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08 Lise Davidsen
Norská pěvkyně na Slavnostním galakoncertu

14 Mozartovy narozeniny
ve Stavovském divadle

32 Baletní triptych Timeless  
ve Státní opeře

 



 

PREMIÉRY / PREMIERES 

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Bon Appétit! 
Společný projekt Laterny magiky 
a Baletu ND
Režie: SKUTR (Martin Kukučka  
a Lukáš Trpišovský)
Choreografie: Jan Kodet
2. a 3. 4. 2020

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Kylián – Mosty času / Bridges of Time
Bella Figura
Gods and Dogs
Petite Mort
Šest tanců (Sechs Tänze)
Choreografie: Jiří Kylián
Hudba: Benjamin Britten, Dirk Haub-
rich, Ludwig van Beethoven, Wolfgang 
Amadeus Mozart
13. 11. 2019

Oněgin / Onegin
Choreografie: John Cranko
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
20. 2. 2020

Zbyněk Matějů
Čarodějův učeň / Krabat
Choreografie: Jan Kodet
Hudba: Zbyněk Matějů
6. 6. 2020

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Leonce & Lena 
Choreografie: Christian Spuck
Hudba: Léo Delibes, Martin Donner, 
Amilcare Ponchielli, Alfred Schnittke, 
Johann Strauss ml., Johann Strauss 
st., Josef Strauss, Bernd Alois 
Zimmermann, Hank Cochran, Eartha 
Kitt, The Mamas and the Papas
30. 11. 2019

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA

Spící krasavice / Speeping Beauty
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie: Marcia Haydée
21. 5. 2020

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Giacomo Puccini
Turandot
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Zuzana Gilhuus
23. a 25. 1. 2020

Jaromír Weinberger
Švanda dudák /  
Schwanda the Bagpiper
Dirigent: Zbyněk Müller
Režie: Vladimír Morávek
28. a 30. 5. 2020 

Bohuslav Martinů
Špalíček / The Chap-Book
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Petr Zuska
25. a 26. 6. 2020

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Rodion Ščedrin
Lolita 
Dirigent: Sergey Neller
Režie: Sláva Daubnerová
3. a 5. 10. 2019

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA

Karol Szymanowski
Král Roger / King Roger
Dirigent: Karl-Heinz Steffens
Režie: Mariusz Treliński
3. a 5. 4. 2020

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Zahajovací koncert sezony 
2019/2020 ke 30. výročí 
sametové revoluce
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
12. 9. 2019

Komorní koncert
19. 10. 2019

Adventní koncerty
Dirigent: Jan Chalupecký
Sbor a Orchestr Národního divadla
1., 8., 15. a 22. 12. 2019

Matiné ke 196. výročí narození 
Bedřicha Smetany
1. 3. 2020

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2020
27. 1. 2020

Zaide
10., 13. 4. 2020

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA

Slavnostní koncert  
ke znovuotevření Státní opery
Dirigent: Karl-Heinz Steffens
5. 1. 2020

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Sofoklés
Král Oidipús / Oedipus Rex
Režie: Jan Frič
5. a 6. 12. 2019

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Thomas Bernhard
Oběd u Wittgensteina /  
Lunch at Wittgenstein 
Režie: Daniel Špinar
7. a 8. 11. 2019

Vincent Macaigne
Stát jsem já / I am a Country 
Režie: Jan Mikulášek
12. a 13. 3. 2020

Fjodor Michajlovič Dostojevskij
Idiot / The Idiot 
Režie: Daniel Špinar
4. a 5. 6. 2020

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Witold Gombrowicz
Kosmos / Cosmos 
Režie: Ivan Buraj
14. a 15. 11. 2019

Koncové světlo / The End Light 
Režie: Jan Frič
27. a 28. 2. 2020

Katja Brunnerová
Duchové jsou taky jenom lidi / 
Ghosts are Only Humans Too 
Režie: Kamila Polívková
14. a 15. 5. 2020

Činohra Balet

Premieres
FOR THE 2019–2020 SEASONPremiéry

SEZONY 2019–2020



Vážení přátelé Opery,

po tříleté rekonstrukci se Státní opera ko-
nečně znovu otevře veřejnosti. A otevřeme ji 
s „velkým třeskem“. Na galakoncertu 5. ledna 
si spolu s 26 domácími a zahraničními oper-
ními sólisty a orchestrem Státní opery pod 
taktovkou hudebního ředitele Karla-Heinze 
Steffense připomeneme neskutečně bohatou 
historii této krásné divadelní budovy a re-
nomované kulturní instituce. Ty, kteří nebu-
dou mít možnost zúčastnit se slavnostního 
znovuotevření osobně, zveme k televizním 
obrazovkám, aby byli na kanálu ČT Art spolu 
s námi v přímém přenosu svědky této mimo-
řádné události.

Jen o několik dnů později zahájíme velké osla-
vy Beethovena představením Fidelia. V roce 
2020 uplyne 250 let od narození skladatele. 
Je to významné výročí, které oslaví celý svět. 

Poučili jsme se od jiných měst, která provedla 
rozsáhlé rekonstrukce, a rozhodli se, že Státní 
operu neotevřeme novou inscenací. Uvědomu-
jeme si, že nějaký čas potrvá, než si na budo-
vu znovu zvykneme. První týdny a měsíce tedy 
využijeme k opětovnému nastudování velkého 
množství našeho repertoáru, který provedou 
naši vlastní sólisté spolu s několika hosty, 
kteří se poprvé představí našim divákům. 

To ovšem není zdaleka to jediné, co naše-
mu publiku v lednu nabídneme. V Národním 
divadle právě vrcholí přípravy nové insce-
nace mistrovské opery Giacoma Pucciniho 
Turandot v nastudování hudebního ředitele 
Opery Národního divadla Jaroslava Kyzlinka 
a slovenské režisérky Zuzany Gilhuus, která 
před nedávnem v Národním divadle uvedla 
pozoruhodné ztvárnění Julietty Bohuslava 
Martinů. Premiéra nové Turandot je plánována 
na 23. ledna. Věřím, že tato Pucciniho "pohád-
ka pro dospělé" si najde mezi vámi mnoho 
příznivců. O pouhé čtyři dny později oslavíme 
ve Stavovském divadle tradiční Mozartovy 
narozeniny – tentokrát budeme mít možnost 

nahlédnout do Mozartova soukromí a vy-
slechnout v podání operních sólistů a členů 
orchestru Národního divadla komorní skladby, 
jimž nechybí humor, radost, ale ani – pro ně-
koho snad nečekaný – stesk a melancholie.

Pro hledače vskutku neobvyklých operních 
zážitků přináší leden možnost navštívit 
představení velmi nekonformní opery Rodio-
na Ščedrina Lolita ve Stavovském divadle či 
hard-core černou grotesku Sternenhoch Ivana 
Achera na Nové scéně. Obě inscenace získaly 
mimořádný ohlas nejen u tuzemského publika 
i kritiky, ale mohou se pyšnit i značným zahra-
ničním renomé. 

Opera Národního divadla si klade za čest, že 
o inscenaci Lolity v režii Slávy Daubnerové 
projevil zájem maestro Valerij Gergijev, který 
už na únor naplánoval její uvedení na jevišti 
světově proslulého Mariinského divadla v Pet-
rohradě pod svou vlastní taktovkou.

Leden 2020 bude také časem dvou operních 
derniér. 12. ledna uvedeme naposledy Dvo-
řákovu pohádkovou operu Čert a Káča, která 
ve scénografii slavného českého výtvarníka 
Adolfa Borna bavila dětské i dospělé publi-
kum bezmála 30 let. Její místo zaplní na konci 
této sezony nová inscenace pohádkového 
Špalíčku Bohuslava Martinů, která je určena 
pro nejširší rodinné publikum. 26. ledna pak 
hrajeme ve Stavovském divadle naposledy 
komedii Gaetana Donizettiho Poprask v opeře, 
v níž režisér Radim Vizváry spolu s autorem 
poťouchle nahlíží za kulisy operního divadla.

Vážení diváci, dovolte mi na závěr popřát Vám 
do nového roku 2020 vše nejlepší a mnoho 
krásných zážitků, z nichž je již nyní připravena 
celá řada na scénách Národního divadla!
 

Per Boye Hansen, 
umělecký ředitel Opery ND a SO
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Sólisté Opery a Baletu poprvé v opraveném divadle
Umělci se těší na otevření Státní 
opery. U příležitosti instalace se-
dadel v hledišti Státní opery jsme 
s fotografem Tomášem Brabcem 

12. prosince pořídili několik exklu-
zivních snímků se sólisty Opery 
a Baletu. Všichni už nadšeně 
očekávají, až se historická budova 

po tříleté rekonstrukci otevře zno-
vu veřejnosti. Do Státní opery se 
například vrátí v novém obsazení 
oblíbená inscenace z loňského 

roku Fidelio, kritiky oceňovaná 
inscenace Jiřího Heřmana Mada-
ma Butterfly, La traviata a baletní 
triptych Timeless.

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 začala kolaudace 
rekonstruované historické budovy Státní ope-
ry. Stavba byla následně postupně předávána 
Národnímu divadlu.

Státní opera 
se otevírá
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Činohra Národního divadla vstoupila do evropské platformy ETC
V neděli 1. prosince 2019 byla 
Činohra Národního divadla 
přijata za člena ETC (European 
Theatre Convention). Stalo se 
tak na zasedání v Amsterodamu, 
kde činoherní soubor prezento-
val jeho umělecký ředitel Daniel 
Špinar. ETC je jednou z největších 
divadelních platforem v Evropě, 
má přibližně 40 evropských členů 

z více než 20 zemí, dohromady vy-
tvářejí rozmanitou a pulzující or-
ganizaci, která reflektuje divadelní 
dění velké části Evropy. ETC byla 
založena v roce 1988 a podporuje 
evropské divadlo jako životně 
důležitou platformu pro dialog, 
demokracii a interakci, jež reaguje 
na dnešní rozmanité publikum 
a měnící se společnost, odráží je 

a je s nimi v kontaktu. Organizuje 
řadu networkingových projektů 
jako např. mezinárodní divadelní 
konference, rezidenční programy 
pro umělce, program pro mladé 
divadelníky Young Europe, diva-
delní výzkumy, výměnné pobyty, 
workshopy nejen pro umělce, ale 
i zaměstnance z jevištních provo-
zů a řízení divadel a další.

Opera na Hlavním nádraží
Budova Státní opery stojí na ma-
gistrále, proč by se nemohlo 
zpívat také na Hlavním nádraží? 
V pátek 13. prosince proběhla 
na největším pražském ná-
draží nezvyklá akce se sólisty 
Opery Národního divadla a Státní 
opery. Roman Janál, František 
Zahradníček, Josef Moravec, 

Pavel Švingr nebo Kateřina 
Jalovcová, Michaela Zajmi, Jana 
Horáková-Levicová a dirigent 
Jan Chalupecký se neobvykle 
sešli v brzkých ranních hodinách 
v nádražním vestibulu. 
Nečekala je však žádná společná 
cesta, ale originální vystoupení pro 
cestující čekající na spoj či náhod-

né kolemjdoucí. Sólisté v civilních 
a pracovních kostýmech vystoupili 
v krátkém koktejlu světoznámých 
árií za hudebního doprovodu Iryny 
Roměnské.
Zážitek byl společným projektem 
Národního divadla a Raiffeisen-
bank ke znovuotevření Státní opery 
po generální rekonstrukci. Jednalo 

se o tzv. Flash mob – bleskovou 
zábavnou akci, při níž se „náhle“ 
vyskytne více osob v předem urče-
ný čas na určeném místě za úče-
lem neobvyklé performance.

Na sociální síti Facebook mělo 
video po 2 dnech na 230 zhlédnutí 
a přes pět tisíc sdílení.
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TÉMA

Takový hlas se 
najde jen jednou 
za sto let

PĚVECKÉ ZAČÁTKY

Jak ale pěvkyně z malého norského městeč-
ka, která si vydobyla přízeň kritiků, ředitelů, 
dirigentů i publika, začínala? Lise Davidsen 
vzpomíná na své začátky a první kontakt s Met-
ropolitní operou takto: „Přijela jsem tehdy v roce 
2009 do New Yorku vůbec poprvé, navštívit svoji 
nejlepší přítelkyni. Samozřejmě jsme se rozhodly, 

že zajdeme do opery, ale vstupenky byly moc 
drahé. Jako každý správný turista jsem se i já 
nechala vyfotit, jak (jakože) zpívám před operou. 
Tenkrát by mě ani ve snu nenapadlo, že přijde 
den, kdy budu uvnitř doopravdy vystupovat.“ Své 
první pěvecké zkušenosti získala Lise Davidsen 
v Norsku na Hudební akademii Edvarda Griega 
v Bergenu a na hodinách zpěvu Bettiny Smith 
a Hilde Haraldsen Sveen. Zpěv také posléze 

studovala na Královské hudební akademii v Ko-
dani. Právě v Královské dánské opeře v sezoně 
2012–2013 debutovala na jevišti v rolích Lapá-
ka a Sovy v Příhodách lišky Bystroušky, Emílie 
v Otellovi a Rosalindy v Netopýrovi.

ZLOM V KARIÉŘE V ROCE 2015

Zásadní zlom v její kariéře nastal v roce 2015, 
kdy získala Cenu za nejlepší výkon v norské 
hudbě a stipendium Ingrid Bjoner na meziná-
rodní pěvecké soutěži královny Sonji v Oslu. 
Třikrát se také stala vítězkou mezinárodní 
pěvecké soutěže Hans Gabor Belvedere 
v Amsterdamu. Je rovněž laureátkou HSBC 
Aix-en-Provence Laureate a držitelkou ceny 
Statoil Talent Bursary Award. V roce 2015 rov-
něž získala 1. cenu, Cenu Birgit Nilsson a Cenu 
publika na mezinárodní pěvecké soutěži 
Plácida Dominga Operalia. Tyto úspěchy na ni 
připoutaly pozornost významných operních 
domů včetně Vídeňské státní opery, Operního 
domu v Curychu, Státní opery ve Stuttgartu, 
londýnské Covent Garden a Bavorské státní 
opery v Mnichově. Lise Davidsen rovněž začala 
vystupovat na nejvyhlášenějších festivalech 
v Bayreuthu, Aix-en-Provence, Glyndebourne 
a na mnoha dalších.

Mladá norská pěvkyně LISE DAVIDSEN přiletí na začátku 
ledna do Prahy, aby zazpívala na Slavnostním galakoncertu 
ke znovuotevření Státní opery dvě árie – Dich, teure Halle 
z Wagnerova Tannhäusera a Blíží se půlnoc z Čajkovského Pikové 
dámy. Dirigent Antonio Pappano o jejím hlase řekl, že je „jedním 
z milionu“. Ředitel Metropolitní opery Peter Gelb jí předpověděl, 
že bude v příštích letech skvělou Wagnerovou Brünnhildou, 
a po jejím loňském debutu na bayreuthském wagnerovském 
festivalu jeden recenzent o jejím hlase prohlásil, že „takový 
se najde jen jednou za sto let“. A konečně, před jejím debutem 
v Metropolitní opeře vyšel v New York Times o Lise Davidsen 
článek nazvaný „To není hlas, ale Hlas“, přičemž tento „Hlas“ 
podle pisatele „patří do úplně jiné ligy“.
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Lise Davidsen

Foto: R. Burmiston
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Lise Davidsen jako Líza v Pikové dámě
Foto: Ken Howard / Met Opera

8

METROPOLITNÍ OPERA V ROCE 2019

Dosavadním vrcholem v její kariéře byl listopa-
dový debut v roli Lízy v Pikové dámě v Metro-
politní opeře. Zahraniční recenzenti popsali její 
výkon následovně:

„Disponuje hlasem zarážející síly, zářivě ba-
revným a vroucím odshora až dolů. Avšak ještě 
úchvatnější než hlas je její úžasná technika. Ať už 
jde o schopnost prostoupit něžnou září intimní 
okamžik ve střední poloze, nebo najít ohnisko 
v její průzračně zvonivé poloze horní, Davidsen 
má svůj nástroj neustále plně pod kontrolou. 
Naprosto nenuceně působí i v nejvyšších tónech, 
jako by k nim sestupovala shůry.“ 
(Eric C. Simpson, New York Classical Review)

„Kliď se, Lady Gaga (a ztraťte se, Barbro Streisand 
a Judy Garland), protože se zrodila nová hvězda. 
A nestalo se to ve filmu, ale v pátek večer na scé-
ně Metropolitní opery. Nová hvězda se jmenuje 
Lise Davidsen a její debut v roli Lízy v Čajkovské-
ho Pikové dámě je více než pádným důkazem 
toho, že její hlas a temperament ji předurčují 
k tomu, aby se stala jednou z nejvýraznějších 
nových dramatickým sopranistek souboru.“ 
(James Jorden, Observer)

„Hlas Lise Davidsen je smetanově hebké textury, 
ale se stříbrným třpytem, který mu dodává 
pronikavý osten. Vysoké tóny občas působí 
jako oddělené od zbytku jejího hlasu a zužují se 
do průzračného ústředního bodu, přicházejí však 
s lehkostí. Davidsen má pohodlně nízké těžiště 
zpěvačky, která začínala jako mezzosoprani-
stka. Úspěšně se vyhnula pasti přílišné snahy 
zapůsobit, do níž lze tak lehce spadnout při tak 

významném večeru. Většinou uchvátila jemností 
projevu: tichým a jasným tónem ve své první árii, 
který byl závěrečném výstupu mírně ztlumený, 
jakoby zahalený v slzách. Dokonce i v této scéně 
beznaděje byla spíš půvabně smutná než melod-
ramatická, a Lízina sebevražda tak vyzněla nejen 
děsivě, ale i jaksi osudem předurčená. Vysloužit si 
potlesk planoucím vysokým tónem je lehké, Lise 
Davidsen však nadchla diváky hlubokým, nádher-
ným výkřikem bolesti, s nímž se Líza vyřítí vstříc 
své smrti utonutím.“ 
(Zachary Woolfe, The New York Times)

PLÁNY NA SEZONU 2019/2020

Po svém veleúspěšném debutu v Metropolitní 
opeře, kam se bude k roli Lízy v Pikové dámě 
pravidelně vracet, vystoupí Lise Davidsen 
například v Covent Garden po boku Jonase 
Kaufmanna jako Leonora ve Fideliovi pod 
taktovkou sira Antonia Pappana a na řadě 
koncertů ve Vídni, Kodani, Oslu a Londýně. 
Z nejprestižnějších projektů ještě jmenujme 
její účast na letním bayreuthském wagnerov-
ském festivalu v roli Elisabeth v Tannhäuserovi 
(pod taktovkou slavného ruského dirigenta 
Valerije Gergijeva) a v roli Sieglindy v tamní 
nově nastudované Valkýře.

Denisa Rausch

ZAJÍMAVOST

 

Co je lyricko-dramatický soprán?

Na svém webu a instagramu 
o sobě Lise Davidsen píše, že je 
„lyricko-dramatický soprán“. 
Samotné označení „soprán“ po-
pisuje její hlasový rozsah (od ně-
hož se odvozují operní role, které 
může zpívat). Přívlastky „lyrický“ 
a „dramatický“ soprán pak 
popisují znělost a bohatost barvy 
jejího hlasu, respektive jeho sílu. 
U nás odpovídá tomuto termí-
nu „mladodramatický soprán“ 
a zahrnuje například role jako 
Líza (Piková dáma), Jenůfa (Její 
pastorkyňa), Mimi (Bohéma), 
Rusalka (Rusalka), Markéta 
(Faust a Markéta) Donna Elvíra 
(Don Giovanni), Alžběta (Tannhäu-
ser), Elsa (Lohengrin), Eva (Mistři 
pěvci norimberští), Desdemona 
(Otello) atd.
Na instagramu zpěvačku  
najdete pod @lisedavidsen. 
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Opera
Umělecký ředitel Opery Národního divadla  

a Státní opery: 
PER BOYE HANSEN 

Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Harmonie, Hudební rozhledy, Opera PLUS, KlasikaPlus.cz, Český rozhlas Vltava

16. & 20. 1. 2020
HUDEBNÍ NASTUDOVÁNÍ: PETR KOFROŇ

REŽIE: MICHAL DOČEKAL

ACHER

STERNENHOCH
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PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA PARTNEŘI INSCENACÍ PARTNER PREMIÉROVÝCH VEČERŮ

opera
UVÁDÍME
VE STÁTNÍ
OPEŘE

5. 1. 2020
DIRIGENT: KARL-HEINZ STEFFENS

REŽIE: ALICE NELLIS
SÓLISTÉ A HOSTÉ OPERY NÁRODNÍHO DIVADLA

SBOR A ORCHESTR STÁTNÍ OPERY

SLAVNOSTNÍ
GALAKONCERT

KE ZNOVUOTEVŘENÍ
STÁTNÍ OPERY
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OPERA > UDÁLOST

Slavnostní galakoncert 
k otevření Státní opery 
v přímém přenosu 
České televize a ARTE
Také televizní diváky bychom touto cestou rádi pozvali, aby v přímém 
přenosu sledovali Slavnostní koncert ke znovuotevření Státní opery 
v Praze. Čelní světoví i čeští sólisté vás za doprovodu ORCHESTRU 
STÁTNÍ OPERY a SBORU STÁTNÍ OPERY a pod vedením hudebního 
ředitele Státní opery KARLA-HEINZE STEFFENSE provedou 
hudební historií tohoto pražského operního domu, který letos oslaví 
132. výročí svého otevření. S programem slavnostního koncertu 
a jednotlivými sólisty se můžete seznámit na této dvojstránce. 

LISE DAVIDSEN 
(Norsko)

Dich, teure Halle 
Tannhäuser (Elisabeth)

Blíží se půlnoc 
Piková dáma (Líza)

PAVEL ČERNOCH
(Česká republika)

Dein ist mein ganzes Herz! 
Země úsměvů (Su Čong)

E lucevan le stelle 
Tosca (Cavaradossi)

KARL-HEINZ STEFFENS 
 (Německo)

SIMONA ŠATUROVÁ 
(Česká republika)
Sola, sola in buio loco

Don Giovanni (Donna Anna)

Dirigent

Program

Richard Wagner
Mistři pěvci norimberští,  
předehra 
Dich, teure Halle
Tannhäuser, 1. dějství

Franz Lehár 
Dein ist mein ganzes Herz! 
Země úsměvů, 2. dějství

Wolfgang Amadeus Mozart
Sola, sola in buio loco, sextet
Don Giovanni, 2. dějství

Leoš Janáček
Co chvíla
Její pastorkyňa, 2. dějství

Alexander Zemlinsky
Šaty dělají člověka
Interlude

Richard Strauss
Marie Theres’!, finále
Růžový kavalír, 3. dějství

— PŘESTÁVKA — 

Bedřich Smetana
Ano, již víme, kde vina byla, 
finále
Braniboři v Čechách, 3. dějství 

Giacomo Puccini
E lucevan le stelle
Tosca, 3. dějství

Bohuslav Martinů
Mirandolina, Saltarello

Petr Iljič Čajkovskij
Blíží se půlnoc
Piková dáma, 3. dějství

Hans Krása
Casta diva
Zásnuby ve snu, scéna z 1. dějství

Franz Schreker
In einem Lande  
ein bleicher König
Vzdálený zvuk, 2. dějství

Ludwig Van Beethoven
Heil sei dem Tag, finále
Fidelio, 2. dějství

Sólisté
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ALŽBĚTA POLÁČKOVÁ
(Česká republika)

 Sola, sola in buio loco
Don Giovanni (Donna Elvira)

Marie Theres’!
Růžový kavalír (Maršálka)

MILOŠ HORÁK 
(Česká republika)
Sola, sola in buio loco

Don Giovanni, (Leporello)

JANA SIBERA 
(Česká republika) 

Ano, již víme, kde vina byla
Braniboři v Čechách (Ludiše)

Casta diva
Zásnuby ve snu (Sina)

JAROSLAV BŘEZINA
(Česká republika)

Ano, již víme, kde vina byla
Braniboři v Čechách (Jíra)

KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ 
(Česká republika)
Sola, sola in buio loco
Don Giovanni (Zerlina)

Marie Theres’!  
 Růžový kavalír (Sophie)

MARIE FAJTOVÁ
(Česká republika)

Ano, již víme, kde vina byla
Braniboři v Čechách (Vlčenka)

MARTIN ŠREJMA
(Česká republika)

Ano, již víme, kde vina byla
Braniboři v Čechách (Junoš)

Casta diva
Zásnuby ve snu (Paul)

RICHARD SAMEK 
(Česká republika) 
Sola, sola in buio loco

Don Giovanni (Don Ottavio)

ARNHEIÐUR EIRÍKSDÓTTIR 
(Island)

Marie Theres’!
Růžový kavalír (Octavian)

JIŘÍ BRÜCKLER
(Česká republika)

Casta diva
Zásnuby ve snu (Kníže)

EVA URBANOVÁ
(Česká republika)

Co chvíla 
Její patorkyňa (Kostelnička)

PAVEL ŠVINGR 
(Česká republika)
Sola, sola in buio loco
Don Giovanni (Masetto)

Ano, již víme, kde vina byla
Braniboři v Čechách (Kmet)

JIŘÍ SULŽENKO 
(Česká republika) 

Ano, již víme, kde vina byla
 Braniboři v Čechách (Volfram)

JANA SÝKOROVÁ 
(Česká republika) 

Ano, již víme, kde vina byla
 Braniboři v Čechách (Děčana)

Casta diva
Zásnuby ve snu (Nastasja)

VERONIKA HAJNOVÁ
(Česká republika)

Casta diva
Zásnuby ve snu (Marja)

VERA TALERKO
(Litva)

Heil sei dem Tag
Fidelio (Marzeline)

THORBJØRN GULBRANDSØY 
(Norsko)

Heil sei dem Tag 
Fidelio (Jaquino)

ZDENĚK PLECH
(Česká republika)

Heil sei dem Tag
Fidelio (Rocco)

ERIKA SUNNEGÅRDH
(Švédsko)

Heil sei dem Tag
Fidelio (Leonore)

PETER MIKULÁŠ 
(Slovenská republika)

ln einem Lande  
ein bleicher König 

Vzdálený zvuk (Hrabě)

JOACHIM GOLTZ
(Německo) 

Heil sei dem Tag 
Fidelio (Don Pizarro)

PAUL ARMIN EDELMANN 
(Rakousko)

Heil sei dem Tag
Fidelio (Don Fernando)

DAVID BUTT PHILIP
(Velká Británie)
Heil sei dem Tag 

Fidelio (Florestan)

Průvodní slovo: Pavel Kohout
Režie koncertu a videoprojekcí Alice Nellis

Scéna: Matěj Cibulka
Střih: Filip Malásek

Obrazová postprodukce: Michal Mocňák
Dramaturgie: Jitka Slavíková, Ondřej Hučín

Sólisté a hosté Opery Národního divadla
Sbor Státní opery, Sbormistr: Adolf Melichar 

Orchestr Státní opery, Koncertní mistr: Radovan Šandera

Slavnostní galakoncert 
5. ledna 2020 ve 20.00 

ve Státní opeře
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OPERA > PREMIÉRA

Turandot

Chtěl bych tímto sloupkem pozdravit všechny čtenáře 
časopisu i ctěné obecenstvo Opery Národního divadla. 
Poslední skladatelova opera vznikala ve stejné době 
jako například Janáčkova Věc Makropulos, v tomto 
kontextu je právem považována za skutečně poslední 
operu romantického střihu. Podle mého názoru je nád-
hernou esencí toho nejlepšího ze všech Pucciniho dva-
nácti oper – navazuje na nejlepší skladatelskou tradici 
italského belcanta, přitom obsahuje řadu moderních 
kompozičních i instrumentačních postupů – nádherné 
sólové příležitosti pro řadu vedlejších nástrojů a ob-
rovský hudební aparát slibují mimořádný zážitek. Také 
dramaturgická koncepce, stručnost i nejednoznačný 
závěr ji jednoznačně zařazují do dvacátého století 
stejně jako Pucciniho popularita či způsob života. 
Skladatel tuto svoji poslední operu nedokončil, v naší 
nové produkci uvedeme nejhranější závěr opery, který 
dokončil Franco Alfano v intencích Pucciniho – ostatní 
pokusy osobně respektuji, ale považuji je za spíše 
módní a chvilkové záležitosti.

Turandot obsahuje nejen snad nejznámější tenoro-
vou árii „Nessun dorma“ prince Kalafa, která je dnes 
prakticky nejznámějším operním hitem, v opeře jsou 
také nádherné pěvecké příležitosti pro soprány. Nejen 
extrémně náročnou titulní roli princezny, ale také 
nádherně lyrickou postavou otrokyně Liu, do jejíchž 
árií skladatel jako by dostal lyriku všech svých dosa-
vadních ženských operních postav. Krásnou příležitost 
poskytl skladatel i basové postavě Timura, což u něj 
není zrovna typické, a musím zmínit ještě trio ministrů 
Ping, Pang, Pong – kteří jsou mnohdy mylně považo-
váni za menší role, a přitom jejich úloha je pro operu 
zcela zásadní. Musím s potěšením konstatovat, že 
naše obsazení také těchto ministrů je exkluzívní.

Zcela zásadní úlohu v této opeře hraje sbor – nejen 
v rámci italské opery, ale neexistuje snad v operní 
literatuře větší úloha pro sbor než právě v Turan-
dot. Pro každý operní sbor je tato opera velká výzva 
a mě osobně těší, že Sbor ND má možnost prokázat 
své kvality nejen v českých operách, ale právě také 
v italské opeře – není žádným tajemstvím, že právě 
významné úlohy pro kolektivní tělesa jsou pro mne při 
výběru dramaturgie vždy určující.

S režisérkou Zuzanou Gilhuus je to naše třetí spolu-
práce a jsou to všechno krásné ženské hrdinky – před 
lety Händelova Alcina v SND Bratislava, nedávno zde 
v ND Martinů Juliette a nyní Pucciniho Turandot – 
nádherné ženské osudy, které jsou pro nás všechny 
inspirativní i dnes. 

Obrovská hudební síla, která uchvacuje posluchače 
i interprety všech Pucciniho oper bude snad příslibem 
dlouhověkosti naší nové produkce této nádherné 
opery. 

Srdečně Vás všechny zvu do Národního divadla!

Hudební nastudování: Jaroslav Kyzlink
Dirigent: 

Jaroslav Kyzlink / Zbyněk Müller
Režie a scéna: Zuzana Gilhuus

Kostýmy: Boris Hanečka
Choreografie: Martin Dvořák

Sbormistr: Pavel Vaněk

Orchestr a Sbor Národního divadla
Kühnův smíšený sbor, Kühnův dětský sbor, 

Balet Opery ND

Turandot, čínská princezna:
Anda-Louise Bogza / Iveta Jiříková / 

Eliška Weissová
Timur, svržený tatarský chán:

Jiří Sulženko / František Zahradníček
Kalaf, princ:

Michal Lehotský / Renzo Zulian
Liu, otrokyně:

Marie Fajtová / Alžběta Poláčková
Ping, kancléř:

Jiří Brückler / Jiří Hájek
Pang, maršál:

Jaroslav Březina / Richard Samek
Pong, kuchař:

Josef Moravec / Martin Šrejma
Mandarín:

Miloš Horák / Roman Vocel
Altoum, čínský císař:

Jan Ježek / Václav Lemberk

Premiéry 
23. a 25. ledna 2020 
v Národním divadle

Dále uvádíme:
29. ledna,
6. února,

2. a 13. března,
14. dubna,

10. a 19. května 2020

Pozvánka hudebního ředitele Opery ND JAROSLAVA KYZLINKA 
a zároveň vyznání dirigenta k připravované premiéře opery 
Turandot Giacoma Pucciniho, která na jevišti historické budovy 
Národního divadla nezazněla více než čtyřicet let. 

 >
Jaroslav Kyzlink

Foto: I. Sochorová
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Turandot chci uchopit jako symbolistickou, 
poetickou a minimalistickou operu. Pokornou 
vůči předloze. Otevřenou nekonečnu a my-
stériu života a smrti. Na příběhu princezny 
Turandot mě nejvíce přitahuje téma duality 
a tajemství. A že je to příběh bez konce. Velkou 
inspirací byla samotná Pucciniho hudba. 
V pohádkovém příběhu je řada postav a každá 
z nich mě svým způsobem fascinuje. Za zvlášť 
významnou však považuji postavu Liú, a to 
nejen proto, že je určitým završením linie ty-
pických pucciniovských hrdinek, ale také proto, 
že právě ona je v Turandot v nejhlubším slova 
smyslu nositelkou ducha života. Svým bytím 
inspiruje a svojí smrtí láme zlé kouzlo. 
Zuzana Gilhuus, režisérka 

V posledních letech zpívám Turandot poměrně 
často, pražská inscenace bude mojí šestou 
během čtyř let. Poprvé jsem se s touto krásnou 
operou seznámila před čtrnácti lety ve Slo-
venském národním divadle. Tehdy jsem pod 
vedením Ondreje Lenárda zpívala v Turandot 
dívenku Liu. Na premiéru v Národním divadle 
se velice těším. Jednak se ráda vracím na svoji 
někdejší domovskou scénu, ale také se znovu 
setkám s kolegy, se kterými se už léta známe 
a se kterými se mi skvěle spolupracuje. Reži-
sérka Zuzana Gilhuus je velmi vnímavá, vede 
nás cestou přirozených reakcí a dává prostor 

poetice a detailu. Zároveň se těším na další 
spolupráci s Jaroslavem Kyzlinkem. Turan-
dot mnozí vnímají jako extrémní roli, která se 
„hodně vysoko a nahlas křičí“. Ale to je právě 
její největší úskalí, protože Turandot by se měla 
především krásně, belcantově zpívat! Výsledek 
by měl být pevný, nosný, bez tlaku a zbytečného 
vibrata, znělý ve všech polohách. Ačkoli se to 
nezdá, je to role velmi technická, musíte pře-
mýšlet a nesmíte se nechat strhnout. K takové 
roli musíte mít hlasové dispozice, jinak vás 
zničí … Turandot jako postava je navenek silná, 
krutá a nepřístupná, ale uvnitř křehká a zrani-
telná, ovládá ji strach. Žije ve svém uzavřeném 
světě, bez lásky a blízkosti, bez objetí a doteku. 
A právě její nepřístupnost láká všechny prince. 
Je to velká výzva a obstojí jen ten, který se 
nezalekne. Turandot nemá jen tu jednu polohu. 
Po polibku se promění, její duše se nadechne …
Iveta Jiříková, představitelka Turandot

Turandot a Tosca jsou mé oblíbené opery. Turan-
dot je Pucciniho poslední operou a myslím, že je 
to skutečně geniální dílo. Je to opera napsaná 
ve jménu Lásky. Turandot jsem zpívala například 
ve vídeňské Volksoper v režii Renauda Douceta 
nebo ve Slovenském národním divadle v režii 
Jozefa Bednárika. Dříve jsem zpívala také roli 
Liu. Nemohu nevzpomenout výpravnou Turandot 
v režii Václava Věžníka ve Státní opeře v Praze. 

Na debut s Orchestrem Národního divadla pod 
vedením Jaroslava Kyzlinka se velmi těším. 
V roli prince Kalafa se mnou bude zpívat Michal 
Lehotský a Renzo Zulian, s nímž jsem nedáv-
no zpívala Aidu v Japonsku, ale předtím také 
Leonoru ve Verdiho Trubadúrovi v Teatro de la 
Maestranza v Seville. Tehdy inscenaci dirigo-
val ještě maestro Maurizio Arena. S Michalem 
Lehotským jsem mnohokrát vystupovala 
v rozličných představeních v Národním divadle 
i ve Státní opeře, Janáčkově opeře v Brně nebo 
ve Slovenském národním divadle. Zpívali jsme 
spolu v Aidě, Trubadúrovi, Maškarním plese, Tos-
ce, Turandot, Rusalce a v mnoha dalších operách. 
Anda-Louise Bogza, představitelka Turandot

Bude to v této roli v Národním divadle můj de-
but. Mám skutečně velkou radost, že budu Tu-
randot zpívat. Samozřejmě, je to i velká zodpo-
vědnost. Zkoušky jsou v plném proudu a vše jde 
skvěle. A role princezny Turandot? Neuvědomuji 
si, že by tato role pro mě měla nějaká zvláštní 
úskalí, ale třeba se ještě dočkám nějakého toho 
překvapení … S princeznou Turandot si moc 
podobné nejsme. Turandot je pro mě princezna, 
žena racionálnější a chladně uvažující. Zdá se, 
že je podstatě bez emocí (s výjimkou krátkého 
momentu polibku ve 3. jednání). Já jsem oproti 
ní mnohem více emocionálně založená osoba. 
Eliška Weissová, představitelka Turandot

Jaká bude Turandot jako inscenace a jaké mají 
pocity tři představitelky orientální princezny Turandot?

 >

Turandot ve stylingu Borise Hanečky
Foto: J. Gulyás
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OPERA > UVÁDÍME

Mozartovy narozeniny 2020
aneb U Mozartů jako doma
Wolfgangovy komorní skladby, písně, stesky a žerty

Letos se poprvé v jedenáctileté historii Mozartových narozenin odehraje tento tradiční 
koncert bez účasti orchestru a dirigenta. Neuslyšíme ani operní árie, ani slavné sym-
fonie či instrumentální koncerty. Zveme vás však přímo k Mozartům domů – uvidíte 
a uslyšíte, jak to vypadá, když Wolfgang s Konstancí nemohou najít stužku ke klobouku, 
jaký dárek dal dvacetiletý Wolfgang k svátku své sestře Nannerl a uslyšíte také několik 
Mozartových písní, plných hudební krásy, něhy, stesku i humoru. Koncert pak vyvrcholí 
uvedením Serenády B dur, tzv. „Gran Partity“, kterou proslavil mimo jiné také Miloš For-
man ve svém Amadeovi – vzpomínáte na první setkání Salieriho s Mozartovou hudbou? 
Hlavními gratulanty letošních Mistrových narozenin budou sólisté Opery Národního 
divadla a přední hráči jeho orchestru. Rádi bychom, abyste se cítili při letošním  
koncertu u Mozartů jako doma.

Do druhého desetiletí Mozartových narozenin
Cokoli trvá v tak proměnlivém světě, jako je ten diva-
delní, bez přestávky déle než deset let, lze bez váhání 
označit za tradici, někdy dokonce i úctyhodnou. Tako-
vou mimořádnou sérii již stačil v nejnovějších dějinách 
Národního divadla vytvořit každoroční koncert konaný 
u příležitosti dne narození jedné z největších celebrit 
spojených s pražskou hudební a divadelní historií – 
Wolfganga Amadea Mozarta. Letošní lednový koncert 
zahajuje již druhé desetiletí Mozartových narozenin 
ve Stavovském divadle!
Tradice lednových mozartovských koncertů je ovšem 
ještě o něco delší a sahá až do roku 2003, kdy s touto 
myšlenkou přišel tehdejší ředitel Národního divadla 
Daniel Dvořák. Vrcholem prvních ročníků lednových 
narozeninových koncertů se bezesporu stal slavnostní 
večer ke 250. výročí Mozartova narození, které na po-
čátku roku 2006 slavil celý svět. Tehdy hrála ve Sta-
vovském divadle Česká filharmonie pod taktovkou 
Manfreda Honecka a koncert byl vysílán do mnoha 
zemí světa.

Tehdy se ovšem ještě tyto koncerty nenazývaly 
Mozar tovými narozeninami. Tento příjemně znějící 
titul se stal pravidelnou značkou až roku 2009, v éře 
operního šéfa Jiřího Heřmana. Ten spolu se svým 
týmem začal zvát na Mozartovy narozeniny operní 
hvězdy jako Annette Dasch, Adrianu Kučerovou, 
Pavola Bršlíka či Adama Plachetku. Celkem třikrát 
koncert řídil vynikající Tomáš Netopil, v roce 2010 
jsme měli možnost slyšet Mozarta naživo v auten-
tické interpretaci Collegia 1704 s Václavem Luksem, 
v roce 2012 koncert odehrál, odřídil i odmoderoval 
slavný hornista Radek Baborák. V symbolickém 
duchu „narozenin hudebního génia“ se v pozdějších 
letech měly možnost prezentovat také vynikající 
mladé talenty, sedmnáctiletá kanadská houslistka 
Isabella D’Éloize Perron či laureáti Mezinárodní pě-
vecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. V celé 
historii Mozartových narozenin se pak jejich vůbec 
neslavnějším hostem stal v loňském roce sám Pláci-
do Domingo, tentokrát v roli dirigenta. Jen tak dál!

Ondřej Hučín

Účinkují:
Marie Fajtová, soprán

Michaela Zajmi, mezzosoprán
Jaroslav Březina, tenor

Jiří Brückler, baryton

Zdeněk Klauda, kladívkový klavír
Členové Orchestru Národního divadla

Uvádíme 
27. ledna 2020 

ve Stavovském divadle

Das Bandel, tercet pro soprán, tenor a baryton s doprovodem smyčcového kvinteta, KV 441
Der Frühling, KV 597
An Chloe, KV 524
Als Luise die Briefe ..., KV 520
Die Alte, KV 517
Sei du mein Trost, KV 391
Abendempfindung an Laura, KV 523
Mi lagnerò tacendo, nokturno pro soprán, mezzosoprán, baryton, 2 klarinety a basetový roh, KV 437
„Nannerl Septet“, Divertimento D dur pro hoboj, 2 lesní rohy a smyčcové kvinteto, KV 251
„Gran Partita“, Serenáda č. 10 B dur pro dechové nástroje, KV 361/370a

Program

 >
Vizuál ke koncertu

Foto: J. Gulyás



Drahý Wolfi, snad Ti tak mohu říkat, 
když mám tu možnost jako zpěvačka 
Tvé krásně napsané noty zpívat 
a být tak prostředník mezi Tebou 
a posluchači, kteří stále plnými doušky 
hltají Tvou nádhernou hudbu, která už 
je tolik let s námi. Co Ti tedy popřát? 
Snad jen ať jsi stále takový, jaký jsi, tak 
jak Tě všichni milují jako velkého génia 
a pana skladatele s velkým S.  
ŽIVIJO! 

Michaela Zajmi
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OPERA > ZPRÁVY

Zprávy z Opery

TIP DRAMATURGA

 
Pátý leden …

Přemýšlím o čtvrtku 5. ledna 1888. 
Z dobového tisku víme, že na slav-
nostní otevření Nového německého 
divadla (NND) se do Prahy vypravili 
lidé z Čech, Rakouska i Německa. 
Představuji si, jak procházeli 
z Nádraží Františka Josefa krás-
ným parkem, zastavili se u jezírka 
s vodopádem a z dálky obdivovali 
vznosné průčelí divadla. Ti všímavější 
se snažili identifikovat busty velkých 
umělců na balkoně (Goethe, Schiller 
a Mozart). A pak už zbývalo klidným 
krokem přejít přes dnešní Wilsonovu 
ulici. Žádné nebezpečí šestiproudové 
magistrály nehrozilo, maximálně bylo 
třeba dát si pozor na kočáry, jejichž 
frekvence byla ten večer jistě mno-
hem vyšší než jindy. Movitější diváci 
se mohli nechat kočáry přivést až 
před hlavní vchod divadla. Přemýšlím, 
co v těch chvílích prožíval první ředitel 
Angelo Neumann. Ani tak vynikající 
divadelní manažer s rozsáhlými zku-
šenostmi nemohl být klidný – bude 
všechno správně fungovat? Původně 
doufal, že provoz zahájí 29. 10. 1887 
Mozartovým Donem Giovannim, v den 
100. výročí světové premiéry. Ta se 
sice uskutečnila ve Stavovském diva-
dle, ale Neumann, dobře obeznámený 
s pražským mozartovským kultem, 
považoval toto výročí za skvělý start 
nového divadla. Stavba ale v listopadu 
dokončena nebyla, a otázky, zda dva 
měsíce k zajištění dokonalého stavu 
postačily, byly 5. 1. jistě nabíledni.
Je pátý leden 1938 a padesátileté 
výročí NND. Slaví se stejným titulem 
jako v roce 1888 – Wagnerovou operou 
Mistři pěvci norimberští, za účasti prezi-
denta Edvarda Beneše a členů vlády.
Je pátý leden 1988 a sté výročí 
budovy. Ve Smetanově divadle, od roku 
1948 součásti ND, je na programu 
Čajkovského Piková dáma, a to v rámci 
cyklu představení k 70. výročí VŘSR.
Je pátý leden 2008. Státní opera Pra-
ha zahájila celoroční oslavy 120. výro-
čí Dnem otevřených dveří, kterého se 
zúčastnilo přes 3000 lidí. 
Je pátý leden 2020. První tóny, které 
na galakoncertě zazní, budou patřit 
předehře k Mistrům pěvcům. Znovu se 
setkáme s bustami klasiků na balkoně 
i s oponou Eduarda Veitha, zničenou 
v roce 1945 a obnovenou v roce 2019 
Martinem Černým. Nové německé 
divadlo – Státní opera rediviva!

Jitka Slavíková 
dramaturg Opery

Operní derniéry
La traviata

Dne 11. prosince 
proběhla derniéra 
inscenace La traviata 
v režii Jany Kališové 
v hlavních rolích 
s Marií Fajtovou a To-
mášem Juhásem. 
Jednalo se o ins-

cenaci, která byla na repertoáru Národního divadla 
od roku 1998 a hráli jsme ji celkem 192x. Na derniéře 
byl navíc přítomen i čestný host – emeritní sólista 
Opery ND, tenorista Miroslav Švejda, kterému umělci 
na jevišti po představení poblahopřáli k jeho význam-
nému jubileu. 

Čert a Káča 
V neděli 12. ledna 
nás čeká 214. repríza 
a zároveň derniéra 
legendární inscenace 
Čert a Káča v kulisách 
a kostýmech vý-
znamného českého 
výtvarníka, ilustráto-

ra a malíře Adolfa Borna a v režii slovenského reži-
séra Mariána Chudovského. Jako Káča vystoupí Jana 
Sýkorová, v roli čerta Marbuela Luděk Vele a v roli 
ovčáka Jirky Jaroslav Březina. Poslední představení 
tohoto titulu bude dirigovat Jan Chalupecký. 
Uvádíme 12. 1. 2020 v Národním divadle

Poprask v opeře (Viva la Mamma)
V neděli 26. ledna 
proběhne derniéra 
italské komické 
„opery o opeře“ 
Poprask v opeře. 
Barvitá, zábavná 
a roztančená insce-
nace českého mima 

a performera Radima Vizváryho měla premiéru 
v roce 2017 a hrála se celkem 25x. 
Uvádíme 11. a 26. 1. 2020 ve Stavovském divadle 

Lohengrin
Dne 2. února se 
naskytne posled-
ní možnost vidět 
v Národním divadle 
inscenaci Wagnerova 
Lohengrina. Jedná se 
o inscenaci v mnoha 
ohledech unikátní, 

protože jde takříkajíc o „rekonstrukci“ bayreuthské 
režijní koncepce skladatelova vnuka Wolfganga 
Wagnera. Pro opětovné uvedení v Národním divadle 
byla zrealizována slavnou skladatelovou pravnučkou 
Katharinou Wagner. Inscenaci hrajeme od roku 2017 
a uvedli jsme ji 24×. 
Uvádíme 31. 1. a 2. 2. 2020 v Národním divadle

Projekt Opera dětem
Také v novém roce připravujeme sérii programů 
a představení pro děti a jejich rodiče. Pod vedením 
emeritní sólistky Národního divadla a umělecké 
vedoucí Jiřiny Markové-Krystlíkové se můžete těšit 
nejen na pěveckou dílnu pro děti Studio Písnička, 
ale také na opery na pohádkové náměty Miniopery 
a známý cyklus zábavních a vzdělávacích pořadů 
Opera nás baví.

Studio Písnička: 18. 1. v 11.00 a 14.00  
v Provozní budově ND (zkušebna 440)

Miniopery: 7. a 9. 1. v 17.00 na Nové scéně 

Opera nás baví: 4. 1. v 11.00 ve Stavovském divadle 

Dramaturgický úvod 
před představením 
Před vybranými představeními probíhají drama-
turgické úvody cílené na zasazení uváděných děl 
do celkového kulturního i historického kontextu. 

12. 1. 2020 od 18.30 Prodaná nevěsta 
(1. balkon ve foyer ND) 
uvádí šéfdramaturg Ondřej Hučín

23. 1. 2020 od 18.30 Turandot 
(1. balkon ve foyer ND) 
uvádí šéfdramaturg Ondřej Hučín
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Činohra
Umělecký ředitel Činohry: 

DANIEL ŠPINAR

 ×
Filip Kaňkovský, Lucie Juřičková, Pavlína Štorková
Foto: P. Nesvadba

Maurice Maeterlinck

Modrý pták
Pohádka pro děti, symbolický příběh pro dospělé či hra o hledání 
štěstí oslaví 25. ledna 2020 svou 70. reprízu.

Režie: Štěpán Pácl
Hrají: Pavlína Štorková, Filip Kaňkovský, Jan Bidlas, Radúz Mácha, 
Lucie Juřičková, Pavel Batěk, Saša Rašilov, Anna Fialová,  
Ondřej Pavelka, Martina Preissová, Johanna Tesařová,  
Vladislav Beneš a Patrik Děrgel

Dále uvádíme:
1. ledna, 23. února, 8. března,
11. dubna a 8. května 2020
ve Stavovském divadle 



18

ČINOHRA > PO PREMIÉŘE

Král Oidipús
„Hledáš vraha, kterým jsi ty sám!“

Sofoklés

Uvádíme: 
14. a 22. ledna, 
17. a 22. února,

22. března,
7. a 17. dubna,

11. a 20. května,
15. června 2020

v Národním divadle

Překlad: Matyáš Havrda, Petr Borkovec
Úprava textu: Nina Jacques, 

Ilona Smejkalová, Jan Frič
Režie: Jan Frič

Dramaturgie: Nina Jacques, 
Ilona Smejkalová

Scéna: Dragan Stojčevski
Kostýmy: Kateřina Štefková

Hudba: Jakub Kudláč
Světelný design: Tomáš Morávek

Zvukový design: Jan Veselý
Choreografie: Marek Zelinka

Hrají: Pavel Batěk, Jana Stryková,  
Igor Orozovič, David Prachař, 

Jana Preissová, Alena Štréblová, 
Taťjana Medvecká, Lucie Polišenská, 
Martina Preissová, Filip Kaňkovský, 

Petr Vančura, Mikuláš Čížek j. h., 
Václav Marhold j. h., Jiří Pěkný j. h 

 a další

Režisér Jan Frič spoléhá na naši vizuální zkušenost i smysl pro humor. Krále Oidipa 
interpretuje prostřednictvím obrazů, v nichž se provokativně potkávají klišé známého 
detektivního seriálu s výstupy chóru, stylizovanými v duchu katolického ritu nebo popové 
show. Vraždu, jíž se Oidipus dopustil, na horizont scény nesmazatelně zaznamenává obří 
„boží“ počítačová tiskárna a v přímém přenosu sledujeme exhumaci ostatků zavražděného 
krále z hrobu uprostřed jeviště. Antické sloupoví po obvodu scény tvoří železná konstrukce, 
jakou známe z koncertů pod širým nebem, blankytné řecké nebe na ní připomene napjatá 
modrá plachta. (…) Jednotlivé dílky puzzle s názvem Král Oidipus vypadají divoce, ale pokud 
to nevzdáme, obraz Oidipova pátrání postupně začne dávat smysl. Podmínkou ovšem je, 
že přistoupíme na hru a zapomeneme na svoji představu o tom, jak má vypadat inscenace 
antického dramatu. (…) Úplný konec se popisovat nesluší, nicméně pro ty, kteří vydrželi, 
režisér po dvou hodinách připravil katarzní zážitek, jenž odkazuje člověka do příslušných 
mezí, ale zároveň mu nechává naději. Tak nějak si to asi antičtí dramatici představovali.

Marie Reslová, Aktuálně.cz, 9. prosince 2019

Z ohlasů:

1
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Dramaturgický úvod
14. ledna, 17. února, 
20. května 2020

Představení  
s anglickými titulky
22. března, 7. dubna 2020

1  Pavel Batěk, Taťjana Medvecká
2  David Prachař, Pavel Batěk
3  Igor Orozovič, Filip Kaňkovský
4  Pavel Batěk
5  Pavel Batěk, Jana Stryková
Foto: P. Borecký

2

3

5

4
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ČINOHRA > OHLASY

Bylo to ještě lepší, než jsem předpokládal. Skvělý Adamec, Čalfa, Havel, Jičínský, Pithart, 
Komárek, Klaus i výkony dalších herců. V neposlední řadě téměř dokonalá slovenština. 
Výborně vyřešena „uzavřenost“ jednání. Nepřepadlo to do karikatur jedné ani druhé 
strany a současně to není nuda. Mé výhrady jsou mikroskopické oproti celkovému vyznění. 
Úžasné propojení jeviště a hlediště, potěšila mne celková atmosféra a reakce diváků. Nej-
absurdnější hra dramatikova se dočkala po třiceti letech provedení na přímo symbolickém 
místě v divadelní budově mezi Národní třídou a náměstím Václava Havla.
Vladimír Hanzel

Bylo to super. Díky moc.
Adam Gebrian

Pane Mikluši, Váš Havel byl dokonalý. DO-KO-NA-LÝ!!!
Dan Fassbinder

Byla jsem na všech třech projektech a jsem opravdu vděčná, že něco takového vzniklo. DÍKY!
Katka Vojtová

Moc se nám to líbilo.
Laďka Sasková

Skvělý! A ten Bob!
Marie Špalová

Připojuji se s díky Vám všem. Škoda jen, že se tento projekt nebude opakovat. Moje vnou-
čata (21–11 roků) se o tehdejší dění moc zajímají a takových mladých není málo, kteří 
chtějí vědět, jak to opravdu bylo. Uvažujte o reprízách! Byl by to velmi záslužný čin.  
Díky za všechny generace.
Zdeněk Rajniš

Bylo to neuvěřitelný, magický.
Martin Kosa

TRIBUNA
Proběhlo 26 a. 27. listopadu 2019 

v Divadle Archa v rámci festivalu Akcent

FEDERÁL
Proběhlo 27. a 29. listopadu 2019 
 v Nové budově Národního muzea

KABINET
Proběhlo 30. listopadu a 1. prosince 2019 

na Nové scéna Národního divadla

Z diváckých ohlasů:

Sametová 
simulace

Hlavním mediálním partnerem 
byla Česká televize.
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Sametová 
simulace

1  Sametová simulace: Kabinet
2  René Levínský (Zdeněk Jičínský), Robert Mikluš 

(Václav Havel), Petr Hojer (Michal Horáček), 
Václav Zimmermann (Martin Mejstřík)

3  Vladimír Hanzel, Jakub Slach (Vladimír Hanzel)
4  Vladislav Beneš (Ladislav Adamec), 

Robert Mikluš (Václav Havel)
5  Martin Veliký (Marián Čalfa)
Foto: J. Hromádko
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Koncové světlo
Text: Jan Tošovský a kol.

Režie: Jan Frič
Dramaturgie: Jan Tošovský

Scéna: Matěj Sýkora
Kapelník: Juliána Kvíčalová

Hudba: Mojmír Měchura
Světelný design: 

Jan Hons Šuškleb, Roman Jajčík

Hrají: Magdaléna Borová, 
Matyáš Řezníček, Jindřiška Dudziaková, 

Saša Rašilov a Mojmír Měchura j. h.

 Světové premiéry: 
27. a 28. února 2020 

na Nové scéně

Dále uvádíme: 
26. února (předpremiéra),

11. a 26. března, 
20. dubna, 

20. a 26. května 2020

Co spojuje siouxského šamana Černého jelena a fi-
losofy Nicka Landa a Rezu Negarestaniho? Na první 
pohled nic. Černý jelen prožil osud svého národa – 
bojoval v řadě bitev včetně té u Little Bighornu, přežil 
sérii následných porážek, uchýlil se do rezervace, 
byl svědkem masakru u Wounded Knee. Později 
přijal křesťanství a dokonce se stal katechetou. Nick 
Land (*1962) a Reza Negarestani (*1977) působili 
na univerzitě ve Warwicku, kde Land na přelomu 
tisíciletí rozvíjel své technofuturistické vize. Je zván 
„otcem akceleracionismu“, filosofického směru, který 
hlásá rychlé spojení člověka se strojem a uspíšení 
kyberkapitalistické budoucnosti. Landův žák Nega-
restani za hybatele moderních dějin postuluje ropu 
a její avatary – západní ropné společnosti, korpo-
race a vlády i blízkovýchodní teokracie, bratrstva 
a teroristické organizace. Ropa je pro něj „telurickým 
lubrikantem“, který díky své mazlavosti posouvá dění 
ve světě a „konfiguruje vyvstávání událostí a utváření 
skutečnosti efektivněji než sám čas“.
Co tedy tyto tři myslitele spojuje? Vize. K Černému 
jelenu přišla po způsobu jeho lidu v devíti letech, kdy 
zčistajasna ztratil vědomí a několik dnů ležel v týpí 
svých rodičů, zatímco jeho duch bloudil po nezná-
mých končinách. Až jako stařec ji v rezervaci Pine 
Ridge vyprávěl básníkovi a etnografovi Johnu G. 
Neihardtovi, který ji literárně zpracoval a v roce 1932 
vydal pod názvem Black Elk Speaks (Mluví Černý 
jelen). Kniha se stala silnou inspirací zejména v době 
hledání alternativ k západnímu konzumerismu 
v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. Vize 
Černého jelena je vizí z prastarých časů, vizí lovce 

z doby kamenné – lze říct, že nás přenáší na samý 
úsvit lidských dějin. To vize Landy a Negarestaniho 
jsou vlastně jejím opakem; hledí do blízké budouc-
nosti světa, jehož jsme součástí a jejž spoluvytváří-
me, a snaží se spatřit jeho možné další směřování. 
Nachází ho buď ve splynutí s ne-lidským, s anorga-
nickým (Landův „člověk-stroj“), nebo ve světě bez 
člověka, který dynamikou těžby a spotřebovávání 
ropy, dynamikou odosobněného freudovského Thana-
tu míří k vlastnímu zničení (Negarestaniho „černé 
slunce, uvězněné v útrobách země“).

O autorské inscenaci pro Novou scénu jsme se s re-
žisérem Janem Fričem začali bavit v době, kdy vyšla 
Zvláštní zpráva IPCC ke globálnímu oteplení o 1,5 °C. 
Téma tehdy viselo ve vzduchu, leč obávali jsme se, 
že vzhledem k předstihu, s nímž v ND plánujeme, 
bude inscenací na environmentální téma v roce 2020 
mnoho. Proto jsme se rozhodli podívat na věc odjinud: 
Mantrou západní společnosti se stalo vytěsnění smrti 
a kult nekonečného mládí, neutuchající výkonnosti 
a neomezeného růstu. Popření konce je možná jedním 
z důvodů, proč přehlížíme devastaci ekosystémů, 
vymírání druhů, odporné podmínky chovu hospodář-
ských zvířat. Nejpozději od renesance se na Západě 
rozvíjí vnímání světa jako objektu, jako mechanismu. 
Ten může být rozebrán a zase složen, manipulován 
a přestavován, libovolně využíván. Může být funkční, 
nebo nefunkční. Jenže svět a vše živé v něm je orga-
nismus. Mechanismus vzniká skládáním částí, kdežto 
organismus vzniká jako celek. Lze ho sice na části 
rozložit, ale nikdy už složit tak, aby byl funkční. Orga-
nismy totiž nejsou funkční ani nefunkční: jsou zdravé, 
či nemocné; živé, či mrtvé. Dobře to vyjadřuje jiný 
siouxský myslitel Joseph Marshall III.: „Pravda o smrti 
je prostá. Dojde k ní. Nic není jistější, bez ohledu 
na to, jak tvrdě proti ní budeme bojovat. Smrt k nám 
přijde, bez ohledu na to, jak mocní, slavní, bohatí, 
krásní, vlivní či stateční jsme. Není žádný způsob, jak 
ji porazit: boj se smrtí nakonec vždycky prohrajeme. 
Když ale na ni myslíme tímto způsobem, vzniká iluze, 
že smrt je náš nepřítel. To však není pravda: když bylo 
vše řečeno a vykonáno, je to náš nejvěrnější přítel. 
Poslední a asi největší pravdou o smrti je, že přináší 
naprostou rovnost: sjednocuje všechny živé bytosti 
ve své pravdě. Každá forma života s námi sdílí stejný 
osud, který začíná zrozením a končí smrtí.“

Naše inscenace nechce být oslavou smrti, spíš poku-
sem o její pochopení jako součásti života, díky níž si ho 
můžeme více vážit. Má být modlitbou za život, výzvou 
k pokoře před jeho velikostí. Protože život všech 
bytostí vychází z jediného základu, je hluboce vnitřně 
spojen, a pokud se nám to podaří znovu pochopit 
a prožít, může to být krok k uzdravení našich životů 
i naší planety – jediné, kterou máme.

Jan Tošovský

 >

Fotografie z vlaku z Vánoc 2018 od Jana 
Friče, který takto nalezl název inscenace.

Jan Tošovský a kolektiv

Dramaturgický úvod
26. února, 20. dubna, 

26. května 2020 
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Stát jsem já
Překlad: Zdeněk Bartoš

Režie: Jan Mikulášek
Dramaturgie: Marta Ljubková

Scéna: Marek Cpin
Kostýmy: Kateřina Štefková

Světelný design: Přemysl Janda
Video: Dominik Žižka

Hrají: Pavel Batěk, Robert Mikluš,  
Zuzana Stivínová, Filip Kaňkovský, 

Anna Fialová, Petr Vančura  
a David Matásek

České premiéry: 
 12. a 13. března 2020 

ve Stavovském divadle

Dále uvádíme: 
11. března (předpremiéra),

26. března,
1. a 25. dubna,

10. a 26. května,
9. června 2020

 >
Vincent Macaigne

Foto: IFI FRENCH FILM FEST 2019

Vincent Macaigne

Není tak těžké najít pro Vincenta Macaigne (1978) 
nějaký český protějšek. Výrazných uměleckých osob-
ností, které jsou aktivní – a úspěšné – jak v divadle, 
tak ve filmu, jak na jevišti, tak od režijního pultu, 
máme doma také několik. Přinejmenším s Národním 
divadlem dlouhodobě spolupracujícího Jiřího Havelku. 
Ostatně i Daniel Špinar začínal jako herec … Vincenta 
Macaigne však známe o mnoho méně: s jeho jménem 
se v tuzemsku možná setkali milovníci francouzského 
filmu a zájemci o tamější divadlo, nicméně doma je 
to veliká hvězda. My na jevišti Stavovského divadla 
uvedeme jeho hru Stát jsem já, která měla premiéru 
v autorově režii v roce 2017 ve švýcarském Lausanne 
a která dodnes objíždí Evropu. Je to po dlouhé době 
na našem jevišti francouzská hra, která není stará 
několik desetiletí nebo století. V okamžiku, kdy se 
teprve začalo zkoušet, si ovšem představme přede-
vším jejího autora: ten v současnosti posiluje hlavně 
svou filmovou proslulost, jelikož v letošním roce se 
rozhodl dát si divadelní pauzu a věnovat se jenom 
natáčení (a zrušil proto plánovaný projekt v pařížském 
Théâtre des Bouffes du Nord); ostatně už před šesti 
lety ho francouzský tisk označil za „dlouho hledaného 
nástupce Gérarda Depardieua“. Jak napsala tamní 
kritika: „Depardieu může nasednout na moped a frčet 
chez Putin.“
Macaigne pochází z rodiny francouzského obchodníka 
a malířky íránského původu, jeho starší bratr je soudní 
lékař. Doma se prý mluvilo francouzsky a persky. 
Herectví se začal věnovat, protože mu ve škole „nešly 
vážné předměty“. Začal studiem malířství (mimocho-
dem, ke svým inscenacím si dělá i scénografii), pak 
přestoupil na Pařížskou národní konzervatoř a od ab-
solutoria hojně hrál v klasickém i moderním reper-
toáru. Brzy začal režírovat jak cizí, tak své vlastní texty 
a záhy začal i točit. Ve třiceti letech – zrovna režíroval 

Idiota – měl mrtvici, což ho prý zdravotně nepozname-
nalo, ale ani nezpomalilo v jeho nasazení.
Za kamerou debutoval roku 2012 krátkometrážním 
snímkem Ce qu’ill restera de nous (Co z nás zbude), 
k němuž si napsal i scénář, ale v němž nehrál. Před 
kamerou údajně pracoval podobně jako na jevišti; text 
vzniká na základě improvizací, jejichž snahou je rozru-
šit svazující divadelní konvence. Jeho hry jsou svým 
způsobem úvahou nad tím, jak dnes hru psát – vždy 
se však snaží vybudit publikum z letargie a provokovat 
ho. Říká, že nepíše na papír, ale přímo na jeviště. To 
rozhodně platí o textu Stát jsem já, který jako první 
z jeho her vyšel tiskem. Sám Macaigne tvrdí, že základ 
hry napsal jako teenager – pak ho však úplně přepsal 
a doplnil krátkými politickými projevy a scénami, 
v nichž se odráží současný stav světa. Výsledkem 
podle něj je „totální“ hra v shakespearovském slova 
smyslu o zemi v úpadku. Základním stavebním 
kamenem je tu ovšem humor a prvek zábavy a v jeho 
vlastní inscenaci hra končí jako večírek.
Na otázku, proč opustil klasické divadlo, Macaigne 
říká: „Vždyť jsem ho dělal dvacet let! Nejde o opouště-
ní, o narušování pravidel, jde o to dotknout se součas-
ných lidí, lidí, jako jsem já. Někteří diváci se zaleknou, 
jiní přijdou. Snažím se vytetovat své představení jako 
vzkaz, který posílám dál. Divadlo navíc musí být zá-
bavné. Jsem rád, když lidi s představením jdou, když 
se baví. Moje inscenace není interaktivní, je prostě 
jenom nějak … chaotická. Lidé zároveň poslouchají 
každé slovo, i když to není rigidní divadelní vzdělá-
vání.“ – Do Macaignova textu se osobně musí zapojit 
nejen diváci, ale i herci. Je třeba, aby odhalili něco ze 
své osobnosti, ze svých frustrací a ze své životaschop-
nosti, energie.

Marta Ljubková

Dramaturgický úvod
11. a 26. března 2020 
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ND Talks: 
Kulturní instituce mezi státem, 
občanskou společností a trhem 
Složitý vztah mezi státem, občanskou společností a trhem vytváří prostor, 
v kterém se umění uskutečňuje v rámci takzvaných kulturních institucí. 
Co to je, jaké jsou jejich předpoklady, podmínky, modality? Jak může 
kulturní instituce aktivně působit v takto popsaném veřejném prostoru? 
Považujeme kulturní instituce a její představitele za nositele specific-
kých hodnot společnosti? A pokud ano, proč? Mají právo vyjadřovat se 
k veřejným otázkám víc než někdo jiný? Mají sílu intervenovat, nebo jsou 
bezmocné? Je umění silnější, je-li institucionalizované – anebo subverziv-
ní, anarchistické, intervenční?

Hosty debaty budou socioložka Tereza Stöckelová, člen garanční rady 
Národní galerie Josef Pleskot a Nataša Zichová z odboru umění Minister-
stva kultury ČR.
Moderuje filosofka působící na Filosofickém ústavu AV Alice Koubová.

13. ledna 2020 od 18.00 ve foyer Nové scény 

Nová krev: 
Ticho! 
Filosofové po Wittgensteinovi 
Může se filosofie objevit na jevišti? A pokud ano, jak se budou hercům 
interpretovat texty, které vznikly na základě jejich výkonů? Uvádíme scé-
nicky zpracovaný výběr filosofických reflexí představení inscenace Oběd 
u Wittgensteina, které přečtou herci Činohry. Protože autoři svými eseji 
rozvíjejí, komentují, doprovázejí, nebo polemizují s představením hry Tho-
mase Bernharda, bude tuto Novou krev charakterizovat hledání možných, 
odhadnutelných či nečekaných propojení mezi filosofií a jevištěm. Kolik 
tisíců zamyšlení, pohybů a pnutí nabízí jedno divadelní představení? A jak 
se nás tyto myšlenky týkají – osobně, společensky, obecně? Je divadelní 
projev filosofický? Je filosofie dramatická? A může být performativní?
Autorka projektu: Alice Koubová, režie: Nina Jacques, 
výtvarná spolupráce: Natálie Rajnišová 
Hrají: Lucie Juřičková, David Prachař, Saša Rašilov, Zuzana Stivínová 
a Petr Vančura

29. ledna 2020 od 20.00 ve foyer Nové scény

Nová krev – Speed Dating: 
ND Young vs. ND Gold
Letošní sérii Speed Datingů zahájíme vydáním ND Young vs. ND Gold. 
Po mezigeneračním setkání režisérů a napjatém randění dramaturgů 
a kritiků se tentokrát na Nové scéně setkají účastnící kurzu ND Young 
s osobnostmi provozu Činohry Národního divadla. Mladí návštěvníci se 
setkají s jejím uměleckým ředitelem, režisérem Danielem Špinarem, 
asistentkou režie Kateřinou Adámkovou, vedoucím jevištního provozu 
Stavovského divadla Petrem Stříbrným, ekonomem Národního divadla 
Petrem Tošovským a s dalšími. Pro diváky půjde o jedinečnou příleži-
tost potkat se nejen s nejmladším publikem, ale rovněž s představiteli 
provozně obrovského divadla, kteří zřídkakdy mají příležitost sejít se 
na jednom místě.
Moderuje: Jan Frič

27. ledna 2020 od 20.00 v Café NONA

Nová krev – Speed Dating: 
ND Gold vs. ND Gold
Další ze Speed Datingů bude věnován osobnostem, které se rozhod-
ly Národní divadlo podporovat nad rámec běžného diváctví a instituci 
dlouhodobě finančně sponzorují. Naši mecenáši tedy dostanou příležitost 
podívat se na divadlo, které mají rádi, z jiné strany: seznámí se s lidmi, se 
kterými se ještě nesetkali, a ověří si tak, že s jejich štědrostí je nakládáno 
smysluplně. Kde všude se promítají jejich prostředky? Kdo všechno tvoří 
Národní divadlo? Mají mezi soubory Baletu, Činohry, Opery a Laterny 
magiky své oblíbence? Chceme takto mecenášům poděkovat za jejich 
podporu a ukázat jim zase jinak, kdo také stojí za největším divadlem 
v zemi. Přijďte se podívat a zvědět, o čem si spolu budou zaměstnanci ND 
a mecenáši povídat a zda vzniknou nová přátelství a nové divadelní lásky!
Moderuje: Petr Vančura 

10. února 2020 od 20.00 v Café NONA 
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ND café: 
Divadelní profese – nápověda
Zveme vás na další setkání s neznámými divadelními profesemi. 
Tentokrát pozvání přijala nápovědka Činohry Lucie Brychtová. 
Přijďte se v neformálním rozhovoru dozvědět, co vše má nápověda 
na starosti a jakým způsobem se podílí na vzniku nových činoher-
ních inscenací. Kolik forem náhozů ovládá, jaké druhy a typy pauz 
rozpozná a proč sebou škubne, když se na jevišti luskne prsty?
Vstup zdarma, šálek kávy rovněž. 

21. ledna 2020 od 17.30 v Café NONA
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ND Young je prostor pro všechny 
mladé diváky, kteří se chtějí dozvědět víc
Činohra Národního divadla má velký 
zájem na budování vztahu s mladý-
mi diváky, proto svou nabídku do-
savadních kurzů rozšířila o projekt 
ND Young. To je tříměsíční kurz pro 
studenty středních a vysokých škol, 
v jehož průběhu se účastníci sezná-
mí s chodem Národního divadla. 

 
Zhlédnou představení pěti inscenací, rozšířená 
o doprovodné programy – dramaturgický úvod, 
diskusi s inscenátory a herci (takzvané Setkání 
s tvůrci) a diváckou diskusi ND Dialog. Podívají 
se také do různých prostor Národního divadla 
od sklepů, přes šatny a zákulisí až po půdu. 
Kromě tohoto absolvují v rámci programu kurzu 
šest workshopů zaměřených na detailnější 
divadelní práci.

Tento rok se účastníky ND Young povedlo zapojit 
dokonce do programu Noci divadel. S ohledem 
na téma Divadlo a svoboda jsme na hereckých 
workshopech připravili scénické čtení divadelní 
hry Václava Havla Anděl strážný. Účastníci kurzu 
si tak vyzkoušeli přípravu veřejné performance 
jako samotní aktéři.

Ostatně přečtěte si některé z ohlasů na právě 
proběhlý kurz:

„Děkuji za příležitost zúčastnit se a poznat 
Národní divadlo, které se nebojí otevřít širokému 
spektru diváků a přiblížit svoji dramaturgii veřej-
nosti. Oceňuji široké spektrum záběru od vhledu 
do baletu až k činohře. Dostali jsme se i do zá-
kulisních prostor a mohli jsme sbírat zkušenosti 
od význačných osobností.“ 
Petra Šavrdová

„Upřímně jsem se bála, co mne tam čeká, ale 
i přesto jsem se přihlásila. A díkybohu za to. 
V životě jsem nepotkala tak úžasné a přátelské 
lidi. Ať už jde o ostatní mladé divadelní nadšence 
či naši lektorku Zuzku Kráľovou. Samozřejmě 
nesmím zapomenout na umělce, kteří nás 
na workshopech vedli: René Nekuda, Marta 
Ljubková nebo Filip Kaňkovský. V prvním ročníku 
jsme brázdili pouze břehy činohry, ale tento 
rok jsme okusili i balet a operu. Seznámili jsme 
se s dalšími osobnostmi divadla: kmenovým 
režisérem Janem Fričem, se kterým jsme absol-
vovali workshop projektu a režie a vyzkoušeli si 
nejrychlejší tvorbu inscenace, co se týče stránky 
přípravné, a primabalerínou Nikolou Márovou, se 
kterou jsme absolvovali workshop baletu. Tímto 
chci poděkovat nejen účastníkům ND Young, kteří 
jsou mými přáteli, ale i samotným umělcům 
a zaměstnancům Národního divadla za jejich čas 
a chuť si nás vzít pod křídla a ukázat nám zákulisí 
divadla. Hluboce se klaním a děkuji.“
Kristina Kalendová

V březnu 2020 začíná nový kurz –  
a přihlásit na něj se můžete už teď! 
Jeho harmonogram je následující:
10. března 2020: 
první setkání ND Young 3
16. března 2020: 
návštěva představení Maryša + ND Dialog
24. března 2020: 
workshop Dějiny divadla
26. března 2020: 
návštěva představení Stát jsem já + Setkání 
s tvůrci
31. března 2020: 
workshop Scénografie
7. dubna 2020: 
workshop Kostým
15. dubna 2020: 
návštěva představení Slovanský temperament
21. dubna 2020: 
workshop Maska
28. dubna 2020: 
workshop Herectví
7. května 2020: 
návštěva představení Sternenhoch
13. května 2020: 
návštěva představení Duchové jsou taky jenom lidi
19. května 2020: 
workshop Bavme se o divadle

Přihlášku a bližší informace naleznete 
na stránkách www.ndplus.cz.

 >

Účastníci kurzu ND Young
Foto: J. Lovás
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Novoroční nabídka 
Činohry ND
aneb Vstupte s námi 
do nového roku se 
zvýhodněnou nabídkou 
na vybraná lednová 
činoherní představení

Vážení členové KPČ, 

přejeme vám krásný nový rok, 
dobré zdraví i mnoho divadel-
ních zážitků s Činohrou ND.

Věříme i doufáme, že stáva-
jící i připravovaná činoherní 
představení budou pro vás 
ve spojení s návštěvou Národ-
ního a Stavovského divadla 
a samozřejmě i Nové scény 
výjimečným kulturním zážitkem 
a příjemným zpestřením roku 
2020. 

30% SLEVA 
NA PŘEDSTAVENÍ:

KRÁL OIDIPÚS 
14. a 22. ledna 2020 od 19.00  
v Národním divadle

FAUST 
21. ledna 2020 od 19.00 
ve Stavovském divadle

JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 100 KČ 
NA PŘEDSTAVENÍ:

PROSLOV K NÁRODU 
23. ledna 2020 od 20.00 
na Nové scéně

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit 
dvě vstupenky v pokladnách ND 
po předložení klubové karty.

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

Těšíme se na setkání  
v hledištích našich divadel! 

NÁMĚSTÍČKO 
 
 

Adventní dárek připravil svým 
kolegům herec Patrik Děrgel. 
Neopatrné našlápnutí na scho-
dech Švandova divadla (sic!) ho 
vyřadilo na dva měsíce z pro-
vozu a donutilo několik kolegů 
rychle nastudovat jeho role. Igor 
Orozovič se tak již podruhé vrátil 
do inscenace Pýcha a předsudek 
(Darcym však stále není) a do-
jatá maminka Petra Vančury 
mohla poprvé spatřit svého syna 
na jevišti Národního divadla jako 
švarného ženicha v Kytici.

+++
Inspirací pro Patrika, jak se 
rychle dostat zpět do kondice, 
může být kolega Filip Rajmont. 
Ten všechen svůj volný čas 
tráví v bazénu. Proslul zejména 
tím, že si za sebou do vody zve 
rozličné návštěvy, se kterými se 
tam společně fotí a pak před-
stírá náhodná setkání. Chcete-li 
být součástí Filipova Facebooku, 
stačí v odpoledních hodinách ne-
nápadně proplavávat bazénem 
v jednom žižkovském hotelu.

+++
Už dvakrát proléval během 
Návštěvy herec Ondřej Pavelka 
hořké slzy – podzimní středeční 
reprízy inscenace se totiž kryly 
s utkáními Ligy mistrů. Doufej-
me, že prohry Slavie s FC Barce-
lona a Interem Milán nezavinila 
právě nepřítomnost jejího skalní-
ho fanouška v ochozech!

+++
Metafyzické dusno, obklopující 
zkoušení inscenace Král Oidipús, 
proniklo do všech koutů histo-
rické budovy ND. Dva týdny před 
premiérou se z vrátnice ozvalo 
hlášení: „Kdokoliv z techniky má 
na vrátnici návštěvu.“ Ukázalo 
se, že šlo o pytel cementu.

+++
Neúnosná délka inscenace 
Kosmos bez pauzy vyprovo-
kovala kritika Martina Švejdu 
k nostalgické obraně chlebíčku 
o přestávce, zatímco kritička 
Jana Machalická se u Oběda 
u Wittgensteina invenčně posu-
nula od hodnocení dění na jeviš-
ti ke kritice chování publika.

+++
Dramaturgie Činohry ND 
konstatuje, že začal nový rok, 
do nějž se rozhodla vykročit 
pravou nohou a plnou silou. 
Můžete se těšit, co to znamená!

Duch Vánoc na náměstí Václava Havla
Od loňského 5. prosince se na náměstí Václava Havla objevoval Duch 
Vánoc. Šlo o uměleckou instalaci designérů Matěje Matouše a Tomáše 
Rachunka. Osmimetrový nafukovací tančící panák měl podle autorů re-
flektovat komercionalizaci vánočních svátků a vznikl na popud produkce 
Nové scény ND.

Máj na Nové scéně
Jak moc známe báseň Karla Hynka Máchy Máj? Všichni jsme jistě schopni 
rozpomenout si na první verše, ale dál? Dokážeme si uvědomit obsah, de-
taily, vyjádřit atmosféru a uvědomit si přesahy, které toto nadčasové dílo 
připouští? Soubor 420PEOPLE, etablovaný doposud v žánru současného 
tance, přichází s inscenací, která se vymyká jeho dosavadním zkušenos-
tem. Autorský vklad tentokrát kromě choreografa Václava Kuneše patří 
i režisérovi Davidu Prachařovi – oba navíc v inscenaci účinkují.
Tvůrčí tým: David Prachař, Václav Kuneš a 420PEOPLE

3. a 4. ledna 2020 od 20.00 na Nové scéně

Sametové arkády
Herní automaty. Arkádové automaty. Boj za revoluci. Funkční arkádové 
automaty v budovách Národního divadla na téma revoluce 1989. Pojď si 
zahrát! Jaké je být kladným hrdinou? Co obnáší organizovat revoluci? Jak 
se chová Václav Havel jako postavička v počítačové hře? Aneb zhmotněný 
paradox ideálů versus byznys a planá zábava.
Tvůrčí tým: Hza Bažant, Lukáš Franěk, Jan Frič, Nina Jacques,  
Marta Ljubková a Matyáš Řezníček

Do 31. ledna 2020 ve Videogalerii Nové scény,  
Národním divadle a Stavovském divadle

Dobroskříň
Dobroskříň je nápad sociálního podniku Pragulic, který vznikl ve spo-
lupráci s Národním divadlem. V chladném počasí chceme lidem bez 
domova zprostředkovat oblečení, kterého máme všichni doma nadby-
tek. Hledali jsme nejlepší cestu, jak to udělat a přitom zapojit veřejnost, 
a vznikl nápad Dobroskříně. Kdokoliv sem může přinést oblečení pro ty, 
kdo ho potřebují a využijí obzvlášť v zimě.

K využití do 20. března 2020 na náměstí Václava Havla



Laterna 
magika

Vedoucí uměleckého souboru: 
PAVEL KNOLLE

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

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

Uvádíme 
12. 1. 2020 od 17.00 
13. 1. od 10.00 hodin
na Nové scéně

12. 1. tvůrčí dílna Co vidím, když nevidím 
před představením

 ×
Linda Rybová, Ada Matoušů, Tomáš Měcháček
Foto: H. Smejkalová
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LATERNA MAGIKA > PŘIPRAVUJEME S TANEČNÍKY BALETU ND

Laterna magika prostírá stůl – 
nová inscenace na obzoru
Nová autorská inscenace Laterny magiky, kterou představíme v dubnu, 
vzniká ve spolupráci se souborem Baletu Národního divadla. Spolu 
s našimi tanečníky vám popřejeme BON APPÉTIT už za tři měsíce!  
A jako předkrm nabízíme první ochutnávku, vizualizaci scény a kostýmů.

Návrhy scény a kostýmů jsou totiž jedněmi z prvních, 
které vzniknou, když se připravuje nový titul. Hned 
zpočátku je potřeba naplánovat podobu scénografie, 
a to včetně jejích rozměrů, materiálů, ze kterých bude 
vybudována, a všech funkčních prvků. Ateliéry a dílny 
Národního divadla, vytížené tvorbou desítek titulů 
za sezonu, musí být na výrobu připraveny s dostateč-
ným předstihem a stejné je to i s výrobou kostýmů.
Taneční divadlo o tom, na kolik způsobů si v jeho růz-
ných etapách vychutnáváme život, připravuje osvědče-
ný tým tvůrců. Znáte je z inscenací našich i ostatních 
souborů Národního divadla, především Baletu. Režie je 
v rukou zkušeného tandemu SKUTR – Martina Kuku-
čky a Lukáše Trpišovského. S choreografem Janem 
Kodetem a scénografem Jakubem Kopeckým už pro 
Laternu magiku vytvořili oceňovanou inscenaci Human 
Locomotion. Stejný tým nadto připravil pro Balet ND 
dvě velmi úspěšné pohádkové inscenace, Čarodějova 
učně a Malou mořskou vílu, a všichni si jistě také pama-
tují na Kodetovu Zlatovlásku. Svou volnou formou bude 
mít ale nový projekt nejblíže k taneční inscenaci pro 
Balet Národního divadla  

Camoufl•AGE z roku 2009, za kterou Jan Kodet obdržel 
Cenu divadelních novin a Sazky za nejlepší choreogra-
fický počin divadelní sezony.
Kostýmní výtvarnice Simona Rybáková s námi před 
čtyřmi lety spolupracovala na okouzlující výpravě 
Podivuhodných cest Julese Verna a také příběhu pro 
nejmenší diváky Vidím nevidím. Hudební skladatel Ivan 
Acher bude s Laternou magikou spolupracovat popr-
vé, ale diváci Národního divadla jej znají velmi dobře. 
Ostatně jeho soudobá opera Sternenhoch, za niž získal 
v žebříčku Divadelních novin titul Inscenace roku, se 
hraje právě na Nové scéně, kde Laterna magika uvádí 
celý svůj repertoár.

Nová premiéra je v těch nejlepších rukou. 
Těšíte se na ni?

 >

Scénický návrh Jakuba Kopeckého

 >
Kostýmní návrhy Simony Rybákové



Balet
Umělecký ředitel:

FILIP BARANKIEWICZ

Leonce & Lena
Pohádka, ale i satira společnosti

Choreografie: Christian Spuck
Hudba: Léo Delibes, Martin Donner, Amilcare Ponchielli,  
Alfred Schnittke, Johann Strauss ml., Johann Strauss st.,  
Josef Strauss, Bernd Alois Zimmermann, Hank Cochran 
Eartha Kitt, The Mamas and the Papas
Scéna a kostýmy: Emma Ryott
Asistent výtvarnice: Chris Dudgeon
Světelný design: Martin Gebhardt
Nastudování: Rolando d’Alesio, Lisa Davies
Baletní mistři: Michaela Černá, Nelly Danko, Alexey Afanasiev
Hudební nastudování: David Švec
Dirigent: David Švec, Valentina Shuklina
Hraje Orchestr Národního divadla 

Uvádíme 
14., 15. a 18. ledna 2020
ve Stavovském divadle

 ×
Magdalena Matějková, Adam Zvonař
Foto: S. Gherciu

Příliš! Přespříliš! Celé mé bytí v tom jediném okamžiku. 
Nyní zemři. Víc je už nemožné. S jak svěžím dechem, s jak 
třpytivou krásou dere se mi z chaosu v ústrety toto stvoření. 
Země je miska z temného zlata a pění se v ní světlo a valí se 
přes její okraj a jasně z ní do výše perlí hvězdy. Mé rty se k ní 
přisávají: tato jediná kapka blaženosti mě proměňuje v dra-
hocennou číši. Dolů, posvátný poháre! 
Georg Büchner, Leonce a Lena, Překlad: Ludvík Kundera 
Vydalo nakladatelství ARTUR, Praha 2006.
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Choreografie: Christian Spuck
Hudba: Léo Delibes, Martin Donner,  

Amilcare Ponchielli, Alfred Schnittke, 
Johann Strauss ml., Johann Strauss st., 

Josef Strauss, Bernd Alois Zimmermann, 
Hank Cochran, Eartha Kitt, 
The Mamas and the Papas

Scéna a kostýmy: Emma Ryott
Asistent výtvarnice: Chris Dudgeon

Světelný design: Martin Gebhardt
Nastudování: 

Rolando d’Alesio, Lisa Davies
Baletní mistři: Michaela Černá,  
Nelly Danko, Alexey Afanasiev

Hudební nastudování: David Švec
Hraje Orchestr Národního divadla 

Uvádíme 
14., 15. a 18. ledna 2020

ve Stavovském divadle

Pohádka, ale i satira společnosti

Leonce &  Lena

Za rouškou parodie se přitom skrývá hra plná 
hlubokých myšlenek. Büchnerův text je plný 
ironie, parafrází i brilantních postřehů o ně-
mecké společnosti doznívajícího absolutismu, 
ve které arogantní mocní nechápou skutečné 
potřeby obyčejných lidí. „Jsou tam třeba postavy 
ministrů, kteří se nenávidí navzájem, ale záro-
veň se podbízejí tomu králi. To je v podstatě jak 
v dnešní době,“ podotýká Alexandre Katsapov.
ČT24, 2. 12. 2019

Celé představení v choreografii Christiana Spu-
cka je tak velmi hravé a plné komických prvků, 
díky nimž i relativně rychlému spádu působí 
odlehčeně, zábavně a dosti současně. K této 
atmosféře přispívá i hudba v podání Orchestru 
Národního divadla, v níž se mísí valčíky a polky 
několika příslušníků slavné rodiny Straussů 
s modernějšími melodiemi Alfreda Schnittke či 
Bernda Aloise Zimmermanna i nahrávky magne-
tofonových kazet (třeba známá píseň Dream a Li-

ttle Dream of Me od skupiny The Mamas and the 
Papas), které si s oblibou pouští princ Leonce. 
Najdeme zde ale i odraz doby a typický 
fatalismus německého spisovatele Georga 
Büchnera, podle jehož knižní předlohy z roku 
1836 Christian Spuck balet v roce 2008 vytvořil. 
Leonce a Lena svému sňatku nakonec neu-
niknou, a i když se do sebe předtím zamilují, 
jsou uvězněni ve svém příběhu a brzy zjišťují, 
že život je pro ně pořád stejná nuda a nic se 
nezměnilo. Spokojený je tak vlastně jen Valerio, 
který se stává ministrem a nařizuje všeobecnou 
zahálku…
Představení Leonce a Lena si při své premiéře 
vysloužilo zasloužené ovace ve stoje a bavit se 
budete i vy, pokud se necháte vtáhnout do ži-
vosti, hravosti a kreativity Spuckova zpracování 
a oželíte velká klasická baletní čísla. Ostatně, 
kdy jste naposledy viděli krále tančit makarenu 
nebo zírat herce nehnutě na diváky?
Andrea Morkusová, Informuji.cz, 4. 12. 2019

Z ohlasů:

1  Marek Kašparovský, Alexandre Katsapov, 
Fraser Roach a soubor Baletu ND

2  Patrik Holeček
3  Nikola Márová
4  Ondřej Vinklát, Patrik Holeček
5  Alina Nanu
Foto: S. Gherciu

1
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BALET > UVÁDÍME VE STÁTNÍ OPEŘE

SERENADE
Choreografie: George Balanchine

Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Hraje Orchestr Státní opery

SEPARATE KNOTS
Choreografie: Emanuel Gat

Hudba: Fryderyk Chopin
Klavír: Martin Levický

SVĚCENÍ JARA 
(LE SACRE DU PRINTEMPS)

Choreografie: Glen Tetley
Hudba: Igor Stravinskij

Hraje Orchestr Státní opery
Hudební nastudování: David Švec

Dirigenti: David Švec, Václav Zahradník

Uvádíme: 
23., 24. a 31. ledna,

2. a 29. února,
1. a 3. března 2020

ve Státní opeře

Timeless 
ve Státní opeře
V rámci dramaturgie, která nabízí divákům a fandům 
Baletu Národního divadla nejen celou šíři titulů, ale 
také zvučná jména, zaujímá inscenace Timeless zcela 
specifické postavení. Představuje totiž legendy svě-
tového baletu, choreografie, které patří do kategorie 
„must see“, a jako bonus přináší i současnou tvorbu, 
odrážející naše přítomné teď a tady.
Timeless se svým nadčasovým názvem odstartova-
la šéfovskou éru Filipa Barankiewicze a způsobila 
rozruch, právě svým pulzujícím kontrastem. Na jedné 
straně stojí ladná neoklasická krása díla Serenade 
Georga Balanchina, na druhé pak odvážný choreogra-
fický rukopis Glena Tetleyho, který je všeobecně ceněn 
za vášeň a fyzičnost své práce, neuvěřitelnou pro-
duktivitu a zhuštěnost pohybového vyjadřování. Jak 
Balanchinova Serenade, tak Tetleyho rituální Svěcení 
jara patří do učebnic baletu, navozují hluboké divácké 
zážitky a nezapomenutelné chvíle.
Jde zde totiž o čistou esenci tanečního projevu, 
přesnou a ryzí interpretaci, jenž obě dvě choreografie 
vyžadují. U Balanchina i Tetleyho se jako interpret 
neschováte za rekvizity, mimiku, gestikulace či příbě-
hovou linii. Máte jen své tělo, které musíte ovládnout: 
přesně, cíleně, sáhnete si do svého interpretačního 
maxima, posunete příčku fyzických, ale i psychických 
možností. To jsou Tetley a Balanchine, kteří diváky ani 
na okamžik nenechají na pochybách, že jsou svědky 
výjimečné události. 

Prostřední část večera patří současnému izraelskému 
tvůrci Emanuelovi Gatovi, jeho duetu, který vytvořil pro 
loňskou premiéru titulu na míru našim tanečníkům.
 
Balanchine Serenade vytvořil již v roce 1933 v USA, 
kde od 30. let tento petrohradský rodák působil. 
Balanchinova vlastní škola v New Yorku (School of 
American Ballet) je považována za základ americké-
ho profesionálního baletu, stejně jako New York City 
Ballet, který Balanchine založil a který v současnosti 
patří k nejprestižnějším světovým souborům.
Balanchine v průběhu své kariéry vytvořil čtyři stovky 
choreografií, všechny podmínil kvalitě samotné inter-
pretace, pročež často i svá díla upravoval. Příkladem 
je i historie Serenády, která, ačkoliv vznikla ve 30. le-
tech, prošla za jeho života řadou revizí, zdokonalení 
a „ztížení“ – forma, v jaké ji mohou diváci spatřit nyní 
na jevišti Státní opery, patří již k těm vrcholným.
Dodnes diváci téměř nedýchají při samotném začátku 
Serenády, kdy stojí nehnutě na jevišti sedmnáct 
tanečnic. V diagonálních řadách, přesném obrazci, 
v paralelní pozici. Díky diagonálám má každá své 
výsadní postavení, nejsou v zákrytu a nepůsobí jako 
sbor, jako je tomu v tradici „řad“ romantických baletů. 
Divák vnímá jejich absolutní klid, vypadají jako nád-
herný obraz, atmosféru dotváří pomalu se rozvíjející 
Čajkovského Serenáda pro smyčce. Balanchine začal 
z nuly, minima, tanečnice zvedají svou paži, rozevírají 
nohy do I. pozice a předvádějí jednoduché port des 
bras pažemi. Není nic jednoduššího, nic esenciálnější-
ho v klasické technice než tento počátek všeho. 

A stejnou podstatu, tak koncentrovanou, vložil do své-
ho rituálního obětování ve Stravinského Svěcení jara 
i Glen Tetley. I jeho legendu skloňujeme ve spojitosti 
s proslulými tanečními soubory, ve kterých působil 
nejen jako choreograf, ale i umělecký šéf (American 
Dance Theatre, Joffrey Ballet, Martha Graham Dance 
Company, Nederland Dans Theatre. Stuttgarter Ballett 
a další). Také on přinášel přesný tvar, je jako sochař, 
který modeluje v čase, navíc však přináší výrazovou 
expresi a výjimečný prožitek. Jeho choreografie vždy 
byly a dodnes jsou velkou výzvou pro interprety. Jsou 
fyzicky tak náročné, že jsou považovány za přecho-
dový práh, zkoušku profesionality. A Balet Národního 
divadla v ní obstál.

Přijďte se přesvědčit do nově zrekonstruované Státní 
opery. Timeless vás nenechá na pochybách, že umění 
patří do našich životů stejně jako krása a vášeň. 

Kateřina Hanáčková

 >
Separate Knots

Kristýna Němečková, Kristina Kornová
Foto: Y. Kim

 >

Svěcení jara 
Francesco Scarpato a soubor Baletu ND

Foto: P. Hejný

 >

Serenade
Nikola Márová, Adam Zvonař, Sophie Benoit

Foto: Y. Kim





Tady 
bude 
fotka 

na šířku
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BALET > PŘIPRAVUJEME

Oněgin

Balet Národního divadla vrací do svého repertoáru 
skutečný klenot mezi výpravnými, dramatickými 
a neoklasickými balety. Po sedmileté pauze se na re-
pertoár vrací Oněgin světově proslulého jihoafrického 
choreografa, později také uměleckého šéfa Stutt-
gartského baletu (1961–1973) Johna Cranka. Oněgin 
je snad nejúspěšnějším příkladem dějového baletu 
20. století a oprávněně se řadí k vrcholným dílům 
tohoto autora. 
Původně Cranko zamýšlel vytvořit tento opus již v roce 
1952, kdy choreografoval taneční části opery Evžen 
Oněgin. Tehdy chtěl Oněgina nastudovat s Margot 
Fonteyn a Rudolfem Nurejevem v titulní roli, ale byl 
ředitelstvím londýnské Covent Garden odmítnut. 
Po řadě úspěšných děl pro Sadler’s Wells (Pineapple 
Poll 1951, The Lady and the Fool 1956, The Prince of 
Pagodas 1957) odešel Cranko z Londýna do Stutt-
gartu. Tam vytvořil v roce 1962 jednu z nejúspěš-
nějších baletních adaptací Romea a Julie (uvedenou 
ve světové premiéře již roku 1958 pro baletní soubor 
milánské La Scaly), a definitivně tak potvrdil svůj 
smysl pro dramatické vyprávění. Tato inscenace se 
stala mezníkem v Crankově choreografické tvorbě – 
byl oslavován kritiky i publikem – začala tak zlaté éra 
Stuttgartského baletu.
Podobné stanovisko jako v Covent Garden měl k Oně-
ginovi také Walter Erich Schäfer (tehdejší generální in-
tendant Württembergského Staatstheater), ale řešení 

nalezl až Crankův spolupracovník Kurt-Heinz Stolze, 
který se nabídl, že použije některé, většinou neznámé 
skladby Čajkovského a vytvoří zcela novou baletní 
hudbu, aniž by použil jediný takt z opery. Při vytváření 
hudby pro tento balet John Cranko a Kurt-Heinz Stolze 
pracovali převážně s Čajkovského klavírními skladba-
mi a jeho symfonickou fantazií Francesca da Rimini. 
Výsledek byl vskutku vynikající.
Cranko vytvořil libreto s respektem k románu 
A. S. Puškina a inscenace uviděla světlo světa 13. dub-
na 1965 v hlavní roli s Marcií Haydée (Taťána) a Rayem 
Barrou (Oněgin). 
Mezi lety 1965 a 1967 Cranko několikrát libreto revi-
doval, verze, kterou nyní známe, byla poprvé uvedena 
Stuttgartským baletem v říjnu 1967.
Crankův mistrovský kus vyžaduje expresívní herecké 
výkony, brilantní taneční techniku a velmi hluboký 
smysl pro široké emoční vyjádření jednotlivých postav. 
Kromě překrásných roztoužených scén pas de deux 
Oněgina a mladé Taťány obsahuje představení působi-
vé sborové taneční scény. 

Po padesáti čtyřech letech je Oněgin stále považován 
za klenot světového baletního dědictví a objevuje se 
nepřetržitě na repertoáru významných světových 
divadel.

Helena Bartlová

Choreografie: John Cranko
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij

Úprava a instrumentace: 
Kurt-Heinz Stolze

Scéna a kostýmy: Elisabeth Dalton 
Světelný design: 

Steen Bjärke Christiensen 
Výtvarný dohled: 

Steen Bjärke Christiensen
Kostýmní dohled: Diana Eckmann

Nastudování: Jane Bourne 
Hudební nastudování: Václav Zahradník

Dirigent: 
Václav Zahradník, Sergej Poluektov 

Tančí: sólisté a soubor 
Baletu Národního divadla

Hraje Orchestr Národního divadla

Obnovená premiéra:
20. února 2020 

v Národním divadle

Reprízy: 
21., 23., 25. a 26. února,

6., 8. a 17. března,
18. dubna 2020

 >

Jiří Kodym, Tereza Podařilová (2012)
Foto: A. Rasmussen

Slavný balet Johna Cranka 
na motivy románu Alexandra Puškina
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BALET > ZPRÁVY

Baletní dílna: Leonce & Lena
Choreograf Christian Spuck vytvořil celovečerní balet Leonce & Lena 
na motivy stejnojmenné satirické komedie Georga Büchnera. Na baletní 
dílně si povíme vše nejen o pohádce samotné, ale také o společen-
ských přesazích a satirických momentech, které z baletu činí zážitek 
pro všechny věkové kategorie. Přijďte si na baletní dílnu pro všechny 
souvislosti, ale i střetnutí s hlavními hrdiny. Navíc – stejně jako Büchner 
cituje v originále své hry slavné spisovatele, používá Spuck citace ze 
známých choreografií. Je dobré být poučen… 
Navíc si povíme, zda a proč stojí za to žít.

Dílnu doporučujeme dospělým a dětem od 8 let.
Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám. 2, Praha 1 
Rezervace nutné na: balet@narodni-divadlo.cz 
nebo k.hanackova@narodni-divadlo.cz 

Aktuální termín: 26. ledna 2020

Baletní dílna: Timeless
Setkání s baletem pro všechny od 12 let
Vzhledem k tomu, že od ledna 2020 uvádíme Timeless na jevišti Státní 
opery, nasazujeme také baletní dílnu k tomuto představení. Je určena 
dospělým divákům, starším dětem či mladistvým, případně studentům. 
Představíme si osobnosti choreografie George Balanchina a Glena Tetley-
ho, uvedeme vás do kontextu. Seznámíme vás s pojmem neoklasika, a to 
samozřejmě hlavně díky tanečním ukázkám. Zabývat se budeme i Svěce-
ním jara, které nabízí mnoho témat a symbolů. 
Přijďte za námi na baletní sál, budeme balancovat mezi odbornějším 
a zábavným programem a setkáte se s baletem i velmi emotivně.
Balet nás baví!

Dílnu doporučujeme dospělým a dětem od 12 let.
Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám. 2, Praha 1 

Aktuální termín: 26. ledna 2020

Kalendář Baletu 2020
Krása netrvá věčně, ale krásná osobnost ano … 

Pokud chcete s bale-
tem prožít každý den, 
jistě vás potěší nový 
exkluzivní Kalendář 
Baletu Národního 
divadla 2020, který 
vznikl ve spolupráci 
s módní návrhářkou 
Zuzanou Kubíčkovou 
a světově proslulou 
sklárnou Moser. 

Autorem barevného 
kalendáře je reno-

movaná fotografka a designerka Anna Kovačič, která zachytila tanečníky 
Baletu Národního divadla přes křišťálové objekty firmy Moser na foto-
grafiích, které působí jak snové impresionistické obrazy. Příznačný název 
kalendáře Za zrcadlem / Behind the mirror odkazuje na křehkost, hloubku 
a sílu tanečníků, tenkou hranici mezi snem a skutečností, divadelní mas-
kou a obnaženou pravdou. Dvanáct obrazů – Snění, Identita, Sebekontrola, 
Sami spolu, Citlivost, Hraní, Dokonalost, Rituál, Zrcadlení, Úkryt, Navigace, 
Aplaus – přináší dotek krásy v čistých a jednoduchých liniích tanečních 
siluet, světla, stínu a zrcadlení. 

Kalendář v limitované edici je v prodeji pokladnách ND a e-shopu  
za cenu 890 Kč.
Na vzniku kalendáře se dále podíleli – kostýmy: Zuzana Kubíčková, sty-
ling: Jana Kapounová, hairstyling: Anna Plačková, set design: Marek Cpin, 
asistent fotografa: Tomáš Orálek, Filip Kartous, grafický design: Jana 
Vinklerová, Petr Huml, Formata, tisk: Studio Press

Diář Baletu: Vidět hudbu, slyšet tanec 
Roky, měsíce, dny, 
minuty měří náš 
čas. Kouskujeme 
to jednotné plynutí, 
snažíme se vesmírný 
rytmus sjednotit, 
zkrotit, podrobit, 
vytvořit společné 
unisono … Jenomže 
občas minutá trvá 
nekonečně dlouho 
a co se vleče neute-
če. A co pak? Nechť 
je následující diář 

vaším časosběrným pomocníkem. Není nad to být ve správný okamžik 
na správném místě a některé zážitky stojí za to si poznamenat. Přejeme 
zvládnutí pohybu hlavně v mezičase, který otvírá dveře jiným možnostem 
(třeba těm, které se pojí s uměním).
Cena: 440 Kč
Krásný rok 2020 přeje Balet ND!

Nový rok s Baletem
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Předvánoční čas Mecenášského klubu ND se nesl 
v duchu mnoha akcí. S mecenáši a jejich dětmi jsme 
strávili kreativní odpoledne v Ateliérech a dílnách 
Národního divadla, užili jsme si krásné setkání 
s umělci po dechberoucí Kytici, zatančili jsme si 
na baletní dílně k nové inscenaci Leonce & Lena 
a vyrazili jsme do Paříže na dvě představení v Opéra 
de Paris. 

Pokud stále váháte, zda rozšířit řady našich mece-
nášů, je možná právě začátek nového roku skvělou 
příležitostí. Udělejte v novém roce radost sobě i Ná-
rodnímu divadlu! Dávat je umění … 
Vážení a milí mecenáši Národního divadla, děkujeme 
Vám za velkorysou podporu v roce 2019 a pevně 
věříme, že s Národním divadlem zůstanete i v roce 
nadcházejícím. 

S Mecenášským klubem 
do roku 2020

1 2

3

4 6

5

Kontakt:
mecenas@narodni-divadlo.cz, 
www.mecenasiND.cz
Další zajímavosti sledujte 
na internetových stránkách nebo 
na Facebooku a Instagramu.

1  Mecenáška Zuzana Janečková s dcerou 
Julií malují divadelní kulisy 

2  Děti mecenášů odlévají v kašírně 
sádrové rekvizity 

3  Nadšené děti mecenášů se svými 
výrobky z dezinatérské dílny 

4  Mecenáši Národního divadla s umělci 
po představení Kytice 

5  Mecenášky Iveta Hukalová a Lenka 
Bezchlebová s dramaturgyní Ilonou 
Smejkalovou, herečkou Pavlínou Štor-
kovou a hercem Igorem Orozovičem 

6  Mecenáš Petr Sedlecký v hovoru 
s Taťjanou Medveckou 

Za fotografie děkujeme Davidu Sedleckému, 
členovi Mecenášského klubu ND
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PROJEKT

Legendy Národního divadla 

V listopadu 2019 pak proběhly poslední dva fo-
tografické dny, kdy vznikly další série fotografie, 
jež se stanou součástí Archivu ND a zároveň 
i plánované výstavy na náměstí Václava Havla 
v příštím roce. Cílem projektu není pořídit 
portrétní fotografie „jen“ zasloužilých umělců 
a umělkyň, zároveň se snažíme zachytit také 
„legendy zákulisí ND“. Zaměstnance, kteří byli 
pro Národní divadlo nepostradatelní jakožto 

technici, maskérky či garderobiérky. Snažíme 
se, aby šlo o poděkování a vyjádření úcty k jejich 
práci. Součástí fotografického dne byl krátký 
natáčený rozhovor, kdy jsme se snažili dozvědět 
více o Národním divadle před jeho generální 
rekonstrukcí v letech 1977–1983. 

Fotograf Martin Beck spolupracuje s Národním 
divadlem od roku 2014. Skrze hledáček svého 

analogového fotoaparátu Hasselblad 503CW se 
snaží nahlédnout do duší osobnosti, které fotí, 
ale jinak, než je obvyklé. Fotky poté s odstupem 
vznikají v temné komoře, aby fotograf vybral ty 
nejlepší snímky, tak aby správně vyjadřovaly 
charakter osobnosti. 

Na podzim jsme měli tu čest pro projekt vyfo-
tografovat osobnosti jako například Gabrielu 
Beňačkovou či Věru Soukupovou z Opery ND 
nebo manžele Jaroslava a Kateřinu Slavických, 
kteří byli součástí Baletu ND. Ze zákulisí divadla 
nás navštívili například garderobiérka Světlana 
Balysová nebo mistr světel Jindřich Broukal. 
Celý projekt by nemohl vzniknout, nebýt finanč-
ní podpory Mecenášského klubu ND a Nadace 
Karla Janečka. 

Elisa Speváková

 >

Gabriela Beňačková
Foto: E. Speváková

 >

Kateřina a Jaroslav Slavičtí
Foto: E. Speváková

Na podzim roku 2018 začalo Národní divadlo realizovat první část projek-
tu s pracovním názvem „Legendy Národního divadla“. Vznikla první série 
portrétních fotografií osobností, které se svým působením zapsali do dějin 
Národního divadla. Fotograficky-dokumentační projekt uměleckého foto-
grafa Národního divadla MARTINA BECKA od té doby vzniká ve spolupráci 
s maskérkou Monikou Šonkovou a lektorů edukačních doprovodných pro-
gramů ND+.
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KRONIKA

Rudolf Jedlička * 100 let

Zdena Kloubová * 60 let

Ema Destinnová † 90 let

Klára Jerneková * 75 let

Milada Čadikovičová * 100 let

Gratulujeme
ZDENA KLOUBOVÁ 
(20. 1. 1960), od r. 1992 sólistkou Státní 
opery Praha a o rok později sólistkou Ope-
ry ND. Hostovala na operních a koncert-
ních scénách v Evropě i zámoří, významná 
je její spolupracuje s našimi symfonický-
mi a komorními tělesy. Z rolí: Gilda (Rigo-
letto), Karolina (Dvě vdovy), Fiordiligi (Così 
fan tutte), Violetta (La traviata). Na snímku 
v titulní roli Příhod lišky Bystroušky, 1995. 
K narozeninám gratulujeme a přejeme 
hodně zdraví a štěstí.

Vzpomínáme
EMA DESTINNOVÁ 
(26. 2. 1878–28. 1. 1930), proslulá sopra-
nistka obdivovaná významnými světo-
vými osobnostmi, skladateli, dirigenty 
a zpěváky. Svým zpěvem a osobností si 
podmanila ve své době celý svět. Ačkoli 
nikdy nebyla v angažmá v Národním diva-
dle, byla jmenována jeho čestným členem 
a více než 80× zde vystoupila jako host, 
naposledy 20. 3. 1924.

MILADA ČADIKOVIČOVÁ 
(30. 1. 1920–10. 2. 1976), v l. 1945–1948 
angažovaná v opeře Divadla 5. května 
(dnes SO), sólistkou Opery ND 1948–1976. 
Z rolí: Marcellina (Figarova svatba), Mar-
tinka (Hubička), Larina i Filipěvna (Evžen 
Oněgin). Na snímku v roli Lariny, Evžen 
Oněgin,1950.

RUDOLF JEDLIČKA 
(22. 1. 1920–3. 11. 1989), v l. 1949–1986 
sólistou Opery ND. Působil jako pedagog 
na Hudební fakultě AMU a na Konzerva-
toři Praha. Kromě ND hostoval často v za-
hraničí. Z rolí: Marcel (Bohéma), Escamillo 
(Carmen), Francek (Maryša). Na snímku 
jako Jochanaan, Salome, 1966.

KLÁRA JERNEKOVÁ 
(14. 1. 1945–31. 7. 2003), členka Činohry 
ND v letech 1966–2000. Spolupracovala 
s rozhlasem, filmem i televizí, uplatňo-
vala se v dabingu. Z rolí: Hedvika (Divoká 
kachna), Desdemona (Othello), Kateřina 
(Zkrocení zlé ženy), Mahulena (Radúz 
a Mahulena), Markytka (Sáňky se zvonci), 
Rybářka (Rok na vsi). Na snímku jako Aňa, 
Višňový sad, 1967.

TAŤÁNA JUŘICOVÁ 
(31. 1. 1965–24. 8. 2002), primabalerína 
Baletu ND, od r. 1985 členkou souboru 
a od r. 1989 sólistkou. Vynikala vytříbenou 
taneční technikou a vzácnou schopností 
hlubokého vnitřního prožitku. Byla také 
stálým hostem Laterny magiky. Z rolí: 
Myrtha (Giselle), titulní Pták Ohnivák, 
Taťana (Oněgin), Odetta-Odilie (Labutí 
jezero), kreace v Kyliánových choreogra-
fiích. Dvojnásobná držitelka Ceny Thálie. 
Na snímku ve své poslední roli v The River 
(Amerikana II.), 2002.



NADĚLTE SI ZÁŽITEK 
Z METROPOLITNÍ OPERY!

PŘÍMÉ PŘENOSY V ROCE 2020:

www.metopera.cz

So 11. 1. 2020
So 1. 2. 2020
So 29. 2. 2020
So 14. 3. 2020
So 11. 4. 2020
So 9. 5. 2020

A. Berg: VOJCEK
G. a I. Gershwin: PORGY A BESS 
G. F. Händel: AGRIPPINA
R. Wagner: BLUDNÝ HOLANĎAN
G. Puccini: TOSCA
G. Donizetti: MARIE STUARTOVNA

Vstupenky na
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INZERCE 

Beno Blachut † 35 let

Jaroslav Kvapil † 70 let

Taťána Juřicová * 55 let

Karel Burian * 150 let

BENO BLACHUT 
(14. 6. 1913–10. 1. 1985), tenorista, sólista 
Opery ND v letech 1941–1985), kde se 
stal předním interpretem poválečné éry. 
Koncem 60. let se začal orientovat na tzv. 
charakterní obor. Z rolí: Jeník (Prodaná 
nevěsta), Princ (Rusalka), titulní Dalibor, 
Boris (Káťa Kabanová), Benda (Jakobín). 
Na snímku jako Matěj Brouček, Výlety 
páně Broučkovy, 1968.

KAREL BURIAN 
(12. 1. 1870–25. 9. 1924), pěvec, působil 
v Revalu, Lipsku, Kolíně na Rýnem, Han-
noveru, Hamburku, sólistou ND jen krátce, 
více zde vystupoval jako host. Z rolí: 
titulní Dalibor, Lohengrin, Lukáš (Hubička). 
Na snímku v titulní roli, Tannhäuser a zá-
pas pěvců na Wartburce, 1912.

JAROSLAV KVAPIL 
(25. 9. 1868–10. 1. 1950), dramatik, zakla-
datelem moderní české režie, v letech 
1911–1918 jako šéf Činohry ND.
28. října 1998 mu byl udělen in memoriam 
Řád Tomáše G. Masaryka. Civilní snímek.
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KALEIDOSKOP
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Leonce & Lena

Baletní příběh melancholic-
kého, stále zasněného Leon-
ce, prince z království Popo, 
a krásné Leny, princezny 
z Pipi, měl na scéně Stavov-
ského divadla premiéru 
na konci listopadu.

1  Dlouholetá mecenáška Národního 
divadla a čestná členka Baletu 
ND prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl 
a vedoucí umělecké správy Baletu 
ND Martin Rypan

2  Umělecký ředitel Baletu ND Filip 
Barankiewicz

3  Ředitel Národního divadla  
prof. Jan Burian

4  Dirigent David Švec s manželkou 
Magdalenou Švecovou 

5  Soubor Baletu ND na scéně 
Stavovského divadla 

6  Choreograf Christian Spuck
7  Ředitel Národního divadla prof. Jan 

Burian a první sólista Ondřej Vinklát
8  A ještě jeden společný snímek
9  Scénická a kostýmní výtvarnice 

Emma Ryott a Christian Spuck

1
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Král Oidipús 

Premiéře Sofoklovy tragédie 
v režii Jana Friče patřila  
scéna Národního divadla 
hned na začátku prosince.

10  Režisérka a dokumentaristka 
Helena Třeštíková 

11  PhDr. Ingeborg Radok Žádná, pro-
rektorka HAMU pro mezinárodní 
vztahy a uměleckou činnost

12  Premiérová děkovačka
13  Režisér Jan Frič a umělecký ředitel 

Činohry ND Daniel Špinar
14  Představitel titulní role Pavel Batěk
15  David Prachař
16  Jana Stryková a Kateřina Winterová
17  Jana Preissová 
18  Autor scény Dragan Stojčevski 

Adventní koncerty

V Národním divadle se 
konalo čtvero tradičních 
adventních koncertů s hud-
bou vánoční doby a Rybovou 
Českou mší vánoční.

19  Sólistky Dana Burešová, Michaela 
Zajmi, dirigent Jan Chalupecký, 
sólisté Josef Moravec a Roman 
Vocel. Za nimi Orchestr Národní-
ho divadla a Kühnův dětský sbor 
(sbormistr Jiří Chvála) 
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OBCHODNÍ INFORMACE

Změny v předplatném
ČF (Ladíme spolu) 
Novoroční koncert / Rudolfinum
Ze závažných organizačních důvodů byl 
koncert v rámci skupiny předplatného zrušen. 
Jako náhrada se odehraje tradiční zkouška 
orchestru 6. května 2020 od 19.30 hodin 
ve Dvořákově síni Rudolfina. 

O1 (Pro milovníky opery 1)
Turandot / Národní divadlo
Představení se uskuteční místo původní-
ho 29. 1. 2020 v novém termínu 6. 2. 2020 
od 19 hodin v Národním divadle. Vstupenky 
zůstávají v platnosti.

ROD2 (Rodinné divadlo odpolední II)
Jakobín / Národní divadlo
Představení 16. 2. 2020 od 11 hodin je přesu-
nuto na termín 15. 2. 2020 od 11 hodin.
Vstupenky zůstávají v platnosti.

Národní divadlo nabízí seniorům ve věku 65+ možnost  
zakoupit vstupenky s 50% slevou na všechna představení ND*. 
Kromě této slevy mohou senioři využít rovněž naši speciální  
nabídku na vybraná představení v lednu 2020: 

ČINOHRA 
Netrpělivost srdce 
13. 1. od 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)
Za krásu
18. 1. od 20.00, Nová scéna, 
(celé hlediště 100 Kč)
Kouzelná země 
28. 1. od 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)

OPERA
Lolita
10. 1. od 19.00, Stavovské divadlo, 
(II. balkon 250 Kč)
Lohengrin
31. 1. od 18.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Zahrada
24. 1. od 20.00, Nová scéna
(střed 300 Kč)

Národní divadlo nabízí studentům a mladým divákům do 26 let  
vstupenky s 50% slevou na vyhrazená místa na všechna představení ND*.
Kromě této slevy mohou mladí diváci do 26 let využít rovněž naši  
speciální nabídku na vybraná představení v lednu 2020: 

ČINOHRA 
Kouzelná země
16. 1. od 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)
Za krásu 
28. 1. od 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)
Misantrop 
29. 1. od 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)

OPERA 
Lolita
10. 1. od 19.00, Stavovské divadlo 
(II. balkon 250 Kč)
Lohengrin
31. 1. od 18.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)

LATERNA MAGIKA
Human Locomotion 
15. 1. od 20.00, Nová scéna
(střed 200 Kč)

* Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II. galerie | Státní opera – II. balkon (řada 4–7 a boky) | Nová scéna – místa na pravém a levém kraji hlediště, respektive do celého hlediště pro 
představení hraná při redukovaném hledišti (činohra). Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje a speciální nabídky budou vyhlašovány vždy k 25. dni předcházejícího měsí-
ce. Sleva se nevztahuje na akce typu pronájem a představení hostujících souborů.

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

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

 >
LOLITA
Foto: P. Borecký

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
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PROGRAM > LEDEN / JANUARY 2020

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

NÁRODNÍ
DIVADLO

1. St/Wed Libuše 17.00

2. Čt/Thu Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

3. Pá/Fri nehraje se / no performance

4. So/Sat
Osud / Fate * 
(Národní divadlo moravskoslezské / National Moravian-Silesian Theatre)

19.00

5. Ne/Sun
Francesca da Rimini, Lakomý rytíř /  
Francesca da Rimini, The Miserly Knight * 
(Divadlo F. X. Šaldy Liberec / F. X. Šalda Theatre Liberec)

19.00

6. Po/Mon nehraje se / no performance

7. Út/Tue nehraje se / no performance

8. St/Wed nehraje se / no performance

9. Čt/Thu
Louskáček – Vánoční příběh / 
The Nutcracker – A Christmas Carol

B1 19.00

10. Pá/Fri Carmen 19.00

11. So/Sat
Louskáček – Vánoční příběh / 
The Nutcracker – A Christmas Carol

14.00

18.00

12. Ne/Sun
Čert a Káča / The Devil and Kate (derniéra / last performance) SEN5 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride ND+ O2 19.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue Král Oidipús / Oedipus Rex ND+ Č2 19.00

15. St/Wed Maryša / Marysha 19.00

16. Čt/Thu nehraje se / no performance

17. Pá/Fri nehraje se / no performance

18. So/Sat Kytice / A Bouquet
14.00

19.00

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

20. Po/Mon nehraje se / no performance

21. Út/Tue nehraje se / no performance

22. St/Wed Král Oidipús / Oedipus Rex ČS1 19.00

23. Čt/Thu Turandot (1. preméra / 1st premiere) ND+ OP 19.00

24. Pá/Fri Manon Lescaut ČS2 19.00

25. So/Sat Turandot (2. preméra / 2nd premiere) 19.00

26. Ne/Sun Maryša / Marysha ENG 19.00

27. Po/Mon Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice DV1 19.00

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

29. St/Wed Turandot 18.00

30. Čt/Thu Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream 19.00

31. Pá/Fri Lohengrin 18.00

* Festival Opera 2020 / Opera Festival 2020

1. St/Wed nehraje se / no performance

2. Čt/Thu nehraje se / no performance

3. Pá/Fri nehraje se / no performance

4. So/Sat nehraje se / no performance

5. Ne/Sun Zahajovací koncert Státní opery / Opening concert 20.00

6. Po/Mon nehraje se / no performance

7. Út/Tue nehraje se / no performance

8. St/Wed nehraje se / no performance

9. Čt/Thu Fidelio 19.00

10. Pá/Fri nehraje se / no performance

11. So/Sat nehraje se / no performance

12. Ne/Sun Fidelio 19.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue nehraje se / no performance

15. St/Wed nehraje se / no performance

16. Čt/Thu Madama Butterfly 19.00

17. Pá/Fri nehraje se / no performance

18. So/Sat Fidelio 19.00

19. Ne/Sun La traviata 19.00

20. Po/Mon nehraje se / no performance

21. Út/Tue Madama Butterfly 19.00

22. St/Wed nehraje se / no performance

23. Čt/Thu Timeless 19.00

24. Pá/Fri Timeless 19.00

25. So/Sat La traviata 19.00

26. Ne/Sun Madama Butterfly 19.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue Fidelio 19.00

29. St/Wed La traviata 19.00

30. Čt/Thu Madama Butterfly 19.00

31. Pá/Fri Timeless 19.00

STÁTNÍ
OPERA
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

Leden / January 2020

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

1. St/Wed Modrý pták / The Blue Bird 16.00

2. Čt/Thu nehraje se / no performance

3. Pá/Fri Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein Č4 19.00

4. So/Sat Opera nás baví: Slavné operní domy / Opera is Fun! 11.00

5. Ne/Sun nehraje se / no performance

6. Po/Mon
Così fan tutte / Così fan tutte* 
(Moravské divadlo Olomouc / Moravian Theatre Olomouc) 

19.00

7. Út/Tue
Čarostřelec / The Marksman* 
(Slezské divadlo Opava / Silesian Theatre Opava)

19.00

8. St/Wed Lolita 19.00

9. Čt/Thu Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) VŘ 19.00

10. Pá/Fri Lolita / Lolita XV 19.00

11. So/Sat Poprask v opeře (Viva la Mamma) X 14.00

12. Ne/Sun Broučci / Fireflies* (Divadlo J. K. Tyla Plzeň / Theatre Pilsen) 19.00

13. Po/Mon Netrpělivost srdce / Beware of Pity XVII 19.00

14. Út/Tue Leonce & Lena DV2 19.00

15. St/Wed Leonce & Lena SEN4 19.00

16. Čt/Thu Kouzelná země / Nightwork ND+ ENG 19.00

17. Pá/Fri Misantrop / The Misanthrope ENG 19.00

18. So/Sat Leonce & Lena 
ROD4 14.00

XIII 19.00

19. Ne/Sun Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) XVI 17.00

20. Po/Mon Netrpělivost srdce / Beware of Pity ENG II 19.00

21. Út/Tue Faust ND+ XVIII 19.00

22. St/Wed Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein ENG III 19.00

23. Čt/Thu Peter Pan (Bohemia Balet) 19.00

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

25. So/Sat
Modrý pták / The Blue Bird ND+ ROD1 13.00

Audience u královny / The Audience I 19.00

26. Ne/Sun Poprask v opeře (Viva la Mamma) (derniéra / last performance) ROD6 14.00

27. Po/Mon Mozartovy narozeniny / Mozart's Birthday 19.00

28. Út/Tue Kouzelná země / Nightwork 19.00

29. St/Wed Misantrop / The Misanthrope 19.00

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

31. Pá/Fri Noční sezóna / The Night Season 19.00

* Festival Opera 2020 / Opera Festival 2020

1. St/Wed Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 14.00

2. Čt/Thu nehraje se / no performance

3. Pá/Fri Máj / May (420PEOPLE) 20.00

4. So/Sat Máj / May (420PEOPLE) 20.00

5. Ne/Sun nehraje se / no performance

6. Po/Mon nehraje se / no performance

7. Út/Tue
Miniopery / Minioperas 
(Dětská opera Praha / Children's Opera Prague) 

17.00

8. St/Wed nehraje se / no performance

9. Čt/Thu
Miniopery / Minioperas 
(Dětská opera Praha / Children's Opera Prague) 

17.00

10. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

11. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

12. Ne/Sun Vidím nevidím / As Far as I See ND+ ROD2 17.00

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

Návštěva / The Visit 20.00

14. Út/Tue Kosmos / Cosmos ČNS 20.00

15. St/Wed Human Locomotion 20.00

16. Čt/Thu Sternenhoch 20.00

17. Pá/Fri Proslov k národu / Speech to the Nation 20.00

18. So/Sat Za krásu / For Beauty 20.00

19. Ne/Sun Plukovník Švec / Colonel Švec SEN3 14.00

20. Po/Mon Sternenhoch 20.00

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

22. St/Wed Kosmos / Cosmos ND+ Č3 20.00

23. Čt/Thu Proslov k národu / Speech to the Nation 20.00

24. Pá/Fri Zahrada / The Garden XIV 20.00

25. So/Sat Zahrada / The Garden
XII 14.00

20.00

26. Ne/Sun Zahrada / The Garden ND+ 17.00

27. Po/Mon
Nová krev – Speed Dating: ND Young vs. ND Gold /  
The New Blood – Speed Dating: ND Young vs. ND Gold

20.00

28. Út/Tue Za krásu / For Beauty ENG 20.00

29. St/Wed
Nová krev: Ticho! Filosofové po Wittgensteinovi /  
The New Blood: Silence! The Philosophers after Wittgenstein

20.00

30. Čt/Thu Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

31. Pá/Fri Malý princ / The Little Prince 20.00
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PROGRAM > ÚNOR / FEBRUARY 2020

NÁRODNÍ
DIVADLO

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

STÁTNÍ
OPERA

1. So/Sat Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ENG 19.00

2. Ne/Sun Lohengrin (derniéra / last performance) SEN3 17.00

3. Po/Mon Rusalka 19.00

4. Út/Tue nehraje se / no performance

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

6. Čt/Thu Turandot ND+ O1 19.00

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

8. So/Sat Kylián: Mosty času / Kylián – Bridges of Time
14.00

19.00

9. Ne/Sun
Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen ROD5 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

10. Po/Mon Kylián: Mosty času / Kylián – Bridges of Time VŘ, XIII 19.00

11. Út/Tue Kylián: Mosty času / Kylián – Bridges of Time EX1 19.00

12. St/Wed Kytice / A Bouquet ENG 19.00

13. Čt/Thu nehraje se / no performance

14. Pá/Fri Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

15. So/Sat
Jakobín / The Jacobin ROD2 11.00

Maryša / Marysha ENG 19.00

16. Ne/Sun Werther ROV 19.00

17. Po/Mon Král Oidipús / Oedipus Rex ND+ Č1 19.00

18. Út/Tue Manon Lescaut XVIII 19.00

19. St/Wed Jakobín / The Jacobin ND+ O3 19.00

20. Čt/Thu Oněgin / Onegin (1. premiéra / 1st premiere) BP 19.00

21. Pá/Fri Oněgin / Onegin (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

22. So/Sat Král Oidipús / Oedipus Rex 19.00

23. Ne/Sun Oněgin / Onegin 
14.00

19.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue Oněgin / Onegin B2 19.00

26. St/Wed Oněgin / Onegin 19.00

27. Čt/Thu Werther VIII 19.00

28. Pá/Fri Maškarní ples (Un ballo in maschera) EX3 19.00

29. So/Sat Kytice / A Bouquet
X 14.00

19.00

1. So/Sat La traviata 19.00

2. Ne/Sun Timeless
14.00

19.00

3. Po/Mon nehraje se / no performance

4. Út/Tue nehraje se / no performance

5. St/Wed nehraje se / no performance

6. Čt/Thu nehraje se / no performance

7. Pá/Fri Bohéma (La bohème) 19.00

8. So/Sat La traviata 19.00

9. Ne/Sun Bohéma (La bohème) 19.00

10. Po/Mon
Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen * 
(Národní divadlo Brno / National Theatre Brno)

19.00

11. Út/Tue nehraje se / no performance

12. St/Wed nehraje se / no performance

13. Čt/Thu nehraje se / no performance

14. Pá/Fri Aida 19.00

15. So/Sat Bohéma (La bohème) 19.00

16. Ne/Sun Madama Butterfly 19.00

17. Po/Mon
La Gioconda * 
(Štátna opera Banská Bystrica / State Opera Banská Bystrica)

19.00

18. Út/Tue Aida IV 19.00

19. St/Wed La traviata 19.00

20. Čt/Thu Madama Butterfly 19.00

21. Pá/Fri Aida 19.00

22. So/Sat Bohéma (La bohème) 19.00

23. Ne/Sun Aida 19.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue nehraje se / no performance

26. St/Wed nehraje se / no performance

27. Čt/Thu nehraje se / no performance

28. Pá/Fri Nabucco 19.00

29. So/Sat Timeless 19.00

* Festival Opera 2020 / Opera Festival 2020
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Únor / February 2020

1. So/Sat Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 17.00

2. Ne/Sun Misantrop / The Misanthrope 19.00

3. Po/Mon Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein ND+ ENG 19.00

4. Út/Tue Netrpělivost srdce / Beware of Pity 19.00

5. St/Wed pronájem / reserved

6. Čt/Thu nehraje se / no performance

7. Pá/Fri Kouzelná země / Nightwork 19.00

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

9. Ne/Sun Faust ND+ 17.00

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

11. Út/Tue
La traviata * 
(Jihočeské divadlo České Budějovice /South Bohemian Theatre) 

19.00

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

13. Čt/Thu Popelka (La Cenerentola) ND+ O2 19.00

14. Pá/Fri Noční sezóna / The Night Season ENG 19.00

15. So/Sat Popelka (La Cenerentola) XVI 17.00

16. Ne/Sun
Opera nás baví: Slavné literární předlohy / Opera is Fun! XI 11.00

Netrpělivost srdce / Beware of Pity ENG 19.00

17. Po/Mon pronájem / reserved

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

19. St/Wed Faust  ND+ 19.00

20. Čt/Thu Popelka (La Cenerentola) VI 19.00

21. Pá/Fri Noční sezóna / The Night Season 19.00

22. So/Sat Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein 19.00

23. Ne/Sun
Modrý pták / The Blue Bird ND+ ENG XXI 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

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

25. Út/Tue Misantrop / The Misanthrope ENG 19.00

26. St/Wed nehraje se / no performance

27. Čt/Thu nehraje se / no performance

28. Pá/Fri nehraje se / no performance

29. So/Sat Kouzelná země / Nightwork ENG 19.00

* Festival Opera 2020 / Opera Festival 2020

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

2. Ne/Sun
Houpací pohádky (DAMÚZA) / Rocking Fairy Tales 16.00

Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

3. Po/Mon nehraje se / no performance

4. Út/Tue Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ ENG XIX 20.00

5. St/Wed Proslov k národu / Speech to the Nation 20.00

6. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

7. Pá/Fri Za krásu / For Beauty 20.00

8. So/Sat Cube 20.00

9. Ne/Sun Jsme v pohodě / New Century 20.00

10. Po/Mon
Nová krev – SPEED DATING: ND Gold vs. ND Gold / 
The New Blood – SPEED DATING: ND Gold vs. ND Gold

20.00

11. Út/Tue nehraje se / no performance

12. St/Wed Za krásu / For Beauty ND+ 20.00

13. Čt/Thu Návštěva / The Visit XX 20.00

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

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

16. Ne/Sun
Hodina modrých slonů (DAMÚZA) / The Hour of Blue Elephants 16.00

Plukovník Švec / Colonel Švec 20.00

17. Po/Mon Kosmos / Cosmos ND+ Č4 20.00

18. Út/Tue Proslov k národu / Speech to the Nation 20.00

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

20. Čt/Thu nehraje se / no performance

21. Pá/Fri nehraje se / no performance

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

23. Ne/Sun Malý princ / The Little Prince IX 17.00

24. Po/Mon Kosmos / Cosmos 20.00

25. Út/Tue nehraje se / no performance

26. St/Wed Koncové světlo / The End Light (předpremiéra / preview) ND+ 20.00

27. Čt/Thu Koncové světlo / The End Light (1. premiéra / 1st premiere) 20.00

28. Pá/Fri Koncové světlo / The End Light (2. premiéra / 2nd premiere) 20.00

29. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
14.00

20.00
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INFORMACE PRO DIVÁKY / INFORMATION FOR VISITORS

NÁRODNÍ DIVADLO
137. SEZONA ND
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 
NÁRODNÍHO DIVADLA

Ředitel ND: prof. MgA. Jan Burian
Umělecký ředitel Činohry: Daniel Špinar
Správní ředitellka Činohry: Jana Dvořáková
Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: Per Boye Hansen
Správní ředitelka Opery Národního divadla 
a Státní opery: Bohdana Malik
Hudební ředitel Opery ND: Jaroslav Kyzlink
Hudební ředitel SO: Karl-Heinz Steffens
Umělecký ředitel Baletu ND: 
Filip Barankiewicz

Vychází 10× ročně, Praha
Vydavatel: Národní divadlo 
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1, T 224 901 537
IČ 00023337

Redaktoři a autoři informačních textů  
souborů (není-li uvedeno jinak):
Činohra, Nová scéna a Laterna magika:  
Kateřina Ondroušková, T 224 901 236
k.ondrouskova@narodni-divadlo.cz, 
Kristýna Klimešová, T 224 901 407 
kr. klimesova@narodni-divadlo.cz,
Lukáš Novosad, T 224 901 263
l.novosad@narodni-divadlo.cz,
Lucie Kocourková, M 601 338 154
l.kocourkova@narodni-divadlo.cz
Opera:
Denisa Rausch, T 224 901 715
d.rausch@narodni-divadlo.cz
Eva Sochorová, T 224 901 852
e.sochorova@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:
Markéta Houdková, T 224 901 603
m.houdkova@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: 3. 1. 2020
Redakční uzávěrka: 9. 12. 2019
Programová uzávěrka: 18. 12. 2019
Příští číslo vyjde: 31. 1. 2020

ISSN: 1212-1045, MK ČR E 12722

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

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 (po–ne 10–18)
Od 2. 1. 2020 jsou v prodeji vstupenky na představení 
Baletu, Činohry, Laterny magiky a Opery na všech scénách 
do 30. 6. 2020, tj. na 6 měsíců dopředu. 
 

POKLADNY  

Hlavní pokladna Národního divadla,  
Národní 4, Praha 1 (po–pá 9–18, so–ne 10–18),  
zde také pokladna předplatného 
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (po–ne 10–18)
Státní opera, Legerova 75, Praha 1 (po–ne 10–18)

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

PARKING 

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

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

které se koná ve dni parkování. 

+420 224 901 320, +420 224 901 443  

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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

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

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

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

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

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

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

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

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  

V Národním divadle, na Nové scéně a ve Stavovském divadle 
organizujeme pravidelné komentované prohlídky.  
Více informací na webu ND nebo u koordinátorek:
Národní divadlo a Nová scéna: 
prohlidky@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 536
Stavovské divadlo: 
v.bruderova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 536

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
From 2. 1. 2020 you can purchase tickets for Ballet, Drama, 
Laterna magika and Opera performances on all the stages 
until 30. 6. 2020, i.e., for 6 months ahead.
 

THE BOX OFFICES  

The Main Box Office of the National Theatre, 
Národní 4, Prague 1 (Mon–Fri 9–18, Sat–Sun 10–18) 
The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)
The State Opera, Legerova 75, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)

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

PARKING 

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

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

the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

REGULAR GUIDED TOURS  

Guided tours take place at the National Theatre historical 
building, the New Stage and the Estates Theatre. For more 
information, visit our website or contact the coordinators:
National Theatre and New Stage:
prohlidky@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 536
Estates Theatre:
v.bruderova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 536



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI INSCENACÍ 

PARTNER PREMIÉROVÝCH VEČERŮ

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍ HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER 



Josef a Karel Čapkové: Ze života hmyzu

1. dějství 
Tulák:
Aha, už vím. Ano, to jsem já; mne znají všude. – Já 
jsem totiž člověk. Nikdo mne jinak nejmenuje. Říkají 
mně „člověče, já vás dám sebrat”, nebo „člověče, 
ukliďte, udělejte, přineste mně tohle”, nebo „táhněte, 
člověče!” A já se tím neurazím, že jsem člověk. Kdy-
bych někomu řekl „člověče, dejte mi šesták”, urazil 
by se. Když se mu to nelíbí, dobrá; budu ho považovat 
za motýla, nebo za chrobáka, nebo za mravence, zač 
kdo chce. Vždyť mně je to všechno jedno, člověk nebo 
hmyz. Já nechci nikoho napravovat. Ani hmyz, ani člo-
věka. Já se jen dívám. Já se jen dívám. Kdybych měl 
kořen nebo cibuličku v zemi, díval bych se na nebe 
(zvedne se na kolena), do nebes! Do smrti bych se 
díval rovnou do nebe! (Vstane.)

Tuláka hrál v inscenaci z roku 1990 (režie Miroslav 
Krobot) JOSEF KEMR. Narodil se 20. června 1922 
a zemřel 15. ledna 1995. Před 55 lety (1. ledna 
1965) přijal angažmá v Národním divadle a členem 
Činohry ND byl až do své smrti. Od jeho odchodu již 
uběhlo neuvěřitelných 25 let.

 ×
Ze života hmyzu, 1990, Josef Kemr (Tulák)

Foto: O. Pernica


