehraje se / no performance

12. Pá/Fri Nabucco 19.00

13. So/Sat La bohème (Bohéma) 19.00

14. Ne/Sun Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
ROD6 11.00

SE3 17.00

15. Po/Mon nehraje se / no performance

16. Út/Tue nehraje se / no performance

17. St/Wed Rigoletto 19.00

18. Čt/Thu Carmen 19.00

19. Pá/Fri Tosca 19.00

20. So/Sat Aida 19.00

21. Ne/Sun Macbeth ND+ OO 16.00

22. Po/Mon nehraje se / no performance

23. Út/Tue nehraje se / no performance

24. St/Wed nehraje se / no performance

25. Čt/Thu Il trovatore (Trubadúr) 19.00

26. Pá/Fri Rigoletto 19.00

27. So/Sat Madama Butterfly 19.00

28. Ne/Sun Mefistofeles SE2 14.00

29. Po/Mon nehraje se / no performance

ND+  Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Únor / February 2016

 1. Po/Mon Valmont 19.00

 2. Út/Tue Vítej na světě (Baby Balet Praha) 19.00

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

 4. Čt/Thu Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 19.00

 5. Pá/Fri Vítej na světě (Baby Balet Praha) 19.00

 6. So/Sat Les / The Forrest 19.00

 7. Ne/Sun Modrý pták / The Blue Bird Č4 19.00

 8. Po/Mon Die Zauberflöte (Kouzelná flétna)
14.00

19.00

 9. Út/Tue Kámen / The Stone Č2 19.00

10. St/Wed Audience u královny / The Audience V 19.00

11. Čt/Thu Don Giovanni 19.00

12. Pá/Fri Popelka (La Cenerentola) 19.00

13. So/Sat
Othello, benátský mouřenín / 
Othello, Venetian Blackamoor ND+ XV 19.00

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

15. Po/Mon
Král Oidipus / Oedipus King  
(Národní divadlo Brno / The National Theatre Brno)

19.00

16. Út/Tue Kámen / The Stone 19.00

17. St/Wed Le nozze di Figaro (Figarova svatba) 19.00

18. Čt/Thu Modrý pták / The Blue Bird 19.00

19. Pá/Fri
Modrý pták / The Blue Bird Š2 11.00

Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

20. So/Sat

Opera nás baví / Opera Is Fun! – Carl Orff IX 11.00

Metafory tance / Metaphors of Dance  
(Pražský komorní balet / Prague Chamber Ballet)

19.00

21. Ne/Sun nehraje se / no performance

22. Po/Mon nehraje se / no performance

23. Út/Tue nehraje se / no performance

24. St/Wed Popelka (La Cenerentola) II 19.00

25. Čt/Thu nehraje se / no performance

26. Pá/Fri Così fan tutte 19.00

27. So/Sat Oliver Twist (Bohemia Balet) (premiéra / premiere) 19.00

28. Ne/Sun Oliver Twist (Bohemia Balet) 19.00

29. Po/Mon nehraje se / no performance

 1. Po/Mon nehraje se / no performance

 2. Út/Tue nehraje se / no performance

 3. St/Wed nehraje se / no performance

 4. Čt/Thu Po sametu / After the Velvet ND+ 20.00

 5. Pá/Fri Láska a informace / Love and Information (premiéra / premiere) 20.00

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

20.00

 7. Ne/Sun
Houpací pohádky (Studio Damúza) 17.00

Spolu/Sami / Protection 20.00

 8. Po/Mon Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 20.00

 9. Út/Tue Orango & Antiformalistický jarmark / Anti-Formalist Rayok 20.00

10. St/Wed Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 20.00

11. Čt/Thu nehraje se / no performance

12. Pá/Fri Láska a informace / Love and Information ND+ Č1 20.00

13. So/Sat Human Locomotion 20.00

14. Ne/Sun Human Locomotion 17.00

15. Po/Mon Strasti života / The Labour of Life XVI 20.00

16. Út/Tue nehraje se / no performance

17. St/Wed Z prachu hvězd / From Stardust XVII 20.00

18. Čt/Thu Spolu/Sami / Protection ND+ MNS1 20.00

19. Pá/Fri Rudá Marie / Red Mary 20.00

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

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

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

23. Út/Tue Toufar 20.00

24. St/Wed Toufar 20.00

25. Čt/Thu
Hovory s … / Talking with … Michael Corder 15.30

Cocktail 012 – The Best of 20.00

26. Pá/Fri Divadlo / Theatre (Farma v jeskyni / Farm in the Cave) 20.00

27. So/Sat Divadlo / Theatre (Farma v jeskyni / Farm in the Cave) 20.00

28. Ne/Sun pronájem / reserved

29. Po/Mon Láska a informace / Love and Information 20.00
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PŘÍSTUP DO BUDOV ND 
I DO PARKINGU 
JE UPRAVEN PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

www.narodni-divadlo.cz

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

POKLADNY  

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

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

PARKING 

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

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

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

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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

• Speciální nabídka na vybraná představení pro seniory, 
studenty a mladé diváky (s. 41)

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

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

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

stavení Činohry ND
• speciální cena při nákupu některých lóží jako celek
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

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

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

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

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

THE BOX OFFICES  

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

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

PARKING 

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

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

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

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

English-friendly Činohra
Činohra Národního divadla připravila  
pro anglicky mluvící diváky tyto reprízy inscenací 
s anglickými titulky:
Zemětřesení v Londýně – 28. 1. a 7. 3. 2016
Othello – 10. 1. a 30. 3. 2016
Láska a informace – 21. 3. 2016

English-friendly dramas 
For English-speaking theatregoers, the National 
Theatre has prepared a new offer. From Novem-
ber, some of the performances will be provided 
with English subtitles. The programme will start 
on November 3rd with the Earthquakes in Lon-
don by award-winning British playwright Mike 
Bartlett at Nova scena. The same performance 
with English subtitles is scheduled for November 
26th, January 28th and March 7th. Other subtitled 
performances will be: Othello (January 10th and 
March 30th), Love and Information (March 21st). 
Further information is to be found on the theatre‘s 
website: www.national-theatre.cz



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA PATRON OPERY ND 

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNER INSCENACÍ 
BALETU A OPERY ND

PARTNER INSCENACÍ ND 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



Jedním z nejpopulárnějších představitelů 
Kecala v Prodané nevěstě byl bezesporu 
EDUARD HAKEN (22. 3. 1910–12. 1. 1996), 
od jehož úmrtí letos lednu uplyne již dva-
cet let. Sólistou Opery ND byl od roku1941 
do roku 1991, tedy celých 50 let. Dva jeho 
nejpopulárnější jevištní výkony, Kecal a Vod-
ník, jsou zachyceny v televizní inscenaci 
Prodané nevěsty (nastudování ND) a v te-
levizním filmu Rusalka. In memoriam mu 
byla udělena Cena Thálie 95 za celoživotní 
mistrovství.

Prodaná nevěsta, 1971, Gabriela Beňačková (Mařenka) a Eduard Haken (Kecal)


