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Premieres
FOR THE 2016–2017 SEASON

Premiéry
SEZONY 2016–2017

PREMIÉRY / PREMIERES  

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE
Cube
Scénář: Pavel Knolle, Štěpán Pechar, 
David Stránský
Hudba: Jan Šikl
Choreografie: Štěpán Pechar,  
David Stránský
23. 3. 2017

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Chvění
Hudba: Henryk Górecki, Jiří Pavlica
Námět, choreografie a režie:  
Petr Zuska
2. & 3. 3. 2017

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Malá mořská víla /  
The Little Mermaid
Hudba: Zbyněk Matějů
Choreografie: Jan Kodet
Režie: SKUTR
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser /
David Švec
10. & 11. 11. 2016

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 
Sólo pro nás dva /  
Solo for the Two of Us
Hudba: Jaromír Nohavica, Beata Bocek
Choreografie a režie: Petr Zuska
15. & 16. 6. 2017

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Benjamin Britten
Noemova potopa / Noye’s Fludde
koncertní provedení / concert
Dirigent: David Švec
2. 10. 2016

Carl Orff
Chytračka, Měsíc /  
Die Kluge, Der Mond
Dirigent: Zbyněk Müller / Nikol Kraft
Režie: Jiří Nekvasil
20. & 21. 10. 2016

Giacomo Puccini
Tosca
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Režie: Arnaud Bernard
28. & 29. 1. 2017

Hector Berlioz
Faustovo prokletí /  
La damnation de Faust
koncertní provedení / concert
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
9. & 12. 3. 2017

Václav Kašlík
Krakatit
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Alice Nellis
20. & 21. 4. 2017

Richard Wagner
Lohengrin
Dirigent: Constantin Trinks
Režie: Katharina Wagner
8. & 9. 6. 2017

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Gaetano Donizetti
Poprask v opeře / Viva la Mamma
Dirigent: Enrico Dovico
Režie: Radim Vizváry
9. & 10. 2. 2017

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Three Tales
by Beryl Korot & Steve Reich
Dirigent: Marko IvanoviĆ
3. 12. 2016

Jiří Kadeřábek
Žádný člověk / No Man
Dirigent: Jiří Kadeřábek
Režie: Katharina Schmitt
31. 3. 2017

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN /  
THE KARLÍN MUSIC THEATRE

Jacques Offenbach
Orfeus v podsvětí / Orphée aux Enfers
Dirigent: Jan Chalupecký
Režie: Michal a Šimon Cabanovi
6. & 7. 7. 2017

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Koncert k zahájení sezony 2016/17
E. F. Burian, V. Novák, V. Suk,  
X. Leroux a další
Dirigent: Petr Kofroň 
16. 9. 2016

Štefan Margita Gala 60
K jubileu tenoristy světového renomé
Dirigent: Robert Jindra
13. 11. 2016

Adventní koncert
Sólisté a orchestr ND,  
Kühnův dětský sbor, 
Dirigent: Jan Chalupecký
27.11., 4., 11. a 18. 12. 2016

Matiné k 193. výročí narození  
Bedřicha Smetany 
Sólisté Opery ND, orchestr  
Pražské konzervatoře, 
Dirigent: Miriam Němcová
25. 2. 2017

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2017
Housle: Isabella D‘ Eloize Perron
Dirigent: Pierre Pichler
27. 1. 2017

FORUM KARLÍN / 
THE FORUM KARLÍN 

Wagner–Korngold–Zemlinsky
R. Wagner:  
Mistři pěvci norimberští, předehra 
E. W. Korngold: 
Houslový koncert D dur
A. Zemlinsky: Lyrická symfonie 
Housle: Jiří Vodička
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
25. 3. 2017

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Jane Austenová
Pýcha a předsudek /  
Pride and Prejudice
Režie: Daniel Špinar
24. & 25. 11. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Anton Pavlovič Čechov
Tři sestry / Three Sisters
Režie: Daniel Špinar
8. & 9. 9. 2016

Ladislav Fuks
Spalovač mrtvol / The Cremator
Režie: Jan Mikulášek
15. & 16. 12. 2016

Federico García Lorca
Krvavá svatba / Blood Wedding
Režie: SKUTR
16. & 17. 3. 2017

Václav Kliment Klicpera, Milan Šotek
Mlynářova opička /  
The Miller’s Monkey
Režie: Štěpán Pácl
25. & 26. 5. 2017

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

René Levínský
Dotkni se vesmíru a pokračuj / 
Press Space to Continue
Režie: Jan Frič
3. & 8. 11. 2016

Finegan Kruckemeyer
Na moři, zírám nahoru /  
At Sea, Staring Up
Režie: Štěpán Pácl
9. & 13. 3. 2017

420PEOPLE, Daniel Špinar a kol.
Křehkosti, tvé jméno je žena /  
Frailty, Thy Name is Woman
Režie: Daniel Špinar
11. & 18. 5. 2017

Činohra Balet
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Vážení a milí přátelé, naši divadelní příznivci!
Srdečně Vás vítám v novém roce. 

V roce minulém jsme Vám přinesli mnoho 
nových zajímavých operních inscenací i kon-
certů a ohlasy Vás, diváků, byly velmi srdeč-
né. Věřím, že Vás naší nabídkou potěšíme 
i v novém roce 2017. 
Aktuální operní sezona je v plném proudu a už 
na konci ledna se můžete těšit na nové uvede-
ní Pucciniho opery Tosca v podání Státní opery 
a v režii francouzského režiséra Arnauda 
Bernarda, který ve Státní opeře inscenoval 
operu La traviata, jež měla premié ru v roce 
2006, a v říjnu loňského roku tak oslavila 
desáté výročí na repertoáru. Věřím, že i nová 
inscenace opery Tosca, kterou nastudoval 
hudební ředitel Státní opery, dirigent Andreas 
Sebastian Weiser, se stane stejně oblíbenou 
a na repertoáru se udrží alespoň tak dlouho 
jako Bernardův režijní debut v Praze.
V lednu a únoru nás svou návštěvou poctí 
několik osobností světové opery. Poprvé se 
na prknech Národního divadla představí svě-
toznámý ázerbajdžánský tenorista Yusif Eyva-
zov, který působí na mnoha operních scénách, 
jako jsou Vídeňská státní opera či Metropolitní 
opera v New Yorku. V Národním divadle Yusif 
Eyvazov vystoupí ve třech představeních in-
scenace opery Andrea Chénier (30. 1., 6. a 8. 2.) 
v titulní roli básníka Andrey Chéniera. Touto 
rolí bude Yusif Eyvazov v příští sezoně otevírat 
operní sezonu v milánské La Scale.
Poprvé se v Národním divadle představí 
ve Dvořákově opeře Rusalka (18. a 20. 2.) 

i polský tenorista Piotr Beczała, jeden z nej-
vyhledávanějších lyrických tenoristů sou-
časnosti. Jako Princ v Rusalce slavil úspěchy 
na mnohých světových operních scénách jako 
Metropolitní opera, Vídeňská státní opera 
či Bavorská státní opera v Mnichově. Jako 
Rusalka vystoupí vynikající Dana Burešová 
a jako Vodník skvělý Štefan Kocán.
Z dalších zajímavých operních projektů, které 
si pro Vás Opera Národního divadla na za-
čátek nového roku připravila, bych Vás ráda 
pozvala na soudobou videooperu americ-
kého skladatele Steve Reicha Tři příběhy 
(4. a 10. 1.), která bude v této sezoně uvedena 
naposledy dvakrát v lednu. Díky své naléha-
vosti a aktuálnosti stojí rozhodně za zhléd-
nutí. Tři příběhy se dotýkají tří přelomových 
událostí 20. století ve vědě a technice, z nichž 
se můžeme poučit i dnes. Nastavují nám 
zrcadlo, v současné době tak potřebné.
Závěrem bych Vás ráda upozornila na posled-
ní dvě uvedení Janáčkovy opery Z mrtvého 
domu v této sezoně (16. a 18. 1.) s úžasným 
tenoristou Štefanem Margitou.
Dovolte mi, vážení diváci, abych Vám ze srdce 
popřála příjemný a úspěšný rok 2017 plný 
strhujících, výjimečných divadelních, oper-
ních, pěveckých a hudebních zážitků. Neboť 
jak říkal Karel Čapek, nejkrásnější na světě 
nejsou věci, ale okamžiky. 

Silvia Hroncová
ředitelka Opery Národního divadla  
a Státní opery

YUSIF EYVAZOV
JAKO ANDREA CHÉNIER
POUZE 30. LEDNA., 6. A 8. ÚNORA 2017

V NÁRODNÍM DIVADLE
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Taneční divadlo aneb Vyprávění o Macbethovi

17. ledna 2017 v 17 hodin ve foyer 
Nové scény proběhne křest nově 
vydané knihy s názvem Taneční 

divadlo věnované vzniku inscenace 
Macbeth, uváděné na Nové scéně 
s baletem ND v letech 1984–1990. 
Autorem publikace je sám tvůrce 
inscenace, choreograf a pedagog 
Daniel Wiesner. Přibližuje v této 
knize čtenářům tvůrčí proces, 
kterým se řídil při hledání cesty 
k nové inscenaci. Datum křtu knihy 
je navíc spojeno s jeho životním 
jubileem – 70. narozeninami.
Daniel Wiesner se narodil se v Pra-
ze roku 1947. Vystudoval pražskou 
Konzervatoř (prof. Zora Šemberová 
a prof. Zdeněk Doležal) a choreo-
grafii na AMU (prof. Jiří Němeček). 
Dvacet tři let působil jako choreo-
graf a sólista Baletu Národního 
divadla v Praze (1967–1990), mezi-
tím též jako choreograf ve Státním 

divadle v Brně a profesor choreo-
grafie na AMU. Za krátkou dobu si 
vydobyl významné postavení jako 
choreograf pražského Národního 
divadla nevšedními a originálními 
celovečerními balety: Macbeth, 
Jennifer, Princ Bajaja, Dialog tvarů, 
Poklad, Ikaros, Pierot, Zkrocení zlé 
ženy, Dvojkoncert a Toccata e due 
canzoni, Pták Ohnivák, Coppélia, 
451°Farenheitha, Romeo a Julie 
a další.
Je autorem libret a originálních 
libretních úprav všech svých bale-
tů. V současné době je režisérem 
a choreografem ve svobodném 
povolání a jeho tvorba sahá od či-
noherních režií, přes originální, 
dynamické režie, až po české 
scénické premiéry muzikálů. 

Publikace je výjimečným doku-
mentem o zrodu, vývoji a ohlasu 
jedné inscenace. O přepracová-
ní původní nabízené koncepce 
a vytvoření nového libreta. O volbě 
nejvhodnějších výtvarných spo-
lupracovníků a hledání společné 
vize inscenace. Text také líčí 
soustředěné úsilí celého tvůrčího 
týmu o zvolení těch nejúčinnějších 
originálních scénických postupů, 
které se ve výsledku podřídily jedi-
nému: smysluplnému a obsahově 
zřetelnému tlumočení odkazu 
Shakespearova dramatu Macbeth. 
Publikace též obsahuje bohatou 
obrazovou přílohu.
Publikaci vydalo NAMU, stojí 
239 Kč a k prodeji bude i v Národ-
ním divadle (po slavnostním křtu).

Kouzelný cirkus bude slavit
V dubnu bude inscenace Laterny 
magiky Kouzelný cirkus slavit 40 let 
nepřetržitého uvádění na scéně. 
Výročí je potřeba připravit s před-
stihem, a proto se už nyní pracuje 
na speciálním vizuálu, který je 

připomene. Tvorby plakátu s naro-
zeninovou i cirkusovou tematikou 
se chopil mladý fotograf Martin 
Stranka spolu s grafiky studia 
Formata. Fotografování proběhlo 
i s nezbytnou rekvizitou – pravým 

dortem ve tvaru cirkusového ša-
pitó. Za tvářemi klaunů se skrývají 
tanečníci Libor Kettner a David 
Stránský. Dort se podařilo uchránit 
až do konce fotografování, o jeho 
dalším osudu nemáme zprávy.

40 LET
17 ZEMÍ
50 MĚST

6 400 REPRÍZ

40
1977—2017

 >

Focení nového vizuálu  
s kouzelně cirkusovým dortem

Foto: P. Knolle
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Vstupte s námi  
do nového roku 2017
Nabízíme vám vybraná  
představení s 40% slevou:
ČINOHRA 

Sen čarovné noci: 20. 1. a 27. 1. v 19.00, Národní divadlo 
Jako břitva (Němcová): 15. 1. a 26. 1. v 19.00, Stavovské divadlo 
Modrý pták: 14. 1. ve 13.00 a 29. 1. v 11.00, Stavovské divadlo
Othello, benátský mouřenín: 18. 1. v 19.00, Stavovské divadlo 
Tři sestry: 20. 1. a 29. 1. v 19.00 Stavovské divadlo 

OPERA 

Trubadúr: 14. 2 a 27. 2. v 19.00, Hudební divadlo Karlín
Rudá Marie: 15. 1., 15. 2. ve 20.00, Nová scéna
Three Tales: 4. 1. a 10. 1. ve 20.00, Nová scéna
Rigoletto: 13. 2. v 19.00, Hudební divadlo Karlín
Z mrtvého domu: 16. 1. a 18. 1. v 19.00 Národní divadlo
Měsíc / Chytračka: 28. 2. v 19.00, Národní divadlo
Netopýr: 31. 1. a 21 2. v 19.00, Hudební divadlo Karlín

BALET

Romeo a Julie: 16. a 17. 1. v 19.00, Hudební divadlo Karlín
Chaplin (Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě):
11. 2. 2017, ve 20.00, Stavovské divadlo

LATERNA MAGIKA

Cocktail 012 – The Best of: 13. a 14. 1. ve 20.00, Nová scéna 
Podivuhodné cesty Julese Verna: 21. 1., 11. a 12. 2. ve 20.00,  
Nová scéna 
Kouzelný cirkus: 1. 1. v 17.00, Nová scéna 
Human Locomotion: 8. 1. v 17.00 a 17. 2. ve 20.00, Nová scéna 

Nabídka platí od 25. 12. 2016 do 22. 1. 2017.
Heslo „PF2017“.

Slevu můžete uplatnit:
• při online nákupu – zvolte slevu „Novoroční“  

a zadejte kód „PF2017“
• v pokladnách Národního divadla
• na pobočkách ColosseumTicket 

http://colosseumticket.cz/cz/prodejni-mista

Více informací na www.narodni-divadlo.cz/novorocni-nabidka

La Bayadère a legendy baletu
Virtuózní taneční výkony, velkolepá výprava a romantický námět z pro-
středí exotické Indie, to vše přináší balet La Bayadère, který patří k ikonic-
kým dílům konce 19. století.
Slavnostní představení 29. ledna 2017 je věnováno legendám baletu – 
Růženě Mazalové, Martě Drottnerové, Pavlu Ždichyncovi, Vlastimilu 
Harapesovi, Miroslavě Pešíkové, Danielu Wiesnerovi, Anetě Voleské, 
Jaroslavu Slavickému, Nelly Danko a Ivo Fialovi, kteří v roce 2016 a 2017 
oslavili či oslaví významná životní jubilea. S úctou vzpomínáme a děkuje-
me za vše, co pro Národní divadlo, baletní umění a další generace vytvořili.

Představení: 21. a 29. 1., 26. 3., 7. a 15. 4. 2017  
v Národním divadle

Zvon Václav dorazil na Novou scénu
Ve vstupním foyer Nové scény 
Národního divadla se v předvá-
nočním čase usídlil zvon Václav, 
vyráběný jako připomínka hned 
několika významných výročí 
Václava Havla. Zmenšené verze 
zvonu kolovaly během uplynulého 
roku volně mezi lidmi a rozšiřovaly 
tak řady příznivců veřejné sbírky 
Nadace Charty 77, jejímž účelem 
bylo shromáždit potřebné finanční 
prostředky na výrobu chybějícího 
zvonu a jeho navrácení zpět na věž 
kostela sv. Havla v Havelské ulici, 
která zvon postrádá. Na kostelní 
věži byl od roku 1507 zvon Václav 
(také nazývaný Eliáš), který byl 
v roce 1916 rekvírován pro váleč-

né účely. V období mezi válkami byl ulit nový zvon, který byl v roce 1942 
opět rekvírován, tentokrát wehrmachtem. Od té doby místo ve věži zeje 
prázdnotou. Nový zvon, 100 cm v průměru a cca 100 cm na výšku, s hmot-
ností cca 800 kg, bude pojmenován Václav a ponese nápis, že byl vyroben 
u příležitosti 80. výročí narození Václava Havla.
Diváci Národního divadla i náhodní kolemjdoucí si mohli v předvánoční 
době od 6. do 18. prosince nejen prohlédnout propracovanou maketu 
připravovaného zvonu, ale také přispět do zmíněné sbírky nebo se vyfotit 
s jeho malými kopiemi, a tím se připojit k jejich pouti. V neděli 18. prosin-
ce se pak v prostoru Nové scény uskutečnil benefiční prodej druhé části 
putovních zvonků Václav, jehož výtěžek podpoří odlití finálního zvonu 
ve zvonařství Grassmayr ve švýcarském Innsbrucku. 

Státní operu bude rekonstruovat  
firma HOCHTIEF CZ a.s.
Národní divadlo, na základě doporučení hodnotící komise jmenované vlá-
dou, rozhodlo o výběru zhotovitele rekonstrukce Státní opery. Vítězným 
uchazečem je společnost HOCHTIEF CZ a.s., která nabídla v rámci zadáva-
cího řízení nejnižší nabídkovou cenu. Všichni uchazeči o tuto významnou 
veřejnou zakázku splnili náročné kvalifikační předpoklady a nikdo nebyl 
ze soutěže vyloučen. „Rekonstrukce budovy Státní opery je důkazem péče 
státu i Národního divadla o budoucnost kvalitního operního i tanečního 
umění,“ uvedl ředitel Národního divadla prof. Jan Burian.

 >

Jiří Kodym a Alina Nanu
Foto: M. Divíšek



TÉMA

Three Tales



Vznešené i děsivé odpočítávání 
technologických vteřin lidstva
Katastrofa vzducholodi Hindenburg, nechvalně proslulé jaderné testy  
na tichomořském atolu Bikini nebo klonování ovce Dolly. To všechno jsou 
události, které se staly předmětem provokativní videoopery soudobého 
amerického skladatele Steva Reicha Three Tales. Jak hodnotili její prosinco-
vou premiéru na Nové scéně zástupci předního českého i světového tisku? 
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Steve Reich  
zkoumá dějiny  
lidského pokroku

Při uvedení Tří příběhů vyvstává 
otázka vkladu interpretů – samo-
zřejmě kromě toho, zda dokážou 
správně zahrát předepsané noty 
a nepřepočítají se v kvantu opako-
vání vzorců. Tempo i rytmus jsou 
pevně dané přesnou synchronizací 
s obrazem. Splnit svou úlohu se 
však všem sólistům i hráčům 
orchestru a studentům Katedry 
bicích nástrojů HAMU podařilo. 
Zaslouží proto uznání, jak se toho-
to, pro většinu z nich neobvyklého 
úkolu zhostili. Spolehlivé vedení 
prokázal i Marko Ivanović, který se 
soudobé hudbě věnuje dlouhodobě 
a systematicky nejen jako inter-
pret, ale i jako skladatel.
Jistě lze polemizovat, že „příběhy“, 
které zasáhly Reicha a Korotovou 
natolik, že je vybrali pro vysvětlení 
20. století, jsou jen jedny z mno-
hých a najdeme desítky jiných, 
které se zase jiným vryly hlouběji. 
Podstatné je, že se tvůrcům v „od-
počítávání technologických vteřin 
lidstva" podařilo navodit vzne-
šenost, ale i děsivost okamžiků, 
po jejímž uplynutí je všechno jinak. 
Dali tak pocítit velkolepost i bídu 
lidského údělu.

Helena Havlíková
Lidové noviny, 5. 12. 2016

Moderní hlavolam 
v Praze: Reichovy  
Tři příběhy

Kvalita produkce zde závisí 
do značné míry na tom, jak přesně 
dokáže dirigent a dva perkusio-
nisté zachytit rytmus a jak dobře 
se zpěváci a hudebníci zvládnou 
popasovat s dlouhými notami 
a opakujícími se trylky. Kvalita 
pražského hudebního vzdělání 
se ve druhém případě dostává 
do popředí, a to především díky 
míře flexibility a disciplíny, kterou 
umělci dokazují někdy až robo-
tickým opuštěním svých zažitých 
technik. Dirigent Marko Ivanović, 
jeden z mála odborníků na sou-
časnou hudbu v České republice, 
skvěle vytváří živou zvukovou 
stěnu a bravurně zvládá náročné 
načasování, které je nezbytné k do-
sažení synchronizace hudebních 
a vizuálních efektů. 
Technologie od složení tohoto díla 
značně pokročila. Otázkou je, zda 
pokročilo i lidstvo. Svět je propojen 
jako nikdy předtím, ale v mnoha 
ohledech jsou lidé více izolovaní 
a méně schopní komunikovat, 
což přináší alarmující politické 
důsledky. Tři příběhy jsou proto až 
znepokojivě relevantní, možná i víc, 
než jsme ochotni připustit.

Frank Kuznik 
Bachtrack, 5. 12. 2016

V Národním vystu-
puje klonovaná ovce. 
Stojí za vidění

Před soudobou vážnou hudbou 
hodně diváků prchá, ale z video-
opery Steva Reicha Three Tales 
(Tři příběhy), kterou uvádí Národní 
divadlo na Nové scéně, netřeba mít 
strach. Vždyť autor už se pomalu 
přesouvá mezi klasiky. (…) Hudba 
v tomto díle jede mechanicky, musí 
se potkávat s obrazy, a o inter-
pretaci proto nelze příliš mluvit, 
úkolem dirigenta je udržet stroj 
v chodu a trefovat se do obrazů. 
V tomto ohledu je Marko Ivanović 
bezesporu oporou provedení. Pě-
tice zpěváků za orchestrem mohla 
být ale lépe zvukově vybalanco-
vaná, aspoň soudě podle dojmu 
z levé strany hlediště. Každopádně 
jako zajímavá exkurze do jiných 
hudebních světů stojí Tři příběhy 
za návštěvu.

Věra Drápelová
iDNES.cz, 4. 12. 2016

Děsivé příběhy  
Steva Reicha  
v Opeře ND

Při pohledu na hudební nastu-
dování nelze než před všemi 
zúčastněnými hluboce smeknout. 
Především před dirigentem Marko 
Ivanovićem, který je velkým ctite-
lem moderní hudby i Steva Reicha, 
uvádí do života nové skladby a sám 
komponuje. Struktura Reichových 
Three Tales je velice složitá, má 
pevnou rytmickou základnu, ale 
vstupuje do ní spousta vnějších 
mimohudebních faktorů (napří-
klad synchronizace na obraz). 
Desetičlenný ansámbl tvořili hráči 
Orchestru Národního divadla a čty-
ři hráči na bicí z HAMU. Role pěvců 
zaujali: Hana Jonášová, Yukiko Kin-
jo, Václav Sibera, Václav Čížek a Jiří 
Hruška. Jejich úkol byl tentokrát 
zcela odlišný od běžného operního 
výkonu, nebyli hrdiny na pódiu, 
nemohli projevit svou osobitost 
a vřelost hlasu. Své „neviditelné 
role" pod promítacím plátnem 
zpívali pokud možno rovným 
hlasem bez vibrata, s co největší 
přesností. A neměli to věru lehké: 
jejich party byly technicky náročné, 
kolidovaly v různých nezpěvných 
intervalech mezi sebou a navíc jim 
do vlastní intonace vstupovaly cizí 
různě deformované a protahované 
modulace mluvené řeči na zvuko-
vém pásu. Svůj hlas dali do služby 
opravdu obětavě. 

Svatava Barančicová
Opera plus, 4. 12. 2016

 >

Václav Sibera, Yukiko Kinjo, Hana Jonášová
Foto: H. Smejkalová

 >
Dirigent Marko Ivanović
Foto: H. Smejkalová
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Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Opery Národního divadla:  
JAROSLAV KYZLINK

Hudební ředitel Státní opery: 
ANDREAS SEBASTIAN WEISER

THREE
TALES

KOROT & REICH

DIRIGENT: MARKO IVANOVIĆ
UVÁDÍME: 4. 1 & 10. 1. 2017

Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
ceskenoviny.cz, Czech Music Quarterly, Český rozhlas Vltava, Newsweek,  

SOFFA, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz, Pražský telegraf



FO
TO

: S
H

IR
LE

Y 
S

U
A

R
EZ

FO
TO

: A
R

CH
IV

10

OPERA > PŘEDSTAVUJEME

Světové operní hvězdy 
v Národním divadle

Yusif Eyvazov

Slavného tenora, kterého daleko 
více než manželství s operní pěv-
kyní Annou Netrebko proslavil jeho 
charismatický hlas, přivítá Národní 
divadlo na konci ledna a začátku 
února 2017. Vystoupí zde v titulní 
roli výpravné a hudebně úchvatné 
veristické opery Andrea Chénier. 
Stejnou postavu ztvární příští 
sezonu v milánské La Scale. Mezi 
jeho minulá angažmá patří postava 
Cania v Komediantech v Los Ange-
les Opera pod taktovkou Placida 
Dominga nebo Kalaf v opeře 
Turandot v newyorské Metropolitní 
opeře. Stejnou roli ztvárnil také 
také ve Vídeňské státní opeře pod 
taktovkou Gustava Dudamela. Jako 
Manrica v Trubadúrovi ho viděli 
diváci v Paříži a Berlíně.

Umberto Giordano: Andrea Chénier
Andrea Chénier: Yusif Eyvazov
Národní divadlo
30. 1., 6. 2. & 8. 2. 2017

Julia Novikova

Na operní jeviště vstoupila roku 
2006 v roli Flory v Brittenově 
Utahování šroubu v petrohradském 
Mariinském divadle pod taktov-
kou Valerije Gergieva. Od svého 
vítězství v soutěži Placida Dominga 
Operalia v roce 2009 se zařadila 
mezi nejvyhledávanější ruské 
sopranistky. Téhož roku debutovala 
ve Vídeňské státní opeře v roli Krá-
lovny noci v Mozartově Kouzelné 
flétně. Ve své kariéře spolupra-
covala mj. s dirigenty Adamem Fis-
cherem, Danielem Barenboimem 
nebo Stefanem Solteszem.

Giuseppe Verdi: La traviata
Violetta Valéry: Julia Novikova
Národní divadlo
5. & 8. 4. 2017

Igor Stravinskij: Slavík
Slavík: Julia Novikova
Národní divadlo
10. & 16. 3. 2017
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První polovina roku 2017 bude na první české scéně obdobím operních hvězd. 
Nejprve přivítáme světoznámého tenora YUSIFA EYVAZOVA, který ztvární posta-
vu Andrey Chéniera ve stejnojmenné opeře Umberta Giordana. Následně se vám 
představí jeden z nejvyhledávanějších lyrických tenoristů současnosti  
PIOTR BECZAŁA jakožto Princ v Dvořákově Rusalce. Přijede také ruská sopra-
nistka JULIA NOVIKOVA, aby vystoupila v roli Slavíka v eponymním pohádkovém  
díle Igora Stravinského a jako Violetta Valéry ve Verdiho historické La traviatě.  
Zde bude navíc účinkovat po boku renomovaného ukrajinského pěvce   
DMYTRO POPOVA, jemuž svěřilo vedení Opery postavu hrabě Vaudémonta.  
Nenechte si ujít jedny z nejlepších pěveckých osobností dneška!  

Dmytro Popov

Ukrajinský pěvec a vítěz soutěže 
Placida Dominga Operalia z roku 
2007 má za sebou čerstvou
zkušenost z Vídeňské státní opery 
a londýnské Covent Garden. Vau-
démonta již zpíval v madridském 
Teatro Real a moskevském Velkém 
divadle. V současné sezoně má 
na repertoáru mj. Cavaradossiho 
(Puccini: Tosca) v drážďanské 
Semperoper, Alfreda Germon-
ta (Verdi: La traviata) v Curychu 
a Londýně nebo Dona Josého 
(Bizet: Carmen) v Hamburku, Oslu 
a Turíně. Na koncertním reperto-
áru spolupracoval mj. s dirigenty 
Antoniem Pappanem nebo Simo-
nem Rattlem.

Giuseppe Verdi: La traviata
Alfredo Germont: Dmytro Popov
Národní divadlo
5. & 8. 4. 2017

Petr I. Čajkovskij: Jolanta
Hrabě Vaudémont: Dmytro Popov
Národní divadlo
10. & 16. 3. 2017

Piotr Beczała

Široké české publikum ho zná jako 
Prince z Dvořákovy Rusalky. Vy-
prodanou dvořákovskou inscenaci 
v Metropolitní opeře přenášela 
v roce 2015 také česká kina. Praž-
ské publikum jej zná rovněž z loň-
ského koncertu z Obecního domu, 
při kterém sklidil bouřlivé ovace, 
a stejně pozitivní byly recenze čes-
ké kritiky. Piotr Beczała účinkoval 
mj. v Pařížské opeře, londýnské 
Covent Garden, Vídeňské státní 
opeře nebo v inscenaci Gounodova 
Fausta na Salzburském festivalu. 
Jeho Princ v Rusalce v režii Jiřího 
Heřmana bude Beczałovym prvním 
ztvárněním této operní role v Čes-
ké republice.

Antonín Dvořák: Rusalka
Princ: Piotr Beczała
Národní divadlo
18. & 20. 2. 2017
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OPERA > PREMIÉRA

Francouzský režisér Arnaud Bernard se prý bude 
snažit navodit dojem, kdy člověk skutečně pocítí 
útlak systému, útlak policie, útlak z její údajné všu-
dypřítomnosti. Jak tuto režijní koncepci i současnou 
problematiku vnímáte? 
ALB: Zajisté se jedná o nápaditý přístup. Arnaud Ber-
nard je člověk velmi energický, což se často projevuje 
v jeho důsledném vyobrazování určitých historických 
paralel. Je například zajímavé, že i světová premiéra 
Tosky, která proběhla v Římě roku 1900, byla do jisté 
míry uvedena jako komentář na tehdejší perzekuci ze 
strany bezpečnostních a pořádkových složek. Co se 
týče samotného principu modernizace operních titulů, 
nejsem vyloženě proti. Musí se to ale dělat s citem 
a logicky.
VY: Určitě je nepříjemné se dozvědět, že vás někdo 
za pomocí nejrůznějších manipulací špehuje. Role 
Tosky je v tomto hledu velmi specifická: Jedná se 
o bytost tolerantní, upřímnou a cílevědomou, byť 

místy nejistou. Její emoce jsou jejím životním kompa-
sem. Možná právě proto v ní člověk jako Scarpia 
dokáže vzbudit tak negativní impulsy. Ztělesňuje totiž 
všechny charakteristiky, kterými Tosca aktivně opo-
vrhuje: manipulaci, tyranii, zastrašování. Poukazovat 
na tuto dynamiku v širším kontextu je jistě správné. 

Floria Tosca je nedílnou součástí repertoáru vás 
obou. Během svých kariér jste ji zpívaly na nejvý-
znamnějších světových scénách, včetně bavorské 
Staatsoper, římského Teatro dell'Opera, drážďanské 
Semperoper, Arény di Verona (Anda-Louise Bogza), 
nebo petrohradském Mariinském divadle (Viktoria 
Yastrebova). Co vás na této postavě tak přitahuje?
ALB: Tosca je bezpochyby velmi charakterní posta-
va, která nesnáší lži a má velkou kapacitu pro lásku. 
Samotná role je navíc hodně dramatická, což dává 
člověku mimořádný prostor pro expresivitu. Operní 
pěvci musí „vyzařovat“ charismatickým hlasem, který 

Čím Tosca stále  
přitahuje pěvce i diváky?

 >
Anda-Louise Bogza

Foto: I. Sochorová

GIACOMO PUCCINI: TOSCA

Autor libreta: 
Luigi Illica, Giuseppe Giacosa

Hudební nastudování: 
Andreas Sebastian Weiser

Dirigent: 
Andreas Sebastian Weiser / David Švec

Režie: Arnaud Bernard
Scéna: Camille Dugas

Kostýmy: Arnaud Bernard
Sbormistr: Adolf Melichar

Dramaturgie: Jitka Slavíková
Světelný design: Arnaud Bernard

Sbor a Orchestr Státní opery
Kühnův dětský sbor, sbormistr Jiří Chvála
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Lednová premiéra Tosky v Národním divadle nabídne vskutku mimořád-
né obsazení. Hlavních rolí se ujmou operní pěvkyně světového renomé 
ANDA-LOUISE BOGZA a VIKTORIA YASTREBOVA. Ptali jsme se nejenom 
na jejich vztah k Puccinimu slavnému dílu. 

 >

Viktoria Yastrebova
Foto: A. Corrigan

diváky zaujme. Jedině poté může dojít ke spojení mezi 
účinkujícími na jevišti a obecenstvem v hledišti, které 
činí divadelní umění tak osobním a nenahraditelným 
zážitkem. Pucciniho veristická Tosca má silný lyricko-
-dramatický nádech, a je proto ideálním uměleckým 
materiálem. 
VY: Myslím si, že je to právě její povaha. Není jedno-
duchá a dokáže plnohodnotně milovat. Její schopnost 
udělat pro lásku vše je do velké míry úctyhodná 
i inspirativní. 

Popularitu Pucciniho tvorby lze do velké míry 
přičíst její emotivitě, dramatičnosti a melodičnos-
ti. Přesto se jeho hudba setkává s častou kritikou 
z řad expertní veřejnosti, která ji považuje za příliš 
přímočarou. Jaký máte na tento rozpor názor?  
Mělo by umění sloužit především k potěšení poslu-
chače, nebo k nastolení hlubších společenských či 
estetických otázek?

VY: Láska a osobní štěstí – jsou to opravdu věci  
banální? Pokud tomu tak v dnešním světě je,  
něco je rozhodně špatně.
ALB: Nemyslím si, že by měla opera dělat vyloženě 
jedno, nebo druhé. Žánr je to synkretický, a může 
reprezentovat oba rozměry. Vidět to lze i na zdej-
ším přikladu. Původní činoherní dílo, na kterém 
byla Tosca založena, mělo velmi složitý, symbolický 
a do jisté míry politický text. Libretisté Luigi Illica 
a Giuseppe Giacosa navíc pracovali na tom, aby 
neztratili nic z původní dramatičnosti nebo symbolič-
nosti. Přidáme-li k tomu značný emocionální aspekt 
celého příběhu, můžeme se bavit o titulu s přesahem 
společenským i osobním. 

Tomáš Bendl

Premiéra: 
28. a 29. ledna 2017
v Národním divadle
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OPERA > PŘIPRAVUJEME

Poprask v opeře
Kukátko do kuchyně divadelníků

Jeho choreografie v in-
scenaci Z mrtvého domu 

předčila všechna divácká 
očekávání. Ztrátu intimity 

a pošlapání erotické touhy 
uvězněných mužů předve-
dl bez jediného falešného 

tónu, s hlubokým citem 
pro autenticitu a jako 

tanec na ostří nože. Před 
choreografem RADIMEM 

VIZVÁRYM je nyní nová 
umělecká výzva – 

 Poprask v opeře  
Gaetana Donizettiho.

GAETANO DONIZETTI: 
POPRASK V OPEŘE

Autor libreta: Domenico Gilardoni
Dirigent: Enrico Dovico

Režie: Radim Vizváry
Scéna: Lucia Škandíková

Kostýmy: Petra Vlachynská
Světelný design: Karel Šimek

Sbormistr: Martin Buchta
Pohybová spolupráce: Miřenka Čechová

Sbor a Orchestr Národního divadla

Premiéra: 
9. a 10. února 2017

ve Stavovském divadle

I přes vaši uměleckou všestrannost bychom se 
nejspíš shodli, že se zatím nejvíce prosazujete 
jako mim, choreograf a režisér. Sdělování mimikou 
a gesty beze slov a zvuků je zdánlivě v naprostém 
protikladu k opernímu zpěvu. Čím vás opera jako 
žánr inspiruje natolik, že jste přijal nabídku na režii 
Poprasku v opeře? 
K opeře mě přivedla tvorba a osobnost Bohuslava 
Martinů. Pocházím jako on z Poličky, mám k němu 
respekt a pozitivní vztah už od dětství. Během svého 
doktorského studia na katedře pantomimy HAMU 
jsem jako praktickou práci zrežíroval operu Divadlo 
za bránou. Byl jsem nadšený, když jsem zjistil, že pan-
tomimu měl rád i Martinů. Během doktorského studia 
jsem probádal jeho vliv na vývoj moderní pantomimy 
v 50. letech 20. století. Známe i další skladatele, kteří 
do své tvorby zakomponovali pantomimu. V opeře ji 
vnímám jako nezastupitelnou formu – tam, kde nesta-
čí slova, přijde pohyb. Výhodou pantomimy je, že do-
káže beze slov vyjádřit křehkost hudby. Mám za sebou 
zatím sedm oper a jako choreograf nebo režisér jsem 
ve všech případech použil pantomimu nebo její princi-
py. A to i u zpěváků, kteří mimovali a současně zpívali. 
Zjistil jsem, že opernímu zpěvu více konvenuje panto-
mimické herectví než činoherní. Opera je umělý útvar, 
stejně jako pantomima, a když se vám podaří mezi 
nimi najít symbiózu, vyvoláte pocit rytmu zprostředko-
vávající nálady a obrazy, které Martinů definoval jako 
„totální divadlo“. Rád propojuji různé divadelní styly. 
Mám také rád, když mohu do opery přinést nové vlivy, 
zejména z experimentální tvorby. Operní groteska 
Poprask v opeře je pro mě všezahrnujícím tvarem, kde 
mohu využít své dlouholeté zkušenosti a dovednosti 
v oboru komediálního divadla. 

Vraťme se ještě k vaší první spolupráci s Operou 
Národního divadla, právě uváděné opeře Z mrtvého 
domu, v níž jste vytvořil choreografii. V recen-
zích a teoretických studiích byla právě tato práce 
mimořádně vyzdvihována. Divadlo na divadle pro 
„prazdnik“ strhlo svou metaforičností, ale řekl bych 
až pohybovou antropologickou studií každoden-
nosti. Z jakého konceptu jste při této choreografii 
vycházel a jak spolupráce s tanečníky probíhala? 
Vycházel jsem především z režijního konceptu Dana 
Špinara. Pantomima O Mlynářce v Janáčkově libretu 
mi připomínala spíše principy a techniky komedie 
dell’arte. Aby výsledný tvar choreografie korespondo-
val s požadavkem režiséra, upustil jsem od starého 
příběhu a vytvořil situace pro současného diváka. Zvo-
lil jsem imaginární pantomimu. Zde můžeme mluvit 
o mimografii. Díky ní všechny sprosťárny a vulgarismy 
působí komicky. Princip divadla na divadle mi zase 
umožnil použít provokativní gesta bez zbytečného 
pohoršování diváka. Téměř všichni mimové byli mými 

studenty, takže jsem je dobře znal, a mohl tak vychá-
zet z jejich typů a osobností. 

Vysoké a nízké, profánní a sakrální, jsou častým 
uměleckým tématem. Napětí v chování umělce 
„v civilu“ a umělce „v roli“ je jedním z východisek 
i v Donizettiho opeře. Jaká další témata chcete 
na jeviště Stavovského divadla přinést? 
Poprask odkrývá divákovi manýry operního světa, kde 
je v komických situacích prezentován umělec jako člo-
věk hluboce ponořený do své práce s intrapersonální-
mi a interpersonálními konflikty. Abych přinesl skupi-
nový konflikt, záměrně jsem do hry vložil ještě několik 
nových rolí – činoherce, tanečníky, mimy a klauna. 
Nabízejí se témata městské smetánky a vesnického 
folklóru, snobismu a buranství, výhody a nevýhody 
pravidel různých sociálních skupin či komunit.

Poprask v opeře patří k nemnoha uváděným ope-
rám, které nekončí tragicky, a vy jste navíc dostal 
možnost pracovat se skvělými mladými sólisty… 
Pokaždé, když dělám nové představení, naučím se 
něčemu novému, tomu, co si vyžaduje námět hry. 
V případě Poprasku jsem potřeboval nasát atmosféru 
italského divadla. Mám zkušenosti pouze s komedií 
dell‘arte. Zavítal jsem do Říma, kde jsem zkoumal 
chování a přístup k tvorbě italských umělců. Také 
jsem absolvoval tři workshopy, kde jsem se seznámil 
s novými hereckými metodami – metoda Mimico, 
kterou vynalezl Orazio Costa, a Dantova metoda. Obě 
jsou vhodné i pro operu. Chci je předat sólistům. Proto 
jsem rád za mladé obsazení, bývá otevřenější novému 
stylu práce, koncentrovanější v získávání nových 
dovedností a podnětů k tvorbě. 

Režijní debut na první operní scéně s sebou přináší 
jednu příjemnou okolnost, a to absenci „škatulky“ 
a konkrétních očekávání. Rádi se ale do hlediště 
posadíme alespoň se základní informací o vašem 
pohledu …
Vždy mám u opery respekt k hudbě, v první řadě ctím 
odkaz skladatele. Až na druhém místě je má režie. 
Snažím se, aby obě složky byly v souladu. Donizetti-
ho Poprask je divadlem na divadle. Vyžaduje vyhození 
všeho, co není současné, anebo naopak přidání 
současných adekvátních prvků. Inscenace může být 
kukátkem do kuchyně divadelníků, ale také zrcadlem 
nás samotných, kdy uvidíme špatné vlastnosti člově-
ka pramenící z lidské hlouposti, závisti a frustrace. 
Zde není prostor pro abstrakci a metaforu, nabízejí 
se symbolické obrazy s konkrétními až polopatic-
kými situacemi, avšak s inteligentním humorem 
a nadsázkou. 

Juraj Gerbery

 >
Radim Vizváry

Foto: H. Smejkalová
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OPERA > ANKETA

Poprasky v nočních můrách
Letos v únoru uvedeme ve Stavovském divadle premiéru díla Gaetana Donizettiho Poprask v opeře. Komický příběh, 
který se odehrává během příprav na uvedení nové opery, se věnuje nástrahám spojeným s každodenním chodem 
tradičního divadelního domu. Čeho se ale při vystoupení bojí samotní účinkující? 

ZDENĚK  
PLECH 
(Impresário)

Během představení opery Jakobín, 
kde zpívám roli purkrabího Filipa, 
mám na převlek tři kostýmy. 
Jelikož se mi od léta podařilo 
zhubnout, pečlivě je nyní s garde-
robou upravujeme: zkracujeme, 
špendlíme. První dva kostýmy 
jsme v šatně pečlivě zabrali, bo-
hužel na ten třetí jsme zapomněli. 
Jedná se totiž pouze o rychlopře-
vlek za jevištěm na poslední tři 
minuty opery. Vylezl jsem na scénu 
a viděl, že je zle … Zbytek předsta-
vení jsem celý rudý strávil s rukou 
v bok jako selka. Diváci snad nic 
nepoznali, ale u kolegů jsem sklidil 
s mojí humornou vložkou celkem 
slušný úspěch.

KATEŘINA 
KNĚŽÍKOVÁ 
(Daria)

Rozhodně mě děsí, že by se mohly 
vyplnit mé noční můry a já bych 
se octla na jevišti, neuměla noty, 
melodii a byla bych oblečená 
v roztrhaných teplácích. Na jevišti 
strach nemám asi z ničeho, tam 
jdou starosti mimo mě. Snad krom 
toho, že by na mě spadla kulisa 
nebo ze mě šaty.

IROMAN 
HOZA 
(Agata)

Mimo takové ty běžné strachy 
(zapomenutý text, krátký dech 
nebo klopýtnutí o kostým) se může 
taky stát, že si nestihnete před 
výstupem odskočit. To pak člověka, 
obzvlášť při delších scénách, pole-
je hodně studený pot. 

MICHAELA 
KAPUSTOVÁ 
(Guglielmo)

Asi nejhorší noční můrou pro 
operního pěvce je výpadek textu, 
zapomenutí melodií nebo kolega, 
který není dobrým partnerem 
na jevišti. Pevně věřím, že se mi 
tyto nepříjemnosti budou vyhýbat 
velkým obloukem, abych si mohla 
své role dobře užít.

JIŘÍ 
BRÜCKLER 
(Biscroma 
Strappaviscere)

Nikdy bych nechtěl zažít pocit, 
kdy si člověk uvědomí, že ho již 
účinkování na jevišti přestalo na-
plňovat a stalo se to pro něj přítěží 
či rutinou …

JOSEF 
MORAVEC 
(Guglielmo)

Většinu operních pěvců straší 
noční můra v podobě snu, kdy 
slyšíte předehru, stojíte nalíčený 
v kostýmu a posílají vás na scé-
nu. V tom zjistíte, že hraje hudba, 
kterou vůbec neznáte nebo ji 
nemáte nastudovanou. Zpravidla 
se z tohoto snu probudím, ale 
ve skutečnosti bych něco takového 
opravdu nechtěl zažít. 

ALŽBĚTA 
VOMÁČKOVÁ 
(Pippetto)

Určitě bych nejásala radostí, 
kdybych šla na pódium a díky 
podpatkům ztratila stabilitu, šlápla 
si na šaty a zakopla nebo dokon-
ce spadla. To by bylo nemilé, ale 
na druhou stranu lidské.

JIŘÍ 
HÁJEK 
(Procolo)

Předem bych chtěl říct, že se 
snažím na jeviště vstupovat bez 
strachu, a je pro mě tedy obtížné si 

vybrat, z čeho bych měl mít hrůzu. 
Nicméně si například dovedu 
představit tu paniku, když vypad-
ne text (nedej bože melodie). V tu 
chvíli začne dotyčný trpět vzácnou 
hluchotou, kdy všichni na jevišti 
i v hledišti slyší, jak by měl pokračo-
vat, jen on ne. 

IGOR 
LOKŠÁR 
(Biscroma 
Strappaviscere)

Tak největší strach mám z toho, 
že bych se mohl někdy z nenadání 
ocitnout mezi mistry muzikan-
ty v orchestrální jámě. A proč? 
Protože neumím hrát na housle, 
violu, ani klarinet, a třeba na harfu 
už vůbec ne.

PAVEL 
ŠVINGR 
(Cesare 
Salzapariglia)

Asi jako každý operní pěvec mám 
občas strach z toho, že mi vypadne 
text, nebo že se mi nepodaří 
obtížný nástup, ale záměrně tyto 
myšlenky potlačuji, obavy tohoto 
typu nic dobrého nepřinesou. Lepší 
je maximální soustředění na výkon.
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OPERA > VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Zapojte své studenty a děti  
do programu Poprvé v opeře!

Opera Národního divadla organizuje 
nový kulturně vzdělávací program 
Poprvé v opeře, jehož cílem je zpro-
středkovat studentům středních 
škol nezapomenutelné hudebně-vi-
zuální zážitky z našich představení, 
a rozvíjet tak u nich zájem o tento 
umělecký žánr. 
Naši dramaturgové za tímto úče-
lem vybrali tři operní díla vhodná 
pro mladého diváka, přičemž každé 
z nich reprezentuje odlišnou formu 
klasické hudební tvorby – Romeo 
a Julie, Poprask v opeře a Chytračka 
/ Měsíc. Před každým představením 
se navíc uskuteční speciální lektor-
ský úvod o délce 20 minut. 
Zapojení studentů bude spočívat 
v sepsání krátké reflexe, kde zhod-
notí zážitek ze zhlédnuté opery. 
Vyjádřit se mohou ke stránce hudeb-
ní, herecké, výtvarného ztvárnění 
scény, textu libreta, konceptu díla, 
režijního přístupu apod. Nejzdařilejší 
práce pak uveřejníme na webových 
stránkách programu Poprvé v ope-
ře a přidružených sociálních sítích. 
Autoři nejlepších příspěvků získají 
možnost vyhrát zájezd do některého 
ze zahraničních operních domů. 

Kapacita vzdělávacího programu je omezena, 
neváhejte a přihlaste se včas! Nabidka platí 
pouze do naplnění kapacity.
Podrobnosti vám rádi sdělíme prostřednictvím 
e-mailu poprvevopere@narodni-divadlo.cz.

A jak si na svoje první zážitky z opery vzpomínají náš šéfdramaturg ONDŘEJ HUČÍN  
a umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery PETR KOFROŇ?

Ondřej Hučín 

Mé první operní zážitky jsou zahaleny mlhou 
blahé dětské ignorance. Maminka mě spolu 
se sourozenci vodila na operu do Národního 
a Smetanova divadla od útlého věku a mé 
vzpomínky podle toho vypadají. Ta nejstarší 
se váže někam k roku 1975, když mi byly tři. 
Byli jsme na Veselohře na mostě od Bohuslava 
Martinů a pamatuji si, že scéna byla pojatá 
jako velká stavebnice z kostek. Později mi ma-
minka říkala, že na tomtéž představení jako 
my byla paní Charlotte Martinů, a já jsem jen 
kýval hlavou. Chodili jsme na všechno možné. 

Moje první návštěva Prodané nevěsty dopadla 
tak, že jsem hned při „Věrném milování“ 
usnul a probudil mě až pochod komediantů 
ve 3. jednání. 

V šesti letech jsem pak viděl jinou Prodanku, 
z níž si pamatuji jen to, že zpívala jugoslávská 
Mařenka a německý Jeník a maminka říkala, 
že je to zvláštní. Díky pečlivým záznamům 
archivu ND jsem si teď po téměř čtyřiceti 
letech mohl ověřit, že to tak opravdu bylo 
– 13. 5. 1978 hostovala v roli Mařenky tehdy 
poměrně slavná operní diva Radmila Smilja-
nić a v roli Jeníka vystoupil známý východo-
německý tenor Dieter Schwartner.  
To mi ovšem tehdy bylo úplně putna.

Petr Kofroň

První zážitek s operou byl v Brně – teror 
dirigenta Františka Jílka při přípravě Vojcka. 
Druhý zážitek opět v Brně provedení Fausta 
Josefa Berga. Zde jsem poznal, že se dá za-
zpívat i zahrát takřka nemožné. A třetí zážitek 
byl otřesný dojem ze Zlata Rýna v někdejším 
Smetanově divadle. Utekl jsem, protože to 
bylo tak vzdálené aktuálnímu divadlu, až 
na mne sáhla smrt.

Romeo a Julie
7. 2. 2017, Hudební divadlo Karlín 
Poprask v opeře
2. 3. 2017, Stavovské divadlo
Chytračka / Měsíc
6. 4. 2017, Národní divadlo
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MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

Dancer, to je spojení špičkového tance, úspěchu 
a obětí, které jsou pro něj přinášeny. O náročném 
životě tanečníků, o síle rodiny a přátelství, ale také 
o pomoci mladým nadějným tanečníkům vypráví nový 
dokumentární film režiséra Stevena Cantora za spe-
ciálního přispění Davida LaChapella, který režíroval 
choreografii Take Me To Church. 
Hlavní hvězdou filmu Dancer je nepřehlédnutelná 
osobnost tanečního světa Sergej Polunin. Taneč-
ník, jehož jméno patří již několik let mezi světovou 
špičku. Baletní talent, který je přirovnáván ke slavným 
jménům jako Rudolf Nurejev či Michail Barišnikov. 
Muž, jehož mentorem je významný americký umělec 
a fotograf David LaChapelle. 
Jak již bylo zmíněno, dokument představuje život ba-
letního sólisty, ale přitom se dotýká zásadních témat, 
jakými jsou rozpad rodiny, drogy, obecně problema-
tická kariéra tanečníků a s tím i spojená podpora 
mladých tanečních talentů. 

Film Dancer byl nominovaný na cenu PGA (Sdružení 
amerických filmových producentů).
Čestným hostem filmově-divadelního odpoledne 
byl Milosh Harajda, PR agent a kreativní konzultant 
Davida LaChapella a producent filmové premiéry 
Dancer v ČR.
Jsme velmi rádi, že tímto můžeme poodhalit doposud 
sladké tajemství, že Balet Národního divadla započal 
spolupráci se Sergejem Poluninem. Nechme se pře-
kvapit tím, co bude následovat … 

Chcete-li s námi prožívat netradiční divadelní  
a jiné umělecké zážitky, těšíme se na Vás!

Promítání filmu Dancer
Našim mecenášům se snažíme členství všelijak kulturně obohacovat 
a čas od času proto zabrousíme i mimo naše divadelní domy. Na těchto 
stránkách vám tentokrát přinášíme fotoreportáž z exkluzivního promítá-
ní filmu Dancer, které bylo určeno právě mecenášům Národního divadla. 
V divadelním prostoru Royal na Vinohradech se první adventní neděli 
sešli nejen mecenáši, členové Baletu ND a jeho přátelé, Laterna magika, 
ale přijeli i sólisté z Mnichovského baletu. Diváci zhlédli film v prvním 
veřejném uvedení krátce po oficiální premiéře v České republice, které 
se osobně účastnil i SERGEJ POLUNIN.

 >
Premiéra v České republice: 

Milosh Harajda, Sergej Polunin,  
Ilan Eshkeri, HRE M.L. Rajadarasri  

Jayankura, Petr Matějček a Jaroslav Rys 
(oba ApolloEnergy)

Foto: Production MILOSH

Kontakt:
Eva Sochorová, T 731 603 641

e.sochorova@narodni-divadlo.cz
Více informací naleznete  

na facebooku a www.mecenasind.cz.
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SERGEJ POLUNIN

Pochází z Ukrajiny, kde se 
od útlého dětství věnoval 
baletu na místní akademii až 
do svých 8 let. Poté navště-
voval 4 roky taneční školu 
v Kyjevě. Sergej již jako mladý 
hoch utrpěl velké trauma 
z osamocení – jeho rodina 
se rozpadla. Kvůli nedostat-
ku financí musel otec odejít 
pracovat do Portugalska, jeho 
babička do Řecka. Jedině tak 
mohli syna financovat při jeho 
tanečních studiích. Když se 
rodiče o několik let později 
definitivně rozvedli, byl již 
Polunin prvním sólistou 
Londýnského královského 
baletu a právě v té době 
zcela ztratil motivaci tančit. 
Tanec vnímal jako příčinu 
rozpadu milované rodiny. 
Následovalo divoké období, 
během kterého si vysloužil 
přezdívku „Bad Boy of Ballet“, 
tedy „zlý chlapec baletu“. 
Holdoval alkoholu, nevyhýbal 
se ani drogám, z té doby také 
pochází jeho četná tetování 
či jizvy. Přestože získával 
prestižní ocenění, cítil se pod 
neustálým tlakem a k údivu 
a překvapení všech se roz-
hodl ze dne na den v londýn-
ském baletu skončit. Polunin 
přijal po odchodu z Londýna 
post sólisty v Rusku na po-

zvání Igora Zelenského. Jako 
by se historie opakovala, 
koncem dubna 2013 Polunin 
odešel ze zkoušky baletního 
představení jen pár dní před 
plánovanou premiérou.

Snad i v tomto případě platí, 
že všechno zlé je k něčemu 
dobré … O rok později začal 
tanečník spolupracovat s fo-
tografem a hudebním režisé-
rem Davidem LaChapellem. 
Vznikl tak hudební klip Take 
me to Church. Sergej Polunin 
se chtěl tímto videem roz-
loučit s taneční kariérou, ale 
místo toho byl opět vystřelen 
na její vrchol. 

V současné době se Sergej 
jako tanečník-freelancer 
objevuje v několika inscena-
cích v evropských divadelních 
domech, věnuje se filmování 
a představuje film Dancer 
ve světě. Zakládá nadaci 
„Project Polunin“, jejíž provoz 
by měl být zahájen příští rok 
v březnu. Jejím cílem bude 
podpora mladých tanečníků. 
Polunin se netají tím, co po-
važuje za velké štěstí – necítí 
se být nikým a ničím svázán, 
dělá to, co ho baví a skrze 
tanec může pomáhat mladým 
talentům. 

1  Mecenáš Karel Janeček
2  David Pospíšil (sponzoring ND) a Drahomíra Mandíková (Plzeňský Prazdroj) uprostřed
3  Tanečníci souboru Baletu ND Giovanni Rotolo, Louise Corpechot, Federico Ievoli  

a Aya Watanabe
4  Adam Zvonař (Bayerisches Staatsballett), Eva Sochorová (Mecenášský klub),  

Radka Příhodová (Bayerisches Staatsballett), Milosh Harajda

Foto: David Sedlecký (Mecenášský klub)
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Mathias Deneux, Karel Audy, Giovanni Rotolo
Foto: M. Divíšek

Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

Škvírou mezi ústy vstupuje králov-
na Mab - známá postava ze zmínky 
v monologu Shakespearova Merkucia. 
Zuska zmínku rozšířil na hybatelku děje 
a antagonistku mnicha Lorenza - bojují 
spolu o nadvládu nad příběhem. Svět 
je tak v Zuskových očích také střetem 
ženského a mužského principu, střetem 
živlu nezkrotné a nevypočitatelné ima-
ginace s principem harmonie. 
Proslulá tragédie se stává dramatem 
svědomí mnicha Lorenza, který chtěl 
být tvůrcem šťastných konců, ale selhal: 
nejdramatičtější part představení 
katapultuje postavu Lorenza z epizody 
na protagonistu …

Nina Vangeli 
Aktualne.cz, 19.11. 2013

Romeo a Julie
Hudba: Sergej Prokofjev
Choreografie a režie: Petr Zuska
Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Roman Šolc
Světla: Pavel Dautovský, Petr Zuska

Dirigenti: Václav Zahradník / Sergej Poluektov
Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Uvádíme: 
16. a 17. 1. 2017
12. 2. 2017
v Hudebním divadle Karlín
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BALET > ROZHOVOR

BREL–VYSOCKIJ–KRYL / 
SÓLO PRO TŘI

Hudba: Jacques Brel, 
Vladimir Vysockij, Karel Kryl

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

Kostýmy: Lucie Loosová
Světelný design: Petr Zuska, Pavel 

Kremlík
Zvuková režie: Zbyněk Perla

Uvádíme: 
4. 2. a 20. 5. 2017

v Národním divadle

CHVĚNÍ
Námět, choreografie a režie: Petr Zuska 

Hudba: Henryk Górecki, Jiří Pavlica 
Scéna: Jan Dušek 

Kostýmy: Kateřina Štefková 
Světelný design: Kees Tjebbes

1. premiéra: 
2. 3. 2017

2. premiéra: 
3. 3. 2017 

v Národním divadle
Reprízy:

5. a 23. 3., 
11. a 13. 5. 2017

Rozhovor s PETREM ZUSKOU, uměleckým šéfem Baletu ND  
nejen o zrušené premiéře a loučícím se Sólu pro tři.
Petře, říká se, že divadlo je živý organismus. Možná 
tato parafráze vystihuje vývoj týkající se avizované 
březnové premiéry Nacha Duata (s názvem: Multi-
plicity. Forms of Silence and Emptiness) na hudbu 
J. S. Bacha, která musela být zrušena. Z jakého 
důvodu se neuskuteční? 
V Nachově představení je vzadu na jevišti umístěna 
obří kovová konstrukce. Její čelní strana je opatřena 
kolejnicemi, na nichž se pohybují veliké ohebné plas-
tové zástěny. Na první pohled nic neřešitelného.
Když se však před pár měsíci začala celá věc do de-
tailů pojmenovávat, vyšlo najevo, že jde o zásadní 
technologický problém. Pochopitelně ne ve výrobě 
samé, ale ve složitosti a časové náročnosti montáže 
a demontáže na jevišti. Multiplicity bylo doposud uvá-
děno pouze v divadlech s adekvátními bočními jevišti, 
kde se celá konstrukce v celku dala od představení 
do představení skladovat. V Národním divadle nejen 
že boční jeviště nejsou, ale velice prostorově omezeny 
jsou i transportní cesty ze skladů na jeviště. Zjistilo 
se, že dovoz a montáž této konstrukce vybavené 

zmíněnými pohyblivými technologiemi by trvala celé 
dva dny, demontáž a odvoz zhruba stejně. Jak víme, 
premiéry a hrací plán našeho třísouborového divadla 
je už detailně naplánován až do poloviny roku 2018 
a zásadní změny prostě nejsou možné. Designer 
scény Jaffar Chalabi společně s vedením našich 
dílen a šéfem jevištního provozu vynaložili během 
posledních měsíců mnoho času a energie k nalezení 
nějakého schůdného kompromisu, bohužel bez zásad-
ního efektu. Lidově řečeno se jedná o situaci, kdy se 
do desetilitrového kýble má vejít dvacet litrů vody.

Mrzí tě to?
Mrzí mne to velmi. K budově a jevišti Národního diva-
dla mám velice silný emocionální vztah. Bohužel svou 
stavební logistikou není vůbec vybaveno pro provoz 
objemnějších scénografií dneška. V minulých letech 
už jsme se rovněž setkali s produkcemi řekněme 
„rozmáchlejšího“ formátu, ale vždy byla možnost to 
nějak technologicky obejít, vyřešit jinak. V rámci spe-
cifiky tohoto problému to bohužel nejde. Mrzí mne to, 

Myslím, že to, co je  
vytvořeno srdcem,  
nemůže autenticitu ztratit …

 >
BREL–VYSOCKIJ–KRYL / Sólo pro tři 

Alexandre Katsapov
Foto: P. Hejný

 >
Chvění 

Foto: C. Bachratý
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ale rovněž kvůli Nachovi. Nejenže on sám patří 
ke crème de la crème současné světové cho-
reografie a osobně se známe už dvacet let, ale 
tento celovečerní kus na Bachovu hudbu patří 
bezesporu k nejlepším věcem, které vytvořil. 
Před patnácti lety jsem svou první šéfovskou 
sezonu zahájil mimo jiné i s jeho jednoaktovkou 
Jardí Tancat. V té poslední jsem se chtěl sym-
bolicky rozloučit s tímto jeho masterpiecem. 
Bohužel se to nestane.

Místo Nacha Duata ses rozhodl uvést své Chvě-
ní, které jsi vytvořil na podzim pro brněnské 
Národní divadlo. Proč?
Během celých patnácti let mého šéfování se 
stalo dvakrát, že původně avizovaný titul nebylo 
možno ve finále uvést. V obou případech to 
tehdy bylo hlavně kvůli neúnosné finanční 
náročnosti. A v obou případech se to podařilo 
na poslední chvíli nahradit něčím jiným. Jsem 
přesvědčen, že zrušit premiéru kompletně je 
horší než ji nahradit něčím rovněž kvalitním, 
co je zrovna „po ruce“. A má poslední brněnská 
inscenace po ruce je. Navíc má i srovnatelné 
parametry. Je bez orchestru, má podobný styl, 
stejný počet tanečníků. To jsou totiž také důle-
žité aspekty ať už v rámci celkové repertoárové 

dramaturgie, tak hlavně z hlediska již dávno do-
předu sestaveného hracího plánu. Tím chci říct, 
že kdybych kupříkladu někde narychlo „splašil“ 
třeba Spartaka s 50členným obsazením ta-
nečníků, vbrzku by došlo ke kolizním situacím 
v kombinaci s obsazením jiných velkých baletů 
repertoáru atd. Navíc nedojde ani k jakémukoli 
střetu zájmů mezi brněnským a pražským sou-
borem, jelikož se obě inscenace v rámci času 
„potkají“ jen v měsíci březnu. Janáčkovo divadlo 
se totiž v dubnu na rok a půl zavírá kvůli rekon-
strukci, a tudíž se Chvění přestane v Brně hrát. 
A co je nejpodstatnější: o Nachově „Bachovi“ 
jsem upřímně řekl, že je to jedno z jeho vůbec 
nejzdařilejších děl. To samé se však už tvrdí 
i o mém Chvění a já neodporuji. Tato změna tedy 
navíc nebude znamenat žádný propad úrovně 
uměleckých kvalit. Snad jediný škraloupek to 
má. Tuto sezonu bude v rámci premiér nezvykle 
trochu „přezuskováno“. Vzhledem k tomu, že je 
to však má rozlučková sezona, mám snad na to 
i právo.

V letošní sezoně se s jevištěm rozloučí tvá kul-
tovní inscenace Brel–Vysockij–Kryl / Sólo pro 
tři. Zbývá ještě pět repríz. Vytvořil jsi ji před 
deseti lety a je stále aktuální. Čím to je?

To přesně nevím. Možná tím, že poezie i hudba 
všech těchto tří zpívajících básníků je stále 
aktuální. Ač od jejich smrti uplynulo už pár 
desetiletí a tvořili v úplně jiných dobách, 
režimech a globálních podmínkách všeobecně, 
jejich výpověď má prostě přesah. Všichni tři byli 
inteligentní, talentovaní, citliví, ale i nekompro-
misní a dávali do své tvorby srdce. Stejně tak 
jsem ho dal i já do „Sóla pro ně tři“. Myslím, že 
to, co je vytvořeno srdcem, nemůže autenticitu 
ztratit. A z určitého pohledu na dnes tak trochu 
nemocný svět se mi naopak zdá, že mé deset 
let staré představení vlastně začíná v mnohém 
rezonovat ještě silněji.

Udělal bys dnes něco jinak? 
Samozřejmě. Kdybych ono představení dělal 
dnes, zřejmě by vypadalo odlišně, bylo by jiné. 
Neříkám lepší, ale prostě jiné. Člověk se v zása-
dě nemění, ale vyvíjí se. Lidsky i umělecky.

Měl jsi někdy nutkání v průběhu let, kdy je Sólo 
na repertoáru, něco změnit?
Ne, to ne. Jasně, že když po těch letech Sólo 
vidím, občas už „mhouřím oči“. Jsou momen-
ty, které mi přijdou třeba už maličko přežité, 
naivní, či prostě jen choreograficky nepřesné 
nebo režijně nedotažené… atd. To zažívám 
po 2–3 letech u každého svého kusu. Jenže! 
Tehdy jsem to zkrátka takhle viděl a udělal to 
nejlepší, co jsem v té době mohl, uměl. A chtě 
nechtě si i třeba nějakých řekněme nedokona-
lostí vlastně vážím. Ano, jsou choreografové, 
kteří vytvoří kus a pak do něj léta pořád vrtají. 
Nechápu proč. Je to jako vrtat se ve své minu-
losti, snažit se ji pozměnit, zlepšit? To je přece 
úplný nesmysl.

Ale přesto – proměnilo se za těch deset let 
nějak?
Divadlo vždy žije svůj vlastní život a život je 
změna. Ale obávám se, že to měnění nejsem 
schopen do detailu vnímat. Je to moje předsta-
vení, a já tudíž nemám adekvátní odstup. Ale 
něco přeci jen cítím. Tehdy v roce 2007 jsem to 
představení vytvářel pro určité tanečníky – typy, 
osobnosti, charaktery … Dnes je až na výjimky 
většina partů interpretována vlastně už třetí 
generací od těch původních. Pochopitelně, 
všeobecně je soubor kvalitativně daleko výš než 
tehdy, a přesto mám často pocit, že něco nepo-
jmenovatelného, ale podstatného chybí. Jakoby 
nějaký kousek duše.

Víš, kdo bude tančit poslední představení?
Nevím, kdo bude v rámci střídání na řadě, ale 
mám dojem, že hlavní roli dám Sašovi Katsa-
povovi. Za prvé on je jedním z těch nemnoha 
„skalních“, co byli u zrodu, za druhé je to pro něj 
velká srdeční záležitost, a v neposlední řadě mi 
řekl, že by se chtěl „sólem“ rozloučit s jevištěm. 
Takže já, Sólo, Saša … takových loučení nás 
čeká, voko nezůstane suchý …

Tato sezona je pro tebe velmi plodná. Kromě 
Chvění tě čeká ještě Solo pro nás dva na hudbu 
Beaty Bocek a Jaromíra Nohavici … Můžeš 
přiblížit svůj autorský záměr?
Mým hlavním autorským záměrem je vytvořit 
dobré představení a neudělat Beatce a Jarko-
vi ostudu (pochopitelně ani sobě a souboru). 
Na vše ostatní si ještě počkej.

Děkuji za rozhovor
Kateřina Hanáčková
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BALET > UVÁDÍME  >
Alina Nanu a Jonáš Dolník

Foto: P. Hejný

Libreto: Jan Kodet,  
Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský

Hudba: Zbyněk Matějů 
Choreografie: Jan Kodet

Režie: SKUTR (Martin Kukučka /  
Lukáš Trpišovský)

Scénografie: Jakub Kopecký
Kostýmy: Alexandra Grusková

Projekce: Lunchmeat, Jakub Kopecký
Animace: Erik Bartoš, Jan Kolegar

Hudební nastudování: 
Andreas Sebastian Weiser

Dirigenti: 
Andreas Sebastian Weiser / David Švec

Hraje Orchestr Národního divadla

Uvádíme: 
25. a 28. 1., 15. 3. 2017 
ve Stavovském divadle

Ohlasy z tisku:
Libreto, které napsali SKUTR 
společně s Janem Kodetem již 
před dvěma lety, kopíruje pohádku 
Christiana Andersena celkem 
věrně. Pouze konec tvůrci nechali 
ten nejznámější a, co si budeme 
povídat, i ten v podstatě nejlepší – 
malá mořská víla se po své oběti 
promění v mořskou pěnu. Ač je 
konec vlastně smutný, závěrečná 
scéna proměny víly v mořskou 
pěnu je jednoznačně nejhezčí 
z celého představení. Projekce 
pěnových bublin na bílém „plátně“ 
a tanečnice v samotném středu, 
z něhož se pěna rozlévá dál a dál, 
ve vás vzbudí touhu si celý výjev 
zarámovat a pověsit nad postel.

Soňa Hanušová, Kulturio, 
24. 11. 2016

Balet Malá mořská víla vede diváka 
k mnoha otázkám a dá se říci, 
že rozvíjí mnohé roviny duchov-
ní a spirituální. Tomuto dojmu 
napomáhají i ve videoprojekcích 
graficky ztvárněná kouzla a čáry, 
například matrixové květy života 
rozvíjející a tříštící se ve zběsilém 
tempu, když Čarodějnice mění Vílu 
na člověka, čímž posouvá zákony 
kosmu, universa a nesmrtelnosti, 
nebo závěrečná projekce květinové 
mandaly (připomínající motiv kve-
toucího moře v Kachyňově filmové 
pohádce z roku 1976), v níž se jako 
v mořské pěně loučí Malá mořská 
víla, jejíž sen se rozplynul tak jako 
ona sama. Tímto krásným nápa-
dem autoři baletu podávají jeho 
truchlivý závěr v určitém smířli-
vém, katarzním vyznění, ve kterém 
se motiv oběti pro štěstí druhých 
zrcadlí jako nejvyšší altruistický 
krok osobního duchovního vývoje.

Martina Doležalová, Nenudte.se, 
17. 11. 2016

Tvůrcům se daří udržet čitelnou 
hranici mezi realitou a iluzí, mezi 
světem lidí a tajuplných mořských 
bytostí, které jsou zdánlivě blízko, 
a přesto jsou neslučitelné.
Struktura inscenace je citlivě 
vystavěná a stejný prostor jako 
výtvarné obrazy v ní má samo-
zřejmě tanec. Moderní pohybový 
rejstřík Jana Kodeta do mozaiky 
vkusně zapadá. Choreografie hojně 
využívá metafor a symbolů, které 
vyžadují pozorného a vnímavé-
ho diváka, pro něhož je pak děj 
dobře srozumitelný. Kroky a gesta 
se snaží především vykreslit 
charaktery, reflektovat rozpolo-
žení a emoce jednotlivých postav. 
Výrazové taneční pasáže kladou 
před tanečníky spíš herecké než 
technické výzvy.

Johana Mücková, ČT 24, 
14. 11. 2016

Malá mořská víla
Balet na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena

 >
Aya Watanabe, Ondřej Vinklát  

a Magdaléna Matějková 
Foto: D. Wharton
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BALET > POZVÁNKA

Choreografie: 
Zuzana Šimáková, Petr Zuska

Hudební doprovod: Kristína Miháľová & 
The Gang

Pouze dvě představení:
6. ledna 2017 

od 17.00 a 20.00 
na Nové scéně

Jak to všechno začalo – vy a móda?
Vystudovala jsem výtvarnou školu, bavilo mě navr-
hovat textilní vzory v prvním zaměstnání, takže pak 
zbýval už jen malý krok k oděvnímu designu. 

A proč se ženy od nepaměti mají tendenci zdobit?
Archeologové nalézají šperky, kterými se ženy zdobily 
i v pravěku, takže to určitě souvisí se základním pří-
rodním pudem – s hledáním partnera. 

Kdo je podle vás krásná žena?
Každá žena je krásná, jen některá to ví, jiná ne, někte-
rá se svou krásou umí zacházet, jiná ne, některé krása 
pomáhá, jiné třeba i škodí … Pokud si žena rozumí, 
dokáže i z minima udělat maximum. 

Existuje duch módy?
Ano, je to třeba jednoduchost, čistota nebo volnost. 

Jakou módní vibraci přináší dnešní doba?
Ve srovnání s mnoha výraznými obdobími v minulosti 
jsou současné vibrace poněkud roztřesené. Je zdánlivě 
dovoleno vše, ale v tom je ta záludnost! Nikdy by v módě 
neměl chybět nápad, možná vtip, určitě osobitost.

Jaký si myslíte, že bude trend módy do budoucna?
Myslím si, že nové technologie přinesou další výrazné 
spojení elegance a praktičnosti. Bojím se, že součástí 
oděvu brzy budou informační technologie… 

Již deset let spolupracujete s Baletem ND.  
Proč se vaše cesty propojily?
Tanečníci umožnili zcela novou choreografii přehlídek. 
Módní prezentace se staly divadlem. A nesmím zapome-
nout na tři jména, která stála se mnou na začátku celé 
spolupráce s Baletem ND: Lenku Vinickou – choreograf-
ku, Tomáše Engela – manažera Baletu ND, a Vladimíra 
Hetflejše, mého muže a divadelního nadšence. 

Jak vnímáte balet a tento křehký svět?
Vaše otázka naznačuje odpověď – svět i balet je křeh-
ký. Ale ta křehkost je velmi relativní. Cožpak může být 
tanečnice křehká, když musí zvládnout tu neskutečnou 
dřinu, která je za vrcholovým baletem skrytá? 

Co je hlavní myšlenkou celého projektu Ballet & 
Fashion na Nové scéně?
Nehledejte velké myšlenky úplně všude. Chceme 
prostě spojit síly tance, hudby i módy a vytvořit 
krásno pro oči i uši diváků. Málo? Ukázat na inspirační 
zdroje oděvního návrháře. Málo? Předložit jakýsi účet 
z celoživotní práce. Málo? Tak – poděkovat Baletu ND 
za dlouhodobou spolupráci! 

Děkuji za rozhovor.
Helena Bartlová

Rozhovor s oděvní  
designerkou HELENOU 

FEJKOVOU nejen o spe
ciálním projektu Baletu ND 

na Nové scéně, ale také 
o módě, kráse a křehkosti 

baletního světa.

Ballet & Fashion
Chceme prostě spojit síly tance, hudby i módy a vytvořit 
krásno pro oči i uši diváků … 
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BALET > ZPRÁVY
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Balet nás baví / smysluplně
Kolik času denně věnujeme smy-
sluplným věcem, které mají i další 
přesah, přidanou hodnotu? Je umění 
důležité, pro život podstatné? Vzhle-
dem k přítomnosti diváků v hledi-
štích, vzhledem k velkému zájmu 
o divadlo jako takové, lze bohudíky 
říci, že ano. 
Smysluplnost však můžeme nalézt 
i v dalším projektu pod hlavičkou Ná-
rodního divadla (ND+), a to v projektu 
Balet nás baví, který doprovází hlavní 
uměleckou náplň baletního souboru, 
vysvětluje, komentuje, nabízí něco 
navíc. Jednou z jeho částí je též 
orientace na přímou práci s dětským 
publikem, kdy se jim snažíme nejen 

přiblížit zákulisí baletu v celé jeho šíři, ale také tříbit vkus, nabízet inspi-
raci k trávení volného času. Pomáháme rodičům zapálit v jejich dětech 
tvůrčí jiskru, nalézt skrytý talent či objevit lásku k divadlu.
Balet nás baví je nejen sloganem, ale zároveň dlouhodobým projek-
tem Baletu Národního divadla, v jehož rámci pořádáme baletní dílny 
pro rodiny s dětmi a dětské kolektivy, pravidelně přinášíme zajímavé 
nabídky a informace pro členy Klubu přátel baletu (newsletter Baletu ND). 
Účastníci interaktivních dílen pochopí, jak baletní inscenace vzniká a jak 
ji vnímat, nahlédnou pod pokličku příprav. Zkusí si, naučí se poslouchat, 
máme pro ně připraveny baletní notesy, úkoly, kvízy, přesahy do jiných 
oborů a souvislosti. Vždy jsou přítomni také sólisté Baletu, kteří vystupují 
v ukázkách a sami přímo s účastníky pracují.
V minulých letech jsme vyhlašovali různá témata dílen, ať již byly věnová-
ny přímo konkrétní inscenaci (např. Sněhová královna) nebo průřezem se 
týkaly baletu obecně (Když se řekne balet) či tematicky (Vivat Čajkovskij). 
Nyní jsme pro vás připravili dílnu novou, s názvem: Tutu je balerína!

Tutu je balerína!

Jde o novu dílnu věnovanou baletnímu kostýmu, jeho  
historii a vývoji, vlivu na vývoj taneční techniky a divadelní  
inscenace. Budeme se věnovat konkrétním kostýmním designe-
rům, ukážeme si, jak kostým vzniká, co ho inspiruje, ovlivňuje – ale 
i omezuje. Příkladem bude inscenace Malé mořské víly, v níž výprava 
hraje dominantní úlohu. V neposlední řadě si i vy zkusíte vytvořit svůj 
vlastní kostýmní návrh. Samozřejmě se setkáte s našimi předními 
sólisty a též s reálnými kostýmy z různých inscenací.

Aktuální termín: 22. ledna 2017 v 16.00

Dílnu doporučujeme dospělým a dětem od 6 let.
Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám., Praha 1
Rezervace nutné na: balet@narodni-divadlo.cz 
(Kapacitu máme omezenou, proto neváhejte a přihlaste se včas!)

Dramaturgické úvody
16. 1. 2017: Romeo a Julie
foyer Hudebního divadla Karlín – začátek v 18.30
17. 1. 2017: Romeo a Julie
foyer Hudebního divadla Karlín – začátek v 18.30
28. 1. 2017: Malá mořská víla 
Mozartův salonek, Stavovské divadlo – začátek ve 13.30

Kalendář Baletu ND 2017
Dramatik má vyprávět 
dobrý příběh, režisér zase 
dostat jej přes rampu, 
řekl Georg Bernad Shaw, 
anglický dramatik, prozaik 
a esejista. A my bychom 
k tomu mohli dodat, že 
fotograf k očím a srdcím 
diváků. Věříme, že právě 
to se vám stane v případě 
našeho nového barevného 
kalendáře Baletu Národ-

ního divadla na rok 2017. První sólista Alexandre Katsapov a tanečník 
Mário Bakuš nebo také duo The Queens působí v baletním souboru již 
řadu let a znají svět tance do sebemenších detailů. Na všech scénách 
Národního divadla vystupovali mnohokrát, převtělovali se do různých rolí, 
jitřili své emoce, vířili divadelní prach a dobře znají to kouzlo vstoupit či 
vystoupit z příběhu.
Nechte se tedy unést jejich vyprávěním a vstupte do světa baletních 
příběhů ve společnosti Odetty, Solora, Popelky, Giselle, Romea a Julie, 
Šípkové Růženky, Malé mořské víly nebo Sněhové královny. Možná budete 
překvapeni, jak jednotlivé postavy našly své místo v nedivadelním pro-
středí a v běžných životních situacích.

Kalendář lze do vyprodání zásob zakoupit v hlavní pokladně ND  
a na e-shopu ND. Cena: 250 Kč

Chaplin / V RÁMCI CYKLU HOSTÉ BALETU ND
Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě

Mužíček s knírkem, bu-
řinkou a hůlkou je známý 
po celém světě. Ale kdo 
se vlastně skrývá za tou-
to postavou? Mario Schrö-
der přemýšlel o tomtéž, 
když vytvářel balet 
Chaplin. Svým vzestupem 
ke slávě vzbudil Chaplin 
zájem veřejnosti. Klaun se 
stal politickou posta-
vou. Nicméně američtí 

konzervativci se stavěli k Chaplinovu přesvědčení se značnou nedůvěrou. 
Pro podezření z podpory komunismu byl nakonec vyhoštěn ze země. 
Německý choreograf Mario Schröder svého Chaplina líčí jako fascinující 
a složitou osobnost plnou protikladů, postihuje Chaplinovu charakteris-
tickou kombinaci dojemně přímé klaunské komiky, soucitu a smyslu pro 
spravedlnost v nespravedlivém světě. Původně hravá groteska se tak 
stává výpovědí o základních etických a obecně lidských souvislostech.
„Hrozně rád dělám balety o lidech. Zajímají mě osobnosti a umělci z minu-
losti a přítomnosti, kteří reflektují svoji dobu jako například Jim Morrison 
ve svých písních nebo Charlie Chaplin ve své tvorbě. Co mají tyto osobnosti 
společného? Jsou to snílkové, vizionáři; prožívají strach, obavy a mají mnoho 
společného s námi. Nedělám balety o nich kvůli jejich slávě, ale proto, že si 
kladou existenciální otázky, které se nás dotýkají i dnes. Myslím si, že Chaplin 
a Morrison můžou být paralelou k nám samotným, k době, ve které žijeme,“ 
říká Mario Schröder. 
Balet byl s velkým úspěchem uveden v Lipsku a natočen jako taneční 
televizní film. V roce 2015 se uskutečnila česká premiéra v Národním 
divadle moravskoslezském v Ostravě a nyní tento titul přivítáme v rámci 
hostování také v Praze.

Jediné představení: 11. 2. 2017 ve 20.00 ve Stavovském divadle
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Diář 2017

Hvězdy Zlaté kapličky 
i stříbrného plátna

Diář na rok 2017 
je v prodeji!
Praktický diář velikosti A5 za cenu 99 Kč 
obsahuje půvabné černobílé fotky z archivu 
Národního divadla. Elegance 20. a 30. let, 
mladistvé portréty slavných 
umělců (mj. Pešek, Pivec, 
Gollová, Scheinpflugová, 
Haas, Šejbalová, Nikol-
ská, Zítek) a pro každý 
týden drobná perlička 
z historie českého diva-
dla. To jsou tři důvody, 
proč zvolit právě diář 
Národního divadla. 
V prodeji na e-shopu 
a v hlavní pokladně ND.



 ×
Pavel Batěk, Eva Salzmannová, Magdaléna Borová a Jana Preissová
Foto: P. Borecký

Mediální partneři Činohry: Činohra ND je členem UTE

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND

Činohra
Umělecký ředitel: 
DANIEL ŠPINAR

Ředitel Činohry:
MICHAL DOČEKAL

Jane Austenová

Pýcha  
a předsudek
Režie: Daniel Špinar

Uvádíme 
13. a 23. ledna 2017 
v Národním divadle

Z RECENZE:

Po znamenitých Čechovových Třech sest-
rách se i Pýcha a předsudek řadí k poda-
řeným repertoárovým titulům. Jako by si 
byl Daniel Špinar od inscenace k insce-
naci více vědom specifik první scény, 
neboť stále jasněji cílí na vyspělé diváky, 
kteří právem očekávají velká představení 
s výraznými hereckými výkony a vizuální 
atraktivitu, ale zároveň jsou si vědomi, 
že divadlo v 21. století má právo vypadat 
jinak než ve století předešlém. Řečeno 
s Jane Austenovou – v činohře Národního 
divadla se opět začal šťastně snoubit 
rozum a cit.

Saša Hrbotický, www.aktualne.cz
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Spalovač mrtvol

Dramatizace: Jan Mikulášek, Marta Ljubková
Režie: Jan Mikulášek
Dramaturgie: Marta Ljubková
Výprava: Marek Cpin
Light design: Pavla Beranová

Hrají: Martin Pechlát, Pavla Beretová, 
Lucie Polišenská, Radúz Mácha, 
Vladimír Javorský,  
Klára Sedláčková-Oltová j. h. 
a další

Uvádíme: 
11. a 30. ledna 2017,  
15. a 25. února 2017
ve Stavovském divadle

Ladislav Fuks

1  Martin Pechlát a Vladimír Javorský
2  Lucie Polišenská, Klára Sedláčková-Oltová, Vladimír Javorský, 

Radúz Mácha, Pavla Beretová a Martin Pechlát
3  Radúz Mácha, Pavla Beretová, Martin Pechlát a Lucie Polišenská
4  Lucie Polišenská, Klára Sedláčková-Oltová a Martin Pechlát
5  Martin Pechlát a Vladimír Javorský
6  Martin Pechlát a Vladimír Javorský
Foto: P. Neubert
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Krvavá 
svatba

Federico García Lorca 

 ×
Vizuál k inscenaci
Foto: B. Prášilová
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Překlad: Vladimír Mikeš
Režie: SKUTR  

(Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský)
Dramaturgie: Ilona Smejkalová

Scéna: Jakub Kopecký
Kostýmy: Simona Rybáková

Hudba: Petr Kaláb
Light design: SKUTR, Jakub Kopecký

Hrají:
Pavlína Štorková, Tereza Vilišová,  

Pavla Beretová, Taťjana Medvecká,  
Johanna Tesařová, Jana Boušková,  

Soňa Červená, David Prachař,  
Saša Rašilov, Anna Fialová j. h.,  
Filip Kaňkovský, Patrik Děrgel,  

Radúz Mácha, Csongor Kassai j. h.,  
Jan Bidlas, Matyáš Řezníček a další

Premiéry: 
16. a 17. března 2017 

ve Stavovském divadle

Krvavá rozpolcenost mezi láskou a rozumem

Tříaktová hra členěná do sedmi obrazů je psána 
převážně prózou střídanou veršovanými pasážemi 
a lyrickými písněmi. Jednoduchý, až strohý děj se 
odehrává ve španělské vesnici. Na počátku textu 
plného symbolů, poezie a hudby stojí ovšem reálný 
příběh. Inspiraci k napsání Krvavé svatby bylo Garcíovi 
Lorkovi skutečné lidské drama, o němž se roku 1928 
dočetl v deníku ABC16, tragédie andaluské nevěsty, jež 
ve svatební den utekla od oltáře se svým bratrancem 
– láskou z dětství.
V článku doslova stálo: Almeria, 24. 7. 1928, 13 hodin: 
V blízkém okolí jednoho statku v Nijaru došlo ke zloči-
nu, spáchanému za mysteriozních okolností. Včera ráno 
se měla konat svatba dvacetileté dcery majitele statku. 
Ženich a další pozvaní hosté čekali v domě na začátek 
slavnosti. Když se přiblížila hodina obřadu a nevěsta 
nepřišla, zmatení hosté se zase rozešli. Jeden z nich 
pak našel osm kilometrů od statku zkrvavené, bezvlád-
né tělo nevěstina bratrance, muže jménem Montes Ca-
ńada, 34 let. Zavolal pak na pomoc ostatní svatebčany, 
vracející se ze statku, mezi kterými byla i Guardia Civil. 
Ta objevila nevěstu s potrhanými šaty, jak se skrývá 
nedaleko místa, kde byl mrtvý nalezen. Nevěsta byla 
zatčena a přiznala se, že společně se svým bratrancem 
uprchla, aby podvedla svého ženicha. Útěk měl být 
proveden na koni, ale během útěku se před nimi náhle 
zjevil maskovaný muž, který po nich čtyřikrát vystřelil 
a Montese Cańadu zabil. Také ženich byl zatčen, ale 
odmítá jakékoliv spolčení se zločinem, jenž je doposud 
zahalen nejhlubším tajemstvím.
García Lorca povýšil reálný příběh do obecnější tema-
tické roviny. Stravující milostná vášeň je tu osudovou 
silou, jíž se nelze vyhnout, jedině v ní jsou hrdino-
vé autentičtí, věrní sami sobě. Jejich divoká láska 
v sobě nese tragiku neuskutečnitelnosti, neboť naráží 
na hradbu předsudků a společenských norem. Hrdi-
nové nemohou nepodlehnout zakázanému vztahu, ani 
se nemohou ztotožnit s existencí, která jim nedovoluje 
plně žít. V neřešitelné situaci oba volí čin, který je zničí.
Více než sociální stránka (která se například prosa-
dila v dalším autorově díle, v dramatu Dům Bernardy 
Alby) převládá v Krvavé svatbě obecně lidské, osudové 
pojetí. Postavy – byť téměř archetypální (Matka, Otec, 
Nevěsta, Ženich, Sousedka) – zosobňují různé odstíny 

citů, vášnivá lyrika jejich dialogů se prolíná s dyna-
mickou dramatičností a s předzvěstí nevyhnutelné 
katastrofy. Postavami Luny a Žebračky navíc vstupuje 
do hry i démonický, snový prvek.
Název tragédie v sobě obsahuje dvě slova, která svým 
spojením naznačují rozpor. Svatba – odvěký rituál, 
ve kterém dochází k prolnutí dvou lidských životů, je 
symbolem pro harmonii mezi mužem a ženou. Ve spo-
jení se slovem „krvavá“ však tato událost evokuje cosi 
konfliktního a nešťastného. Krev má stejně jako její 
příznačná červená barva mnoho významů, jež jsou 
protichůdné, stejně jako je protikladný název tohoto 
dramatu.
Krev jako rod a původ, neboli „dobrá a zdravá krev, 
dobrý kořen“, živočišné spojení, vyskytující se v celé 
hře mnohokrát v různých obměnách, působí i jako 
zdvižený prst, memento. Krev jakožto genetická 
záležitost je zároveň podstatným elementem pro 
postavení člověka v andaluské společnosti, v níž jsou 
rodová čistota a čest postaveny ještě výš než bohat-
ství. Krev je hybatelem osudů lidí, jejich veškerého 
jednaní a konání.
Je ale také symbolem smrti, boje a násilí (ve významu 
prolité životodárné tekutiny), či naopak symbolem 
života a vášně. Příkladem krve jakožto esence života 
je zase rozhovor tří dřevorubců, kteří hovoří o prcha-
jících milencích. Muži rozvíjejí myšlenku, že je lepší 
se celé společnosti vzepřít, poslechnout svoji krev 
a podvolit se lásce a vášni, i třeba za cenu smrti. Ano, 
Nevěstě a Leonardovi vře v žilách krev vášní a touhou 
a Leonardo to své milé před její svatbou dokonce 
přímo říká. I ona ve svém vyznání používá pojmu krve. 
Je rozpolcená mezi láskou – krví – a rozumem.
Láska či rozum, čistota, touha, svoboda, divokost, 
smrt … a osud. Krvavá svatba sice vyrůstá z bezpro-
středních španělských reálií a konkrétní doby, ale 
dotýká se nás možná víc, než jsme si ochotni připustit.
I o tom by měla být naše inscenace v pojetí SKUTRu – 
režisérů Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského.

Ilona Smejkalová

Španělský básník a dramatik Federico García Lorca (1898–1936) se 
na scénu Národního divadla vrací po půlstoletí. Autorův pohnutý osud 
by sám vydal na divadelní hru – my se však vracíme k jeho textu, 
v němž se folklór mísí s avantgardou, tradiční svět svateb a nedotknu-
telných obřadů s vášnivostí okamžiku i nezachytitelnou láskou. V den 
sňatku opouští nevěsta ženicha a následuje Leonarda, muže, kterého 
miluje, bez ohledu na neúprosný zákon morálky a cti. Touha po po-
mstě žene svatebčany v čele s ženichem po stopách uprchlíků. Ženich 
i milenec krvavě hynou o svatební noci, tragédie končí nářkem žen 
nad mrtvými muži. Avšak my se ptáme dál – co ostatní postavy, jejich 
rodiče, prarodiče, sousedé? Vědí také, co to je šílená touha? Je láska 
pouze doménou mládí, nebo jsme každý z nás tak trochu opouštějící 
Nevěstou a zrazeným Ženichem?
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Překlad: Jan Tošovský 
Režie: Štěpán Pácl

Dramaturgie: Marta Ljubková
Scéna: Pavla Kamanová

Kostýmy: Daniela Klimešová
Light design: Ondřej Kyncl

Hudba a sound design: Michal Cáb
Pohybová spolupráce: Lucia Kašiarová

Hrají:
Magdaléna Borová, Pavel Batěk,  

Lucie Polišenská, Jiří Suchý z Tábora  
a Lucie Štěpánková j. h.

České premiéry: 
9. a 13. března 2017 

na Nové scéně

Na moři, zírám nahoru
Finegan Kruckemeyer

Magicky realistický příběh o lidských tajemstvích
Pět příběhů, pět postav rozesetých po kontinentech 
této planety plujících jako ostrovy ve velkém oceánu, 
v hluboké vodě, která nese tajemství. Hluboká voda 
jako chaos, jako nevědomí, jako úložiště tisíce radostí 
a tisíce smutků, tisíce pohlazení a tisíce bolestí.
Zdánlivě nespojité události nacházejí souvislost na ti-
síce kilometrů vzdálených místech. A přece odpověď 
na nejdůležitější otázky nosíme pořád s sebou. Je 
možné protáhnout se záhyby času a prolomit zákony 
prostoru? Asi ano. A někdy je to dokonce lehčí než 
zůstat sám se sebou na jednom místě. Podívat se 
na svoje plutí, na svou hlubinu, pustit se do ní. A nelek-
nout se, ale nabrat sílu.
Postavy plující na svých kontinentech po moři zírají 
do dáli, ale nevidí, co mají na dosah ruky. A právě to 
je přivádí do komických situací. A tak se jim můžeme 
smát, a vlastně i sobě.
Společně s australským autorem Fineganem Kruc-
kemeyerem a překladatelem Janem Tošovským se 
od ledna tohoto roku budou do hlubin svých postav 
nořit Magdaléna Borová (Sylvia), Lucie Polišenská 
(Řekyně Emma), Jiří Suchý z Tábora (Caleb) a Pavel 
Batěk (Noah). S pátou postavou se na jevišti Nové 

scény objeví hostující Lucie Štěpánková, pro kterou 
bude tato inscenace první spoluprací s Národním diva-
dlem. Ostatně i pro režiséra inscenace Štěpána Pácla 
to bude debut na Nové scéně. (Nepočítáme-li jeho in-
scenaci hry Lenky Lagronové Z prachu hvězd, která se 
zde uváděla po přesunu z Divadla Kolowrat.) Důležitou 
součástí představení, více než obvykle, bude zvuková 
vrstva inscenace, jejímž autorem je sound designer 
Michál Cáb. Lucia Kašiarová, tanečnice a ředitelka 
Studia Alta v pražských Holešovicích, byla přizvá-
na k pohybové spolupráci, protože „hra nepracuje 
pouze se slovy, ale především s obrazy, často velmi 
fyzickými. S Lucií Kašiarovou pracujeme na pohybové 
mapě pro každou z postav,“ vysvětluje režisér insce-
nace Štěpán Pácl a dodává: „Autor sleduje tenkou 
hranici mezi banalitou a zázrakem. Stopuje obyčejné 
okamžiky, které ale jsou pro jeho postavy podstatné, 
vystavuje je nutnosti se takovými okamžiky zabývat, 
odkrývá jejich tajemství, osvobozuje je. Tahle plavba 
napříč vnitřními oceány za svobodou se zdá být velmi 
poutavá a zábavná.“

-pan-

 >
Finegan Kruckemeyer

Foto: archiv umělce

„Dokážu provádět  
nemožnosti.  

Ale bejt v klidu,  
to je kouzelnickej  
trik, kterej se mi 

nedaří.“
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KLUB 
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Vážení členové KPČ,
dovolte, abychom vám popřáli 
úspěšný nový rok a také po-
děkovali za váš zájem o Ná-
rodní divadlo. V lednu 2017 
můžete navštívit tyto vybrané 
tituly s 40% slevou:

Vítězslav Nezval

MANON LESCAUT 
Manon je rozum, který mi uletěl... 
A jak že to bylo s tím rytířem Des 
Grieux a jeho láskou dál?
V hlavních rolích Pavlína Štorková 
a Vladimír Polívka. 
15. 1. 2017 v 19.00
Národní divadlo 

Maurice Maeterlinck

MODRÝ PTÁK 
Modrý pták jako touha po prchavém, 
neuchopitelném štěstí. Nejznámější 
text vlámského symbolisty, nositele 
Nobelovy ceny, promlouvá jak k do-
spělému, tak dětskému divákovi.
Hrají: Pavlína Štorková, Filip Kaň-
kovský, Jan Bidlas, Radúz Mácha, 
Lucie Juřičková, Pavel Batěk, Saša 
Rašilov, Ondřej Pavelka, Martina 
Preissová, Johanna Tesařová, 
Václav Postránecký, Patrik Děrgel 
a další. 
29. 1. 2017 v 11.00
Stavovské divadlo 
 

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

Těšíme se na setkání  
v hledištích našich divadel!

Jana Tycová
Oddělení objednávek obchodního 
odboru ND – Činohra
Klub přátel činohry ND
Ostrovní 1 , 112 30 Praha 
T +420 224 901 419 
j.tycova@narodni-divadlo.cz
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Nová krev – Volný styl
Žasnout a mlčet
Večer věnovaný Vladimíru Mikešovi, jeho poezii 
a překladům. Večer věnovaný jednomu bicyklu, Vyso-
kým Tatrám a nicotě pročištěné říjnovým větrem …
Vladimír Mikeš se narodil v roce 1927 v Chocni. Jeho 
překlady italských, francouzských a španělských auto-
rů (Molière, Pedro Calderón de la Barca, Federico García 
Lorca, Carlo Goldoni ad.) dodnes znějí na českých 
jevištích. A už brzy uvidíte a uslyšíte Krvavou svatbu 
v jeho převodu na jevišti Stavovského divadla. Vladimír 
Mikeš je ovšem nejen výborný překladatel, esejista či 
prozaik, ale především výjimečný a originální básník. 
Uvádíme 31. ledna 2016 ve 20.00 ve foyer Nové scény

V mysli Maurice Maeterlincka – videowalk
Kdo se v poslední době vydal na představení Modrý 
pták, mohl před jeho začátkem nebo po skončení po-
tkat ve Stavovském divadle „podivné“ lidi s tabletem. 
Zdánlivě duchem nepřítomní na něm cosi sledovali, 
občas se zastavili, něco naťukali na displej, tu sebrali 
jakýsi kus papíru, tam začali z ničeho nic psát na psa-
cím stroji, a pak zase dál mlčky pokračovali divadlem. 
I tak může na nezávislého pozorovatele působit divák 
během tzv. videowalku Play Maeterlinck. 
Tento netradiční formát nabízíme v rámci ND+ jako 
doprovodný program k inscenaci Modrý pták. Diváci 
mají možnost za pomoci tabletu a sluchátek „vstou-
pit“ do mysli dramatika Maurice Maeterlincka, jeho 
pohledem sledovat dění v divadle a skládat střípky 
autorových myšlenek. Co navenek působí podivínsky, 
představuje pro hráče někdy dost napínavý střet dvou 
světů. „Bylo to skvělý, jako bych nekoukala kolem 
sebe já, ale někdo jiný,“ snažila se popsat své pocity 
z videowalku desetiletá Míša. Před očima se jí totiž 
prolínaly scény ze Stavovského divadla na tabletu 

s těmi skutečnými všude okolo. Zatímco dospělí diváci 
zachází s tabletem někdy trochu nejistě, pro dospíva-
jící děti je interaktivní formát úplnou samozřejmostí. 
„Důležité je přistoupit na hru,“ říká divadelní lektorka 
Daniela von Vorst, „příliš nepřemýšlet, prostě se 
na chvíli oprostit od sebe sama, pak si kolem sebe 
všimnete věcí, které byste jinak nejspíš přehlédli.“ 
Termíny videowalku Play Maeterlinck: 
14. a 29. ledna, 4. a 18. února 2017

NÁMĚSTÍČKO
Na výjezdním zasedání dramaturgie Činohry ND se 
odhalilo, že dramaturg Jan Tošovský se dvakrát ne-
úspěšně hlásil na herectví. / Na náměstí Václava Havla 
(druhdy známém jako piazzeta ND) byl instalován 
vánoční stromeček, ale skoro nikdo ho nenašel. / Těsně 
před premiérou Pýchy a předsudku ztratila Lucie Juřič-
ková hlas a Magdaléna Borová našla správný kostým. 
Až pátá varianta její sukně se totiž ukázala jako ideální. 
/ David Prachař přečetl během výše zmiňovaného 
zkoušení třicet rekvizitních knih a ještě si tři odnesl 
domů. / Přes veškerou snahu se Martin Pechlát stále 
nepodobá Rudolfu Hrušínskému. / Filip Kaňkovský hrál 
roli nájemného vraha v Příběhu kmotra tak přesvědčivě, 

že se ho číšník v plzeňském hotelu Slovan bojí ještě 
dnes. / Po dvaadvaceti letech dosloužil Sluha dvou 
pánů a lidé do ulic nevyšli. / Masky myší na inscenaci 
Experiment myší ráj stále mizejí. Těžko odhadnout, zda 
jde o krádež z nadšení, nebo jen o sprostou krádež. / 
Přes veškerou snahu se autorům inscenace Dotkni se 
vesmíru a pokračuj dosud nepodařilo najít ten správný 
konec. Na inscenaci se tudíž vyplatí chodit opakovaně. 
/ Po úspěšné výpravě na Manon Lescaut si devěta-
padesát obyvatel Černé, rodné vísky dramaturgyně 
Ilony Smejkalové, zakoupilo i vstupenky na květnovou 
reprízu Pýchy a předsudku. / Kombinací tradičních 
věšteckých vánočních metod vyvěštili dramaturgové 
Činohry během prosincového večera Nové krve klíčový 
titul příští sezóny. / Přejeme vám krásný nový rok!

Zemětřesení v Londýně  
se blíží k derniéře
Nenechte si ujít poslední reprízy Zemětřesení v Londý-
ně! Strhující příběh o světě, v němž žijeme – o světě 
nejistoty, obav z budoucnosti a narušených rodinných 
vztahů, ale také o světě, v němž ještě stále existuje 
láska, naděje, odpuštění a smíření. Příběh ženy,  
která váhá, zda do tohoto světa přivést dítě, může  
tím či oním způsobem prožít každý z nás. Jednu 
z nejpozoruhodnějších britských her posledních let 
v syrové režii uměleckého ředitele Činohry Daniela 
Špinara můžete na Nové scéně ND vidět 24. 1.  
i s anglickými titulky. 
Uvádíme 24.1., 8. 2. a 1. 3. 2017 na Nové scéně
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Na den pod zem

Národní divadlo se připojilo k prvnímu ročníku projektu Na den pod zem. 
Unikátní akce zpřístupnila v sobotu 10. prosince 2016 na jeden den 
zdarma několik vybraných objektů, a dala tak možnost návštěvníkům 
objevit nevšední podzemní prostory. Akci pořádali studenti oboru Arts 
Management VŠE.

420PEOPLE slaví 10 let!

Dekádu čiré taneční radosti můžete se souborem 420PEOPLE oslavit 
i vy. Před deseti lety udělala Nataša Novotná s Václavem Kunešem 
odvážný krok do neznáma. Opustili bezpečné vody holandské scény 
a vydali se vstříc nestálým proudům té české. O deset let a desetkrát 
deset českých přátel/spolutvůrců bohatší zazáří v choreografiích svě-
tových špiček. Nataša Novotná v B/oleru Ohada Naharina, Václav Kuneš 
v Double You Jiřího Kyliána. K tomu všemu přidají nejsilnější momenty 
dosavadní tvorby 420PEOPLE, jejich hostů a přátel souboru. Mezi něž 
patříte i vy.

V rámci večera Gala 420PEOPLE – slavíme 10 let vystoupí také Dekka-
Dancers, Laterna magika, Cirk LaPutyka, Please the Trees, Chantal 
Poullain, Ondřej Anděra, Amos Ben Tal & Milena Twiehaus a další.
Změna programu vyhrazena. Více na www.420people.org

Uvádíme 18. a 19. ledna 2017 ve 20.00 na Nové scéně

Medvědí princ (Studio DAMÚZA) 

Ve světě, kde rodiče nečtou pohádky a děti si je nevypráví... Kde pohádko-
vé bytosti mizí anebo přestávají věřit, že něco jako pohádka ještě vůbec 
existuje... Tam, kde se už dávno voda nesype a písek nelije, přicházejí dva 
lidé, kteří to takhle nenechají. ALE potřebují vaši pomoc! Přijeďte a odhal-
te spolu s agenty FÚPOPP: úplně novou pohádku. A nepřestávejte věřit!

Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče
Délka představení: 40 minut
Režie: Katarína Vrbová
Scénografie: Michaela Ruská a kol.
Hrají: Tomsa Legierski a Anna Schmidtmajerová 

Uvádíme 15. ledna 2017 od 17.00 na Nové scéně

Transformátor v podestě Nové scény

Interaktivní videoinstalace Pavla Mrkuse Transformátor je druhým vstu-
pem současného výtvarného umění do prostoru videogalerie na podestě 
Nové scény. Dílo vytvořené speciálně pro tuto situaci problematizuje 
vztah programovaných technologických aparátů a živého neorganizova-
ného světa. Pavel Mrkus působí v ateliéru Time-Based Media a od roku 
2015 jako děkan na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. 
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 ×
Milan Odstrčil
Foto: M. Volf

www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ

Cocktail 012 – 
The Best of
Komponovaný večer je reprezentativní přehlíd-
kou nejrůznějších témat a uměleckých postupů, 
které Laterna magika využívá. Diváci se s nimi 
mohou seznámit a rozhodnout se, jaký typ před-
stavení si přijdou prohlédnout v celovečerní po-
době. Uvádíme ukázky z dávné i nedávné historie, 
např. legendární Krkolomnou jízdu z Variací z roku 
1963, i současných tvůrčích principů.  
Program završuje krátká show Code 58.08, ve  
které nechybí pohled do zákulisí, retro taneční 
výstup ani nové technologie.

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:
13. a 14. ledna od 20.00 hodin
na Nové scéně
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Natáčení Krkolomné jízdy technologií motion capture:
Tereza Chábová, Tamara Kšírová, Eliška Kolářová  

a Anna Homola jsou snímány 35 infračervenými kamerami.
Foto: Výzkumný archiv ČVUT a NFA

Laterna magika  
a Národní filmový archiv:  
divadlo a film 
objektem výzkumu
Co je to Laterna magika? Jistě, dnes jeden ze souborů Národního divadla, odpoví 
každý. Ale jak tento divadelní zázrak vlastně vznikl a kolik z něj dokážeme ucho-
vat pro budoucí generace? Tak nějak asi přemýšleli iniciátoři projektu, který letos 
zahájil Národní filmový archiv. Má před sebou velký úkol – digitalizovat a zkatalo-
gizovat filmové materiály Laterny magiky od počátku až do doby, kdy se definitivně 
rozloučila s filmem jako technologií. „Nejde ale jen o samotné filmy, ale také o sběr 
veškerého zajímavého historického materiálu spjatého s inscenacemi Laterny magiky. 
Vznikne tak nový archivní systém, který tyto materiály zpřístupní veřejnosti,“ doplňuje 
hlavní řešitelka projektu ANDREA PRŮCHOVÁ.
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Jan Zámečník ze studia Warhorse připevňuje 
odrazové plochy na trikot Anny Homoly
Foto: T. Chábová

 >

Digitální záznam pohybu 
Foto: T. Chábová

DIVADLO A FILM

Není to zvláštní spojení? Film je od svého vyná-
lezu oslavován jako médium, jež zprostředková-
vá vizuální zážitky v jiném prostoru a času, než 
v jakém se odehrály. Od prvopočátků je médiem, 
které závazky času a prostoru boří, naopak 
uchovává obrazy lidí a dějů času navzdory. 
Jak velkou pomocí byl po svém rozšíření třeba 
choreografům při novém nastudování některého 
baletu nebo třeba jen přenášení role z jednoho 
interpreta na jiného! Do té doby se museli spo-
léhat jen na svou paměť, poznámky a ti vědecky 
založení na notaci. Fotografie, ale především 
film změnily vnímání času.
A tady je Laterna magika – divadlo. Tady a teď. 
Diváci, herci a tanečníci vytvářející jedinečnou 
událost v jedinečném okamžiku, v jednotě místa 
a času. Divadelní zážitek je neopakovatelný, 
nezachytitelný, nereprodukovatelný ve své 
úplnosti. Vzniká a zaniká ve stejné chvíli. Každá 
repríza je jiná, jako nikdy nezopakujete identicky 
gesto ruky ani nenakreslíte stejnou kočičí linku 
na víčku tanečnice. A přece se tyto dva tak odliš-
né světy spojily a v rukou „otců zakladatelů“ Jo-
sefa Svobody a Alfréda Radoka vznikl nový žánr, 
který přinesl něco z obou světů: prolnuly se 
v něm dvě reality, realita žitá a realita zachycená 
na pevné hmatatelné médium – filmový pás.

ŽIVÁ HISTORIE

Co že s tím má společného Národní filmový 
archiv? Na sklonku roku 2015 Ministerstvo 
kultury ČR schválilo novou vlnu projektů v rámci 
„Programu na podporu aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje národní a kulturní 
identity“, a to na léta 2016 až 2022, tzv. NAKI II. 
Národní filmový archiv (NFA), Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy, CESNET a České vysoké uče-
ní technické získaly podporu pro projekt Laterna 
magika. Historie a současnost, dokumentace, 
uchování a zpřístupnění. S NFA Národní divadlo 
uzavřelo smlouvu o spolupráci na projektu, 
protože je a bude velmi úzká.
Když se v roce 2010 Laterna magika spojila 
s ND, její archivní filmové materiály připadly 
právě NFA. A že to je nějakého materiálu! Přes 
třicet premiér a skoro všechny postavené 
na principu spojení tance či herecké akce 
s projekcí. Kilometry filmu – bez nadsázky. 
Každá inscenace měla vždy několik kopií – byly 
zájezdy, hrálo se třeba na třech místech sou-
časně a vždy musela být ještě záloha. Takové 
množství materiálu nemůže přijít vniveč – je to 
svědectví o jedné velké etapě českého divadla, 
ale i příspěvek k dějinám kinematografie.

PRO BUDOUCÍ GENERACE

Hlavní úkol projektu je samozřejmě uchování 
materiálu, záchrana toho, který je poničený, 
digitalizace a vytvoření komplexního archivu. 
Veřejnost si ale také přijde na své. Už během 
příštího roku bude spuštěn web, který bude 
fungovat jako databáze vybraných filmových 
materiálů doplněných o detaily inscenací, 
které se k nim váží: fotografie, rozhovory 
s pamětníky a mnoho dalšího. V roce 2019 pak 
vznikne na základě projektu velká výstava.
Národní divadlo se snaží výzkumníkům vyjít 
všemožně vstříc – jak poskytnutím archivních 
materiálů či kontaktů, tak i fyzických objektů, 
interpretů. Protože co by to bylo za projekt 
o Laterně magice, kdyby v něm nefigurovali 
i oni? Jako pilotní výzkum si NFA vybral dobře 
zachovalý materiál k legendárnímu číslu Krko-
lomná jízda z programu Variace (1963) a naši 
tanečníci se nyní znovu natáčeli. Ne však 
na běžný záznam, ale tzv. motion capture tech-
nologií. „Pohyb tanečníků bude „virtualizován“ 
stejně jako některé technologické postupy fungo-
vání scény či scéna samotná,“ vysvětluje Andrea 
Průchová. My si ale stejně nedovedeme tak 
úplně představit, jak vlastně bude výsledek 
vypadat. I když víme, že bude stát za to.

Na výsledky aplikovaného výzkumu NFA si 
musíme ještě nějaký čas počkat, jde však roz-
hodně o jeden z největších projektů, na jakém 
se Laterna magika ve své historii podílela.
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Čas vánoční začal … 

Umělci všech souborů Ná-
rodního divadla opět pod-
pořili neziskovou organizaci 
Dejme dětem šanci a společ-
ně na náměstí Václava Havla 
malovali dřevěné i skleněné 
vánoční ozdobičky, které si 
návštěvníci odpoledne mohli 
zakoupit, a podpořit tak děti 
z dětských domovů. 

1  Pavlína Červíčková, Eliška 
Kolářová, Eva Zápotocká,  
Saša Rašilov a Radúz Mácha

2  O program se stejně jako loni 
postaraly děti z dětských domovů 
v Tachově a Senožatech

3  Jana Pidrmanová
4  Aleš Briscein a ředitel ND 

prof. Jan Burian
5  Jiří Brückler
6  Michaela Kapustová  

a František Zahradníček
7  Pavlína Červíčková, Eliška  

Kolářová a Pavel Knolle
8  Aleš Briscein, Yukiko Kinjo  

a Dana Burešová
9  Pavlína Štorková

5

3

4

2

1
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13

15

12

15

11

19

14

10

18

20 21

Pýcha a předsudek 
v Národním divadle

Koncem listopadu proběhla 
v Národním divadle premiéra 
dramatizace slavného romá-
nu Jane Austenové  
Pýcha a předsudek.

10  Mezi hosty byl doc. Jan Hančil, 
rektor Akademie múzických umění 
v Praze, a Mgr. Silvia Hroncová, 
ředitelka Opery ND a SO

11  Ředitel Činohry ND Michal Dočekal 
a dramatik Karel Steigerwald

12  Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, 
místopředsedkyně PS PČR 
a hejtmanka Středočeského kraje

13  Ministr dopravy Ing. Dan Ťok
14  Herci Patrik Děrgel, Jiří Suchý 

z Tábora a dramaturg Milan Šotek 
(uprostřed)

15  Herečka a scenáristka Sabina 
Remundová přišla podpořit 
na premié ru svou matku Ivu 
Janžurovou

16  Umělecký ředitel Činohry ND 
a režisér inscenace Daniel Špinar, 
herci Magdaléna Borová, Filip 
Rajmont, Lucie Juřičková, Marie 
Štípková, Lucie Valenová a Kateřina 
Winterová

17  Součástí premiérového setkání byl 
také křest nástěnného kalendáře 
Činohry. Křtil Daniel Špinar, 
autorka fotografií Bára Prášilová 
a Dr. Eva Motáňová-Vítková, 
jednatelka vydavatelství ANAG

Minimalistická  
opera na Nové scéně

Na Nové scéně jsme uvedli 
premiéru videoopery soudo-
bého amerického skladatele 
Steva Reicha a Beryl Korot 
Three Tales z roku 2002.

18  Francouzský velvyslanec v ČR 
J. E. Charles Malinas

19  Fotograf a publicista Pavel Horník 
a šéfredaktorka Hudebních rozhle-
dů Dr. Hana Jarolímková

20  Ředitel ND prof. Jan Burian, 
za ním Silvia Hroncová, ředitelka 
Opery ND a SO, a Petr Kofroň, 
umělecký ředitel Opery ND a SO

21  Dirigent Marko Ivanovič (druhý 
zleva) s pěvci Hanou Jonášovou, 
Václavem Siberou a Yukiko Kinjo
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DIVADELNÍ KRONIKA

K 90. narozeninám  
blahopřejeme tanečníkovi  
FRANTIŠKU HALMAZŇOVI 
(31. 1. 1927). Sólista Baletu 
ND 1954–1966, poté vystu-
poval v zahraničí. Působil též 
jako choreograf a pedagog. 
František Halmazňa v roli 
Othella, 1959

K narozeninám blahopřejeme 
LENCE ŠMÍDOVÉ, 
sólistce Opery ND (od r. 1990). V ND 
a SO nastudovala stěžejní role svého 
oboru, mj. titulní roli v Čertovi a Káče, 
Martinku v Hubičce, Hátu v Prodané 
nevěstě a další. Spolupracovala s re-
žiséry, jako jsou M. Forman, D. Radok, 
A. Serban, Ch. Alden, R. Wilson či 
P. Forman. Jako La Zia principessa / 
Kněžna, Il Trittico, 1996

Před 10 lety zemřel tanečník 
JAROMÍR PETŘÍK 
(22. 11. 1931–29. 1. 2007). Do Baletu 
ND byl angažován r. 1949 Sašou Ma-
chovem. Obdržel Cenu Thálie 1999  
za celoživotní mistrovství. Jako  
Ferchad, Legenda o lásce, 1963 

Připomínáme 140. výročí narození 
EMILA POLLERTA  
(20. 1. 1977–23. 10. 1935), pěvce a re-
žiséra Opery ND (1900–1935). Emil 
Pollert v roli Shylocka, Jessika, 1934

Uplynulo 165 let od narození  
a 110 let od smrti zpěvačky 
MARIE SITTOVÉ
(30. 1. 1852–6. 1. 1907). Působila již 
v Prozatímním divadle. V roce 1881 
přešla se souborem Prozatímního 
divadla do ND, kde setrvala do r. 1898. 
Byla první Libuší i Mařenkou. 
Jako Mařenka, Prodaná nevěsta, 1883

Emil Pollert Marie Sittová

Jaromír Petřík

FRANTIŠEK HALMAZŇA

Lenka Šmídová
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VZPOMÍNÁME

Smutné odchody

Eva Hlobilová
Dne 18. listopadu 2016 zemřela ve věku 92 let emeritní sólistka  
Opery Národního divadla Eva Hlobilová.
Narodila se 24. října 1924 v Brně, kde vystudovala reálné gymnázium. 
Zpěv studovala v letech 1938–1943 (spolu s klavírem) v Besedě brněnské 
u A. Krancové, 1943/1944 na Konzervatoři Brno a od roku 1945 v Praze 
u L. Neumannové. V letech 1945–1948 byla členkou opery Divadla 5. květ-
na a v letech 1948–1952 sólistkou Opery Národního divadla. V roce 1954 
v Národním divadle hostovala, jeho členkou byla opět od 1. dubna 1955 
do 1. července 1987. Do roku 1990 působila dále v polovičním úvazku. 
Ve svém repertoáru měla role, jako jsou Cherubín (Figarova svatba), Do-
rabella (Così fan tutte), Ludmila (Prodaná nevěsta), Vlčenka (Braniboři v Če-
chách), Pavlína (Piková dáma), Kněžna (Čert a Káča), Druhá žínka (Rusalka), 
Siebel (Faust a Markétka), Eboli (Don Carlos), Mercedes (Carmen), Suzuki 
(Madama Butterfly), Oktavián (Růžový kavalír), Varvara (Káťa Kabanová), 
Stařenka Buryjovka (Její pastorkyňa) ad.
V roce 1974 byla jmenována Zasloužilou členkou Národního divadla.  
Byla držitelkou ceny Senior Prix 96. 

Čest její památce!

Markéta Kyliánová
V pátek 2. prosince 2016 ve věku neuvěřitelných 104 let zemřela paní 
Markéta Kyliánová, tanečnice, matka choreografa Jiřího Kyliána.
Markéta Kyliánová patřila k výrazným tanečnicím své doby (s uměleckým 
jménem Rita-Rita). Narodila se 28. března 1912 jako Markéta Peštová 
v Przemysli v Haliči, její otec byl štábní kapitán, skladatel a kapelník. 
Již v osmi letech tančila na scéně opavského divadla. Odbornou taneční 
průpravu získala u věhlasných jmen oboru – Achilla Viscusiho, Remisla-
va Remislavského a Jelizavety Nikolské. Účinkovala v kabaretech, jako 
exotická tanečnice vystupovala s Orem Tarracou (Františkem Kulhán-
kem), jenž svá vystoupení uváděl nejen v kabaretech Červená sedma, 
ale i v Národním divadle a na světových turné. V roce 1935 byla Markéta 
Kyliánová angažována jako sólistka Velké operety v Praze a tančila na-
příklad v operetě Franze Lehára Giuditta. V roce 1937 odjela se skupinou 
Marty Aubrechtové tančit do Holandska, kde okouzlila publikum natolik, 
že okamžitě získala stálé angažmá, v němž setrvala dva roky. Poté se 
– už za nacistické okupace – vrátila do Prahy. V roce 1942 z rodinných 
důvodů svoji kariéru ukončila a věnovala se rodině. Byla matkou dvou 
synů – Jana a Jiřího, který ale kráčel ve šlépějích své maminky, stal se 
tanečníkem a je slavným choreografem. 
Do posledních sil zůstala věrná tanečnímu umění jako divák, nevynechala 
žádnou pražskou baletní premiéru. V Národním divadle měla dokonce své 
čestné přístavkové křeslo se svým jménem, na kraji 5. řady vpravo. Nyní 
zůstane prázdné …

Baletní představení dne 8. 12. bylo věnováno památce paní Kyliánové.

 >

Eva Hlobilová jako Princezna Eboli, Don Carlos, 1960 
Foto: archiv

 >

Markéta Kyliánová při návštěvě Národního divadla, 2006
Foto: H. Smejkalová
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OBCHODNÍ INFORMACE

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla

Národní divadlo nabízí 
seniorům ve věku 65+ 
možnost zakoupit vstupen-
ky s 50% slevou na všech-
na představení ND*, tj. již 
od 60 Kč za vstupenku. 
Více informací na poklad-
nách ND. Kromě této slevy 
mohou senioři využít rov-
něž naši speciální nabídku 
na vybraná představení 
v lednu 2017:

ČINOHRA 

Othello, benátský mouřenín
18. 1. v 19.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 200 Kč)
Tři sestry
20. 1. v 19.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 200 Kč)
Modrý pták
29. 1. v 11.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 150 Kč)

OPERA

Three Tales
4.1. a 10.1. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 200 Kč)
Popelka
19. a 6. 1. v 19.00, Národní divadlo 
(II. balkon 350 Kč)
Netopýr
12. a 31.1. v 19.00, Hudební divadlo 
Karlín (I. a II. balkon boky 250 Kč)

LATERNA MAGIKA

Kouzelný cirkus
1. 1. v 17.00, Nová scéna
(střed 300 Kč)
Human Locomotion
8. 1. v 17.00, Nová scéna 
(střed 300 Kč)

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

Národní divadlo nabízí 
studentům a mladým divá-
kům do 26 let vstupenky 
s 50% slevou na vyhra-
zená 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 2017:

ČINOHRA 

Láska a informace
12. 1. ve 20.00, Nová scéna  
(celý sál 100 Kč)
Experiment myší ráj
20. 1. ve 20.00, Nová scéna 
(celý sál 100 Kč)
Sen čarovné noci
27. 1. v 19.00, Národní divadlo 
(přízemí 250 Kč)

OPERA

Z mrtvého domu
16. a 18.1. v 19.00, Národní divadlo 
(II. balkon 350 Kč)
Three Tales
4. 1. a 10.1. ve 20.00, Nová scéna 
(celý sál 200 Kč)
Netopýr
12. a 31.1. v 19.00, Hudební divadlo 
Karlín (I. a II. balkon boky 250 Kč)

LATERNA MAGIKA

Cube
16. 1. ve 20.00, Nová scéna
(300 Kč)

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

* Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II. galerie | Nová scéna – místa na pra-
vém a levém kraji hlediště, respektive do celého hlediště pro představení hraná 
při redukovaném hledišti (činohra) | Hudební divadlo Karlín – místa v 5. kategorii 
(vybraná místa na I. a II. balkoně). Slevu 50 % je možné využít po celou dobu před-
prodeje a speciální nabídky budou vyhlašovány vždy k 25. dni předcházejícího 
měsíce. Sleva se nevztahuje na představení Sluha dvou pánů, akce typu pronájem 
a představení hostujících souborů.

Změny v předplatném
O3 (Světové operní hity) Změna začátku představení! Začátek před-
stavení Příhody lišky Bystroušky se dne 11. 1. 2017 přesouvá z původně 
plánovaných 19.00 na 20.00.
O2 (Večery v opeře) Změna data představení! Opera Nabucco se 
v Hudebním divadle Karlín odehraje již 13. 1. 2017. Původní termín 
17. 6. 2017 se ruší. 
KB (Komerční banka) Změna začátku představení! Začátek předsta-
vení Malá mořská víla se dne 15. 3. 2017 přesouvá z původně plánova-
ných 19.00 na 19.30.

Nová pokladna Národního divadla  
v Hudebním divadle Karlín

Od září 2016 je otevřena nová pokladna Národního di-
vadla v Hudebním divadle Karlín (Křižíkova 10, Praha 8). 
V pracovní dny (po–pá) bude otevřena vždy 9–13.30 
a 14–19 hodin, o svátcích a víkendech 2 hodiny před 
představením, pokud bude Národní divadlo nebo Hudeb-
ní divadlo Karlín v ten den hrát.

V této pokladně jsou v prodeji 
(stejně jako v ostatních pokladnách 
Národního divadla) vstupenky až 
na 10 měsíců dopředu u Opery (vy-
jma Opery na Nové scéně) a až na  
5 měsíců dopředu u Baletu, Činohry, 
Laterny magiky a Opery na Nové 

scéně. Pokladní zde také přijímají 
a prodávají dárkové poukázky 
Národního divadla, prodávají dár-
kové obálky na vstupenky, vybrané 
programy k divadelním inscenacím 
a doplňkové zboží, jehož sortiment 
budeme postupně rozšiřovat.

 >

Popelka
Lena Belkina a Martin Šrejma
Foto: P. Borecký
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PROGRAM > LEDEN / JANUARY 2017

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

 1. Ne/Sun Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 17.00

 2. Po/Mon La traviata 19.00

 3. Út/Tue nehraje se / no performance

 4. St/Wed Macbeth SEN2 17.00

 5. Čt/Thu La bohème (Bohéma) 19.00

 6. Pá/Fri Aida 19.00

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

SEN3 14.00

18.00

 8. Ne/Sun Madama Butterfly 19.00

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue nehraje se / no performance

11. St/Wed Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen ND+ 20.00

12. Čt/Thu Carmen 19.00

13. Pá/Fri Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ND+ EX1 19.00

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

ROD1 14.00

18.00

15. Ne/Sun Manon Lescaut
14.00

19.00

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

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

18. St/Wed Z mrtvého domu / From the House of the Dead NDS 19.00

19. Čt/Thu Manon Lescaut 19.00

20. Pá/Fri Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ND+ 19.00

21. So/Sat La Bayadère
14.00

III 19.00

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

14.00

19.00

23. Po/Mon Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ND+ Č3 19.00

24. Út/Tue nehraje se / no performance

25. St/Wed Carmen 19.00

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

27. Pá/Fri Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG 19.00

28. So/Sat Tosca (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

29. Ne/Sun Tosca (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

30. Po/Mon Andrea Chénier ND+ OHV, XIV 19.00

31. Út/Tue nehraje se / no performance

 

 3. Út/Tue Rusalka VK 19.00

 7. So/Sat La traviata SEN1 14.00

11. St/Wed Rigoletto 19.00

12. Čt/Thu Die Fledermaus (Netopýr) 19.00

13. Pá/Fri Nabucco O2 19.00

14. So/Sat Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel VII 17.00

16. Po/Mon Romeo a Julie / Romeo and Juliet ND+ B2 19.00

17. Út/Tue Romeo a Julie / Romeo and Juliet ND+ DV3 19.00

31. Út/Tue Die Fledermaus (Netopýr) 19.00

 

ND+ Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz
ENG S anglickými titulky / With English Subtitles
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

 1. Ne/Sun Audience u královny / The Audience 17.00

 2. Po/Mon nehraje se / no performance

 3. Út/Tue nehraje se / no performance

 4. St/Wed Don Giovanni 19.00

 5. Čt/Thu Le nozze di Figaro (Figarova svatba) 19.00

 6. Pá/Fri Popelka (La Cenerentola) XII 19.00

 7. So/Sat nehraje se / no performance

 8. Ne/Sun Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) ROD2 17.00

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

10. Út/Tue Don Giovanni 19.00

11. St/Wed Spalovač mrtvol / The Cremator ND+ Č1 19.00

12. Čt/Thu Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor DV2 19.00

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

14. So/Sat
Modrý pták / The Blue Bird 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

15. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – Gaetano Donizetti IX 11.00

Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) 19.00

16. Po/Mon Mikve / Mikveh 19.00

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

18. St/Wed Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor ENG 19.00

19. Čt/Thu Popelka (La Cenerentola) 19.00

20. Pá/Fri Tři sestry / Three Sisters 19.00

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

19.00

22. Ne/Sun Don Giovanni 17.00

23. Po/Mon nehraje se / no performance

24. Út/Tue nehraje se / no performance

25. St/Wed Malá mořská víla / The Little Mermaid 19.00

26. Čt/Thu Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) ND+ Č4 19.00

27. Pá/Fri Mozartovy narozeniny 2017 / Mozart’s Birthday 2017 19.00

28. So/Sat
Malá mořská víla / The Little Mermaid ND+ ROD6 14.00

Malá mořská víla / The Little Mermaid VIII 18.00

29. Ne/Sun
Modrý pták / The Blue Bird 11.00

Tři sestry / Three Sisters 19.00

30. Po/Mon Spalovač mrtvol / The Cremator Č2 19.00

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

 1. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00

 2. Po/Mon nehraje se / no performance

 3. Út/Tue Sclavi (Farma v jeskyni) 20.00

 4. St/Wed Three Tales 20.00

 5. Čt/Thu nehraje se / no performance

 6. Pá/Fri Ballet & Fashion
17.00

20.00

 7. So/Sat Human Locomotion SEN4 20.00

 8. Ne/Sun Human Locomotion 17.00

 9. Po/Mon Orango & Antiformalistický jarmark / Anti-Formalist Rayok 20.00

10. Út/Tue Three Tales XIII 20.00

11. St/Wed Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue 20.00

12. Čt/Thu Láska a informace / Love and Information ND+ ČNS2 20.00

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

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

15. Ne/Sun
Medvědí princ (Studio DAMÚZA) 17.00

Rudá Marie / Red Mary 20.00

16. Po/Mon Cube (work in progress) 20.00

17. Út/Tue nehraje se / no performance

18. St/Wed Gala 420PEOPLE 20.00

19. Čt/Thu Gala 420PEOPLE 20.00

20. Pá/Fri Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment ND+ 20.00

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

20.00

22. Ne/Sun
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

17.00

23. Po/Mon Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue ND+ 20.00

24. Út/Tue Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London ENG 20.00

25. St/Wed Spolu/Sami / Protection 20.00

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

27. Pá/Fri Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment XVII 20.00

28. So/Sat
Malý princ / The Little Prince ND+ 16.00

Malý princ / The Little Prince 20.00

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

30. Po/Mon nehraje se / no performance

31. Út/Tue Nová krev – Volný styl / The New Blood – Freestyle 20.00

Leden / January 2017
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 1. St/Wed Carmen 19.00

 2. Čt/Thu Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

 3. Pá/Fri Tosca VŘ 19.00

 4. So/Sat Brel–Vysockij–Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three)
X 14.00

19.00

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

14.00

19.00

 6. Po/Mon Andrea Chénier 19.00

 7. Út/Tue Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ND+ DV2 19.00

 8. St/Wed Andrea Chénier 19.00

 9. Čt/Thu Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ND+ Č3 19.00

10. Pá/Fri Aida 19.00

11. So/Sat Madama Butterfly 19.00

12. Ne/Sun Manon Lescaut
14.00

V 19.00

13. Po/Mon Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

14. Út/Tue nehraje se / no performance

15. St/Wed nehraje se / no performance

16. Čt/Thu Macbeth 19.00

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

18. So/Sat Rusalka ND+
OHV, 
XIV

19.00

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

La traviata 19.00

20. Po/Mon Rusalka 19.00

21. Út/Tue Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta EX2 19.00

22. St/Wed La bohème (Bohéma) 19.00

23. Čt/Thu nehraje se / no performance

24. Pá/Fri Manon Lescaut 19.00

25. So/Sat

Matiné k 193. výročí narození Bedřicha Smetany /  
Matinee to the 193rd anniversary of the birth of Bedřich Smetana

11.00

Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ČS1 19.00

26. Ne/Sun
Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream 14.00

Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG 19.00

27. Po/Mon Carmen 19.00

28. Út/Tue Chytračka – Měsíc / Die Kluge – Der Mond 19.00

 5. Ne/Sun Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
ROD7 11.00

ROD3 17.00

 7. Út/Tue Romeo a Julie (Roméo et Juliette) ND+ O2 19.00

 8. St/Wed La traviata 19.00

12. Ne/Sun
Romeo a Julie / Romeo and Juliet ND+ SEN5 14.00

Romeo a Julie / Romeo and Juliet 19.00

13. Po/Mon Rigoletto 19.00

14. Út/Tue Il trovatore (Trubadúr) 19.00

19. Ne/Sun Romeo a Julie (Roméo et Juliette) SEN3 16.00

20. Po/Mon Rigoletto 19.00

21. Út/Tue Die Fledermaus (Netopýr) 19.00

27. Po/Mon Il trovatore (Trubadúr) 19.00

28. Út/Tue Rusalka 19.00

ND+ Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz
ENG S anglickými titulky / With English Subtitles

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 1. St/Wed Tři sestry / Three Sisters XVI 19.00

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

 3. Pá/Fri nehraje se / no performance

 4. So/Sat Modrý pták / The Blue Bird 17.00

 5. Ne/Sun Popelka (La Cenerentola) ROD5 17.00

 6. Po/Mon Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) 19.00

 7. Út/Tue nehraje se / no performance

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

 9. Čt/Thu Poprask v opeře (Viva la Mamma) (1. premiéra / 1st premiere) ND+ 19.00

10. Pá/Fri Poprask v opeře (Viva la Mamma) (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

11. So/Sat
Chaplin (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava /  
National Moravian-Silesian Theatre)

XI 20.00

12. Ne/Sun Mikve / Mikveh 19.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue Don Giovanni 19.00

15. St/Wed Spalovač mrtvol / The Cremator ND+ DV1 19.00

16. Čt/Thu Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

17. Pá/Fri Poprask v opeře (Viva la Mamma) O1 19.00

18. So/Sat
Modrý pták / The Blue Bird VIII 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

19. Ne/Sun
Opera nás baví – Slavné literární předlohy v opeře II. / Opera Is Fun! 11.00

Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor XV 19.00

20. Po/Mon Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) ND+ ČS2 19.00

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

22. St/Wed Tři sestry / Three Sisters ND+ 19.00

23. Čt/Thu Le nozze di Figaro (Figarova svatba) 19.00

24. Pá/Fri Poprask v opeře (Viva la Mamma) XII 19.00

25. So/Sat Spalovač mrtvol / The Cremator 19.00

26. Ne/Sun Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) ROD6 14.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue nehraje se / no performance

 1. St/Wed Máj (420PEOPLE) 20.00

 2. Čt/Thu

Máj (420PEOPLE) 10.00

Orango & Antiformalistický jarmark /  
Anti-Formalist Rayok ND+

NO 20.00

 3. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

20.00

 5. Ne/Sun
Miniopery / Minioperas (Dětská opera Praha /  
The Children’s Opera Prague)

14.00

17.00

 6. Po/Mon nehraje se / no performance

 7. Út/Tue Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue ND+ 20.00

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

 9. Čt/Thu nehraje se / no performance

10. Pá/Fri Láska a informace / Love and Information 20.00

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

17.00

20.00

12. Ne/Sun

Malý pán (divadlo b) 17.00

Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

20.00

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

14. Út/Tue Spolu/Sami / Protection ND+ 20.00

15. St/Wed Rudá Marie / Red Mary XIII 20.00

16. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

17. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

18. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

19. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00

20. Po/Mon nehraje se / no performance

21. Út/Tue nehraje se / no performance

22. St/Wed Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment ND+ 20.00

23. Čt/Thu Spolu/Sami / Protection 20.00

24. Pá/Fri Láska a informace / Love and Information ENG 20.00

25. So/Sat Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue XVII 20.00

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

27. Po/Mon Nová krev – Sestava / The New Blood – Report 20.00

28. Út/Tue Hovory s ... / Talking with ... 15.00

Únor / February 2017



 

50

INFORMACE PRO DIVÁKY / INFORMATION FOR VISITORS

134. SEZONA ND
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
NÁRODNÍHO DIVADLA

Ředitel ND: prof. MgA. Jan Burian
Umělecký ředitel Činohry: Daniel Špinar
Ředitel Činohry: Michal Dočekal
Ředitelka Opery ND a SO: Silvia Hroncová
Umělecký ředitel Opery ND a SO: 
Petr Kofroň
Hudební ředitel Opery ND:  
Jaroslav Kyzlink
Hudební ředitel SO: 
Andreas Sebastian Weiser
Umělecký šéf Baletu ND: Petr Zuska
Šéf Laterny magiky: Zdeněk Prokeš

Vychází 10× ročně
IČ 00023337

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

Redaktoři a autoři informačních textů  
souborů (není-li uvedeno jinak):
Činohra, Nová scéna a Laterna magika:  
Tomáš Staněk, Kateřina Ondroušková,  
T 224 901 236
t.stanek@narodni-divadlo.cz,  
k.ondrouskova@narodni-divadlo.cz, 
Lucie Kocourková, M 601 338 154
l.kocourkova@narodni-divadlo.cz
Opera: Tomáš Bendl, M 739 422 835
j.gerbery@narodni-divadlo.cz
Balet: Helena Bartlová, T 224 902 527
h.bartlova@narodni-divadlo.cz
Obchodní informace:
Jiří Adamík, T 224 901 520
j.adamik@narodni-divadlo.cz
Redakce programových stránek:
Zdeněk Staňkovský, T 224 901 603
z.stankovsky@narodni-divadlo.cz

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

Toto číslo vychází: 30. 12. 2016
Redakční uzávěrka: 6. 12. 2016
Programová uzávěrka: 16. 11. 2016
Příští číslo vyjde: 31. 1. 2017

ISSN: 1212-1045

BUDOVY ND I PARKING 
JSOU UPRAVENY PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

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

POKLADNY  

Hlavní pokladna ND,  
Národní 4, Praha 1 (po–pá 9–18, so–ne 10–18), zde také 
pokladna předplatného 
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (po–ne 10–18)
Hudební divadlo Karlín (od 1. 9. 2016), Křižíkova 10, Praha 8 
(po–pá 9–13.30, 14–19, státní svátky, so–ne 2 hodiny před 
představením)

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

PARKING 

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

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

které se koná ve dni parkování. 

+420 224 901 320, +420 224 901 443  

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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

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

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

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

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

stavení Činohry ND
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

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

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

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

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

THE BOX OFFICES  

The Main Box Office of the National Theatre, 
Národní 4, Prague 1 (Mon–Fri 9–18, Sat–Sun 10–18) 
The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)
Karlín Music Theatre (from September 1, 2016)  
Křižíkova 10, Prague 8 (Mon–Fri 9–13.30, 14–19, Public  
Holiday, Sat–Sun 2 hours before the start of the  
performance)

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

PARKING 

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

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

the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

ENGLISH-FRIENDLY 
ČINOHRA

Činohra Národního 
divadla připravila pro 
anglicky mluvící diváky 
tyto reprízy inscenací 
s anglickými titulky:

Othello, mouřenín 
benátský
18. 1. 
Zemětřesení v Londýně 
24. 1.
Sen čarovné noci
27. 1., 26. 2. v 19.00
Láska a informace 
24. 2.

ENGLISH-FRIENDLY 
DRAMAS 

For English-speaking 
theatregoers, the Na-
tional Theatre has pre-
pared a new offer. Some 
of the performances are 
provided with English 
subtitles:  

Othello, Venetian 
Blackamoor (Jan 1)
Earthquakes in London 
(Jan 24)
A Midsummer Night‘s 
Dream (Jan 27, Feb 26  
at 7.00 PM)
Love and Information 
(Feb 24) 

Further information is to be found on the theatre‘s 
website: www.national-theatre.cz

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



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍGENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER
NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNEŘI INSCENACÍ ND

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

TECHNOLOGICKÝ 
PARTNER ND 

PARTNER PREMIÉROVÝCH
VEČERŮ ND



Bedřich Smetana dokončil svou operu Libuše 
v roce 1872, na jevišti však zazněla až o devět 
let později při prvním otevření Národního 
divadla. Toto dílo je určeno především pro 
slavnostní příležitosti a i dnes je v Národním 
divadle uváděno pouze ve významné dny 
a o státních svátcích. Libuše je nerozluč-
ně spjata s moderními českými dějinami 
i dějinami Národního divadla. Titulní roli vždy 
interpretovaly přední sólistky souboru. V sou-
časné inscenaci, která měla svou premiéru 
r. 1995 (hudební nastudování Oliver Dohnányi, 
režie Petr Novotný), zpívaly tento part Eva 
Urbanová a Eva Děpoltová. Dne 28. října 2014 
do inscenace vstoupila také DANA BUREŠOVÁ, 
které touto fotografií přejeme vše nejlepší 
k narozeninám!

Foto H. Smejkalová


