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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
Forgotten Land 
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, 
Josef Strauss, Bernd Alois Zimmer-
mann, 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
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

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



Stále v pohybu
Balet Národního divadla zahájil sezonu 
2019/2020 představeními dramatického díla 
Maura Bigonzettiho Kafka: Proces a hostováním 
ve Finsku s inscenacemi Vertigo a Aspects. Uvedli 
jsme již jedenáct představení nového nastudování 
Labutího jezera. Brzy nás čeká premiéra komic-
kého baletu Leonce a Lena na scéně Stavovského 
divadla. 
Umělecká hostování a kulturní výměny jsou pří-
nosem pro všechny diváky bez ohledu na historii 
divadla a jeho vize.
Změna přístupu k multikulturalizmu nadále zů-
stává v jádru většiny naší práce. Stejně jako slova, 
umění může být mocným nástrojem osvobození.
Uvedení baletu Gods and Dogs v korejském Soulu 
je jedním ze způsobů, jak přispět k rychlému 
růstu našeho souboru. Těšíme se na vystoupení 
Korejského národního baletu, který se představí 
v Praze ve dnech 13., 14. a 15. listopadu.
Umění může významně ovlivnit změnu společen-
ského smýšlení: Hostování Korejského národního 
divadla na naší scéně může odhalit i narušit 
zastaralé názorové stereotypy. 
V říjnu jsme měli příležitost během turné v Číně 
uvést klasický balet Bajadéra v pěti divadlech. 
Ve stejnou dobu náš soubor uvedl Valmonta v Pra-
ze. Tereza Podařilová a Alexandre Katsapov, naši 
dlouholetí skvělí první sólisté a v současnosti ba-
letní mistři, se v tomto představení loučí s aktivní 
taneční kariérou.
Poskytujeme tanečníkům nové příležitosti, mož-
nost zúčastnit se celé řady uměleckých činností, 
ať už jde o rozvoj kariéry, osobní růst či zábavu 
v širokém kulturním měřítku.
Balet není výlučně vizuální umění, jak ho mnozí 
vnímají, neboť pohybový výraz vyvěrá z hlubin ta-
nečníkovy osobnosti. A pokud jde o diváky, nemu-
sejí tanec vnímat jen skrze hudbu, ladění klavíru 
nebo orchestr. K celkovému vyznění inscenace 
významně přispívají i scénografové a kostýmní 
designéři.
Schopnost plně si užívat vystoupení je dalším 
významným aspektem života – a také umělci ze 
skutečného života čerpají. Každý den – častěji, než 
bychom si mysleli. 

Jazyk nabízí vhled do našeho myšlení a ukazuje, 
jak vnímáme svět kolem sebe. Je-li naším cílem 
zlepšit kvalitu života, dosáhnout sjednocené spo-
lečnosti a šířit mezi diváky otevřenost, nemůže 
naše řeč těla na jevišti hovořit netolerantním 
způsobem, vyhýbat se odlišnostem a složitým 
lidským osudům.

Repertoár Baletu Národního divadla se těžkostem 
nevyhýbá, naopak chce neustále posunovat hra-

nice, protože jedině tak lze vystoupit ze zajetých 
kolejí, naučit se něco nového a přestat se obávat 
neznámých věcí. Sametové baletní GALA bude ne-
typické především tím, že nebude zahrnovat žádná 
klasická díla. Moderní umění může sloužit jako 
nástroj k prosazování změny, je to však také pro-
dukt stávajících hodnot a přístupů. Tento vzájemný 
vztah funguje na osobní i společenské úrovni. 
Pomocí umění a médií můžeme odemknout dveře 
a otevřít mysl – jak naši vlastní, tak ostatních – 
neustálým pohybem plným tanečních emocí.

Společnost se k tanečníkům chová, jako kdyby byli 
z jiného světa. Lidé své rozpaky a strach skrývají 
tím, že nás litují. Připadají si pak laskaví a hodní, 
a to je uklidňuje. Je to však přesně tato reakce, 
která je hlavním důvodem diskriminace a odlou-
čení, s nimiž se potýkáme v zaměstnání.
Když se účastním zkoušek ve studiu nebo před-
stavení, často mi přijde na mysl příběh o muži 
a motýlovi. Nabízí se srovnání s obrovským 
tlakem na tanečníky, aby dosáhli okamžitého 
pokroku a nezdržovali se. 

Muž našel motýlí kuklu.
Jednoho dne se objevil v kukle malý otvor.  
Muž seděl a několik hodin pozoroval motýla,  
jak se snaží protáhnout tělo tou malou škvírkou.
Najednou motýl znehybněl a vypadalo to,  
že nemůže dál. 
Muž se tedy rozhodl mu pomoct. Vzal nůžky a ustřihl 
zbylý kousek zámotku. Motýl se pak snadno dostal 
ven, ale jeho tělo bylo oteklé a křídla malá a scvrklá.
Muž tomu nevěnoval pozornost, nadále seděl 
a čekal, až se křídla zvětší natolik, aby mohla motýla 
unést. To se však nestalo. Motýl nebyl nikdy schopen 
vzlétnout, po celý život se jen plazil po zemi se 
svými zakrnělými křídly a oteklým tělem. 
Ačkoli se dobrosrdečný muž snažil motýlovi pomoct, 
neuvědomil si, že omezující kukla a prodírání se 
ven malým otvorem jsou nezbytným předpokladem 
k tomu, aby se tekutina z motýlova trupu dostala 
do křídel. Aby mohl motýl po úniku z kukly létat. 

Každý tanečník potřebuje čas na to, aby se naučil 
zvládat náročné úkoly. Překonávání překážek 
v životě nás posiluje. Bez úsilí a námahy nikdy ne-
vyrosteme a nikdy nebudeme silní, je pro nás tedy 
důležité, abychom výzvy zvládali sami a nespolé-
hali se na pomoc ostatních.

Balet Národního divadla vám přeje skvělé umělec-
ké zážitky při návštěvě našich představení.

Filip Barankiewicz
Umělecký ředitel Baletu ND
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EDITORIAL



S hlubokým zármut-
kem oznamujeme,  
že ve věku devadesáti 
dvou let zemřela dlou-
holetá členka Činohry 
Národního divadla 
VLASTA 
CHRAMOSTOVÁ, 
žena, jejíž jméno  
se stalo symbolem  
statečnosti, pevných 
zásad a morálních 
postojů.
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OSOBNOST

Vlasta Chramostová
17. listopadu 1926 – 6. října 2019

Narodila se v Brně, vyrůstala v obci Skryje u Rou-
chovan. V letech 1941–1945 studovala na Hudební 
a dramatické konzervatoři v Brně. Po uzavření 
divadel nacisty účinkovala v představeních v soukro-
mých bytech. Po osvobození stála u zrodu brněn-
ského Svobodného divadla, v následující sezoně 
1945–1946 už ale působila v Městském divadle 
v Olomouci (zahrála si tu třeba Dorinu v Molièrově 
Tartuffovi). Poté následovaly čtyři sezony v Národním 
(posléze Státním) divadle v Brně a titulní role v in-
scenacích Svatá Jana, Počestná holka, Antigona aj.
Na dalších dvacet let spojila svůj umělecký život 
s pražským Divadlem na Vinohradech (tehdy 
Divadlem československé armády). Dostala zde 
řadu velkých hereckých příležitostí, byla titulní 
Marií Stuartovnou, Annou Kareninou, Čarokrásnou 
ševcovou, Marianou Pinedovou, hrála také Kateřinu 
(Zkrocení zlé ženy), Plajznerku (Dalskabáty, hříšná 
ves) či Roxanu (Cyrano z Bergeracu). Zásadní zlom 
v její kariéře nastal po událostech osmašedesáté-
ho roku. V roce 1970 odešla do Krejčova Divadla 

za branou (Iokasté v inscenaci Oidipus – Antigone, 
Arkadinová v Rackovi). Když bylo po dvou letech zru-
šeno, zahrála si ještě titulní roli Matky Kuráže v Zá-
padočeském divadle v Chebu, načež jí bylo oficiální 
divadlo zapovězeno. Následně se společně se svým 
manželem, kameramanem Stanislavem Milotou, 
angažovala v disentu a samizdatu. Patřila k prvním 
signatářům Charty 77, po jejímž podepsání jí byly 
veškeré umělecké aktivity zakázány, a tak hrála jen 
doma ve svém bytě pro přátele (Všechny krásy světa, 
Hra na Makbetha, Appellplatz, Dávno, dávno již tomu). 
V květnu 1990 byla jmenována čestnou členkou 
Národního divadla, brzy se ale její členství změnilo 
v aktivní angažmá. Na jeviště se vrátila v symbolic-
ké roli Kněžny Anežky v Hilbertově Falkenštejnovi, 
následovala Paní Frolová v Pirandellově hře Je to 
tak – chcete-li, byla představitelkou pohádek Dobře 
tak, že je smrt na světě, hrála Starou paní v Přida-
lově úpravě Peroutkova Oblaku a valčíku, Lenzovou 
v Steigerwaldově Nobelovi, Gerardu v adaptaci 
Lope de Vegovy Dorotey, Magdalénu Trčkovou 
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Poslední 
rozloučení 
v Národním 
divadle

V pondělí 14. října jsme se 
s herečkou za účasti veřejnos-
ti rozloučili. Smuteční projevy 
pronesli ředitel Národního divadla 
prof. Jan Burian, herec David Pra-
chař, signatářka Charty 77 Dana 
Němcová, rektor AMU doc. Jan 
Hančil, památku zesnulé uměl-
kyně uctily z jeviště také herečky 
Magdaléna Borová a Pavla Bereto-
vá, pěvkyně Alžběta Poláčková, 
herečka Zuzana Stivínová, čest-
nou stráž drželi herečtí kolegové 
a přátelé.

V závěru obřadu se státními  
poctami zazněla česká hymna.

v dramatizaci Durychova Bloudění, Zofii v Kohoutově 
a Werbowské Kyanidu o páté, Lízalku v Maryše bratří 
Mrštíků, Volumnii v Shakespearově Coriolanovi, Paní 
Higginsovou v Shawově Pygmaliónu. Uvedena byla 
rovněž její benefice Tři životy. S angažmá se rozlouči-
la titulní rolí v Babičce.
Jako filmová herečka debutovala roku 1949 ve Veliké 
příležitosti, výrazné portréty žen vytvořila ve Fričově 
Pasti a ve Weissově snímku Hra o život. Její nejvý-
raznější rolí byla Lakmé v Herzově Spalovači mrtvol. 
Před kameru se pak vrátila v devadesátých letech, 
za roli ve filmu Je třeba zabít Sekala byla nomino-
vána na Českého lva za nejlepší ženský herecký 
výkon v hlavní roli a za roli ve filmu Kuře melancholik 
na nejlepší výkon ve vedlejší roli. Za úlohu v televiz-
ním filmu PF 77 režiséra Jaroslava Brabce obdržela 
Cenu České filmové a televizní akademie ELSA. Byla 
jedinou herečkou, kterou Václav Havel z divadelní 
verze přizval i do filmové adaptace svého Odcházení.
Nebála se patosu, sebeironie ani černého humoru.

Její osobnost ocenilo v roce 2007 Kolegium Cen 
Thálie Zvláštní cenou. Hereckou kariéru ukončila 
odchodem z Národního divadla roku 2011, čtyři roky 
nato byla uvedena do jeho Síně slávy. 
Oceňována byla i za svůj občanský postoj. Už v roce 
1989 dostala v Kodani Cenu svobody Poula Lauritze-
na. Prezident Václav Havel jí v roce 1998 udělil Řád 
T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o demo-
kracii a lidská práva. Jako čestná a zakládající členka 
Masarykova demokratického hnutí obdržela Čestnou 
medaili T. G. Masaryka za věrnost jeho odkazu.
Roku 1999 vydala první díl svých memoárů, zásadní 
svědectví o životě v disentu. Síla jejího osudu vy-
volala pokračování knihy i několik dotisků. Ukazuje 
totiž, že svět ani žádný jednotlivý život v něm není 
a nemůže být černobílý. Koneckonců milovala verš 
z básně Olgy Scheinpflugové: „Spravedlnosti času, 
jsem tvůj vyznavač.“

Čest její památce!

 >

Jan Burian při smutečním projevu 
Foto: H. Smejkalová

 >

V roli Kněžny Anežky, Falknštejn, 1992
Foto: O. Pernica
V titulní roli Babičky, 2007 
Foto: V. Kronbauer
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Národní divadlo připravilo reklam-
ní kampaň na Vánoční předplatné 
s pracovním názvem: PŘEDPLATNÉ 
MÍSTO PAPUČÍ aneb Nabídněte bliž-
ním, co je opravdu potěší. Vánoční 
předplatné Národního divadla pro 
rok 2019 zpracovala agentura  
Touch Branding.

Kreativní ředitel agentury Martin Marušinec 
nabídl Národním divadlu koncept, který nava-
zuje na jarní kampaň Divadlo v mobilu nezažiješ. 
Ta se zaměřila na volný čas, který řada z nás 
(ruku na srdce) netráví úplně smysluplně. 
Vánoční kampaň vizuálně i tematicky na kam-
paň Divadlo v mobilu nezažiješ volně navazuje. 
Klíčové je tentokrát zamyšlení nad vánočními 
dárky, které nakupujeme (opět ruku na srdce) 
leckdy hekticky, bez invence a za každou cenu, 
tedy spíše „aby něco bylo“. 

Pro styling kampaně, jejichž tváří se stali naši 
herci Jindřiška Dudziaková a Radúz Mácha, byla 
oslovena Jana Blount, která se v oboru pohybuje 
více než 15 let, provozuje módní poradenství 
a butik s originální módou a také se zabývá re-
cyklací luxusní módy. Právě recyklace, renovace 
a upcycling jsou témata blízká Národnímu diva-
dlu. Proto jsme se s Janou Blount dohodli, že celý 
styling bude vytvořen výhradně z recyklovaných 
luxusních oděvů a doplňků, které Jana nabízí 
v obchodech 5. Avenue. Národní divadlo tak oteví-
rá projekt R.U.R. (recyklace, upcycling, renovace) 
zaměřený na udržitelnost zdrojů a společenskou 
odpovědnost, prostě „Začínáme u sebe“.

Před PF jedno malé PS: Papuče, pyžamo, 
ponožky nebo pulovr můžete koupit kdyko-
li, Vánoční předplatné jen nyní. Podívejte se 
na strany 10 a 11. Popřemýšlejte a přijďte.

Předplatné místo papučí 
a projekt R.U.R. 

 >

Radúz Mácha
Foto: H. Vonková

 >

Radúz Mácha, Martin Marušinec, Jana Blount
Foto: H. Vonková

 >
Jindřiška Dudziaková – styling před fotografováním

Foto: Touch Branding
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 >

Ladislav Mrkvička v roli Divíška, Otec
Foto: H. Smejkalová

Gabriela Beňačková v roli Mařenky, 
Prodaná nevěsta
Foto: J. Svoboda

Ceny Thálie 26. ročník
Při slavnostním večeru 5. října byli vyhlášeni laureáti 26. ročníku Cen Thálie 
(viz též na str. 43). Kromě ocenění mimořádných výkonů v jednotlivých kategoriích 
byly také uděleny ceny ZA CELOŽIVOTNÍ MISTROVSTVÍ. 

Ladislav Mrkvička  
Herec, který proslul svou zása-
dovostí, ale i prudkou a vzpurnou 
povahou, jež mu nejednou zkom-
plikovaly úspěšnou kariéru, takový 
byl a je Ladislav Mrkvička. První 
angažmá získal v Divadle Petra 
Bezruče v Ostravě, kde se uvedl 
jako Čapkův Loupežník, Des Grieux 
v Manon nebo Francek v Maryše. 
Po krátké zastávce v Hradci Krá-
lové byl členem Divadla S. K. Neu-
manna, kde vynikl v soudobém 
repertoáru – za všechny role 
jmenujme George ze Steinbeckovy 
hry O myších a lidech, Dona Bakera 
v Gershových Motýlech a Fricka 
v Bratru Žakovi, dramatizaci romá-
nu Ivana Olbrachta. Byl i Truffal-
dinem ve Sluhovi svou pánů či 
Andrejem v adaptaci Vojny a míru. 
Nesmírně plodné bylo jeho pů-

sobení v Divadle Na zábradlí, kde 
měl možnost pracovat s režisérem 
Evaldem Schormem. Nezapome-
nutelným se stal jeho Smerďakov 
v Bratrech Karamazových. Rolí, 
která mu přirostla k srdci nejvíce, 
byl Hanťa v adaptaci Hrabalovy 
Hlučné samoty. Ztvárnil i titulní roli 
v inscenaci Pazuchin a … 
Do Národního divadla vstoupil 
v roce 1991 rolí Jacquese v Shake-
spearově Jak se vám líbí, jeho první 
skutečnou premiérou byl „židovský 
western“ Bílý muž a Rudá tvář. 
Představil se jako Fabrizio v Miran-
dolíně, Ďábel v Zázračném mágovi, 
Dědek v Dovru a Master Cotton 
v Peer Gyntovi, Teiresiás v Oidipu 
vladaři, Angelo v Komedii omylů, 
Menenius Agrippa v Coriolanovi, fe-
nomenální Divíšek v Jiráskově Otci, 

Fistula v Pokoušení nebo Dr. Dorn 
v Rackovi.
I na jiných scénách ztvárnil vý-
razné postavy, jako byl Estragon 
v Čekání na Godota, Šajlok v Kupci 
benátském v Městských divadlech 
pražských, Karl Knie v Dvojitém 
saltu v Divadle Na Fidlovačce, 
Bůh v Druhé smrti Johanky z Arku 
Stefana Caneva. Spolu s Petrem 
Nárožným vystupovali více než 
patnáct let v komedii Neila Simona 
Vstupte. Neopominutelná je také 
jeho kariéra filmová, televizní 
a na rozhlasových vlnách. V roce 
2012 získal ocenění za celoživotní 
mistrovství v dabingu. V roce 2015 
mu udělila nadace Život umělce 
cenu Senior Prix za celoživotní 
mistrovství. 

Gabriela Beňačková 

Operní a koncertní pěvkyně 
světového formátu se narodila 
v Bratislavě. Vystudovala kon-
zervatoř a VŠMU. V roce 1969 se 
stala absolutní vítězkou 4. ročníku 
Mezinárodní pěvecké soutěže 
A. Dvořáka v Karlových Varech. 
Talentovanou sopranistku anga-
žovalo ihned v r. 1970 pražské 
Národní divadlo, kde působila 
11 let a ztvárnila několik nádher-
ných operních postav jako Natašu 
Rostovovou ve Vojně a míru, Ma-
řenku v Prodané nevěstě, Hedviku 
v Čertově stěně, Markétku ve Faus-
tovi a Markétce, Mimi v Bohémě, 
milovanou Rusalku, Káťu Kabano-
vou a Jenůfu v Její pastorkyni. V r. 
1983 zpívala při znovuotevření 
zrekonstruovaného Národního 
divadla titulní postavu Libuše. 
Celých 49 let žije v Praze, avšak 
většinu života prožila na předních 
světových operních scénách jako 
stálý host (Bavorská státní opera 
v Mnichově, Státní opera ve Vídni, 
Stuttgart, Bonn, Hamburk, Covent 
Garden v Londýně, milánská La 

Scala, Reggio Emilia, Modena, 
Parma, Bologna, Řím, Benátky, 
Janov, madridské Teatro Real, 
barcelonské Grand Theatre del 
Liceu, Granada, Valencie, Sevilla). 
Zpívala v Amsterdamu, Edinbur-
ghu, Paříži, Moskvě, Buenos Aires 
a velmi často v Japonsku. Diváci 
mohli obdivovat její hlas rovněž 
v San Franciscu, Torontu, Los 
Angeles a hlavně v Metropolitní 
opeře v New Yorku, kde působila 
v letech 1990–1999 a odzpívala 
zde kolem 50 představení v rolích 
Káti Kabanové, Jenůfy, Mimi, 
Leonory a Desdemony. V roce 
1994 byla historicky poprvé v MET 
uvedena Dvořákova Rusalka, kde 
Gabriela Beňačková jako dosud 
nepřekonaná titulní postava zcela 
oslnila publikum. Se špičkovými 
kolegy, dirigenty, režiséry a osob-
nostmi světového formátu od-
zpívala po celém světě nesčetné 
množství koncertů, oratorií a mší. 
Jejím nejoblíbenějším a nejčastěj-
ším operním partnerem na za-
hraničních scénách byl tenorista 

Plácido Domingo a na jevišti 
Národního divadla pak Ivo Žídek 
a Peter Dvorský.
Je držitelkou ceny Grammy, 
pařížské Ceny Artura Toscaniniho, 
Zlaté medaile Giuseppe Verdiho, 
řady medailí, rakouského a ba-
vorského titulu Kammersängerin 
a československého titulu národní 
umělkyně. V roce 2008 převzala 
z rukou prezidenta V. Klause státní 
vyznamenání Za zásluhy v oblasti 
kultury a v r. 2018 nejvyšší státní 
vyznamenání Slovenské republiky 
– Řád bílého dvojkříže.
Nyní se zaměřuje na koncertní 
vystoupení. Věnuje se pěvcům 
mladé generace, pořádá mis-
trovské a interpretační kurzy. Je 
dlouhou řadu let členkou poroty 
mezinárodních pěveckých soutěží 
A. Dvořáka v Karlových Varech 
a Mikuláše Schneidera-Trnavské-
ho v Trnavě.
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

„Budeme otevření“ 
Budova Státní opery již tři 
roky prochází generální 
rekonstrukcí, nyní práce 
míří do finále. Do slavnost-
ního znovuotevření veřej-
nosti, které je plánované 
na 5. ledna, zbývají necelé 
tři měsíce. Ministr kultu-
ry LUBOMÍR ZAORÁLEK 
navštívil staveniště s ředi-
telem Národního divadla 
JANEM BURIANEM a před-
sedou představenstva 
HOCHTIEF CZ TOMÁŠEM  
KORANDOU. 

Za pár měsíců bude mít Praha 
novou Státní operu. Restaurátoři 
vyčistili nástěnné malby i vzácné 
fresky. V hledišti jsou už i první 
křesla, do kterých diváci usednou 
na začátku příštího roku. V prvním 
patře jsou už zčásti hotové některé 
lóže s dřevěným zábradlím. Do něj 
stavebníci zabudují čtecí zařízení 
s překladem operních textů.

„Potřebujeme už jen koberec, 
křesla a displeje. Samozřejmě to 
jsou činnosti, na které máme ještě 
zhruba dva měsíce čas, protože by 
se koberce mohly poničit. Někde už 
jsou a jdou tam i tapety,“ vysvětlu-

je v jedné z nových lóží vedoucí 
výstavby Ing. Jan Křístek.

Aby nábytek, červené obložení 
a koberce nenarušily akustiku 
sálu, museli pracovníci podle 
technicko-provozního ředitele ND 
Václava Peloucha vyzkoušet mate-
riály v laboratoři.

„Akustika tu byla relativně dobrá. My 
měli za úkol ji nezkazit, což se snad 
povedlo. Všechny práce, které se tu 
dělaly, se nejdříve zkoumaly v labo-
ratořích a akustických komorách. 
Zkoumali jsme materiály včetně 
tapet, koberců a sedaček, protože 
nově se vyráběly také sedačky, 
které se blíží tomu, jak to vypadalo 
před rekonstrukci v sedmdesátých 
letech,“ dodává.

„Jsem rád, že se rekonstrukce jed-
noho z nejkrásnějších českých diva-
del po několika letech chýlí ke konci 
a že v den svých 132. narozenin opět 
přivítá diváky. Nejenom v Praze mo-
derní divadelní a hudební prostory 
chybí, proto bych si přál, abychom 
Státní operu zrekonstruovanou těmi 
nejmodernějšími postupy, mohli po-
važovat za jednu z prvních vlaštovek 
tolik potřebných změn,“ řekl ministr 
kultury Lubomír Zaorálek.

Národní divadlo a ČVUT 
budou spolupracovat 
na vzdělávání i výzkumu
Rámcovou smlouvu o spo-
lupráci – Memorandum 
uzavřeli ve středu 9. října 
2019 slavnostním podpi-
sem zástupci Národního 
divadla, Českého vysokého 
učení technického v Praze 
a společnosti Patric, a.s. 
(Prague Advanced Techno-
logy and Research Innova-
tion Center, a.s).

Deklarují tak svůj zájem spolu-
pracovat v oblastech výzkumné, 
poradenské a analytické činnosti. 
Plánují podávat společné projekty 
výzkumu, vývoje a inovací a za-
vádět výsledky projektů do praxe 
divadelní i technologické. 

Součinností vznikne nový atrak-
tivní studijní program pro oblast 
Divadelní scénografie. Nový 
program bude vzdělávat na bázi 
digitalizace s prvky Průmyslu 
4.0, umělé inteligence, internetu, 
věcí světelného designu, zahr-
ne moderní prvky obrazového 
zpracování, práci se zvukem 
a prezentačními nástroji předsta-
vení. Absolvent se během studia 
prakticky připraví na dráhu tech-
nického designéra pro živé umění 
– divadlo, performance, koncert. 
Bude schopen navrhnout, zapojit 
a obsloužit kompletní řetězec pro-
fesionální audiovizuální techniky 

a řešit komplikace technického 
rázu. Absolvent programu by měl 
zvládnout přenést jakékoli vizuální 
nápady a myšlenky do technického 
a plně funkčního řešení projektu 
s ohledem na finanční a technické 
limity projektu, bude schopen sa-
mostatně technologicky vymyslet 
a prakticky realizovat technické 
řešení na základě uměleckého 
zadání a v následné praxi rozvíjet 
samostatné umělecké cítění 
a schopnost samostatné vizuální 
umělecké tvorby.
Nový program je připravován 
k akreditaci za přímé spolupráce 
Divadelní fakulty AMU a Fakulty 
strojní ČVUT v Praze.

Předpoklad zahájení bakalářského 
studia – distančního i kombino-
vaného – je v akademickém roce 
2021/2022 na Fakultě strojní. Ná-
sledně vznikne studium magister-
ské. Obor bude spolupracovat se 
specializovanými pracovišti na uni-
verzitách a v institutech v zahra-
niční, počítá se se zahraničními 
stážemi studentů. 

Společný návrh projektu 
výzkumu a vývoje bude podán 
v aktuálně otevřené výzvě Tech-
nologické agentury ČR (v Pro-
gramu na podporu aplikovaného 
společenskovědního a humanit-
ního výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací ÉTA).

 >
Rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, 

CSc., ředitel ND prof. MgA. Jan Burian 
a předseda představenstva společnosti 

Patric, a.s. Robert Pergl
Foto: H. Smejkalová

 >

Ministr kultury PhDr. Lubomír Zaorálek,  
ředitel ND prof. MgA. Jan Burian a náměst-
kyně MK pro řízení sekce živého umění  
JUDr. Kateřina Kalistová
Foto: H. Smejkalová
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Letošní Noc divadel se uskuteční 16. LISTOPADU, koná se tedy v těsné blízkosti 
30. výročí sametové revoluce. Připomenutí politických změn ve střední a vý-
chodní Evropě, jejichž prvotním hybatelem bylo v České republice právě diva-
dlo, vybízí k ohlédnutí se za ideály a nadějemi 90. let. I proto organizátoři Noci 
divadel zvolili pro letošní ročník téma DIVADLO A SVOBODA. 

Národní divadlo se již 7. rokem účastní této celo-
evropské kulturní akce, díky níž mají její účastníci 
možnost zažít "Národní divadlo", jeho budovy, 
prostory, umělce a umělkyně, pracovníky a pro-
gramy tak „trochu jinak“. 
I v letošním roce připravily lektorky doprovod-
ných programů ND+ ve spolupráci s kolegyněmi 
a kolegy obou archivů Národního divadla a Laterny 
magiky rozmanitý program. 
Jeho stěžejní část proběhne v Anenském areálu 
na Starém Městě a večer uzavře speciální pro-
gram na Nové scéně. 

Pro děti od 8 let je připravena tvůrčí dílna 
s názvem Můj divadelní deník. Tento si děti 
dotvoří, sestaví a následně odnesou, aby si do něj 
mohly zapisovat své dojmy a myšlenky týkající se 
navštívených představení v Národním divadle. 

Fanoušci divadelní i hudební historie zajisté ocení 
komentované prohlídky jak Divadelního archivu 
ND, tak Hudebního archivu ND, které umožní 
návštěvníkům podívat se zblízka na zajímavé 
archiválie z bohaté historie Národního divadla. 

Pro hravé jedince je připraven interaktivní, jazy-
kově rozverný špacír po nádvoří, který je dovede 
až do veřejně nepřístupného sklepení bývalého 
kláštera. 

S účastníky činoherního kurzu ND Young vzniká 
scénické čtení divadelní hry Václav Havla, které 
diváci budou moci zhlédnout nebo si v něm zahrát 
v sídle Činohry ve zkušebně v Anenském areálu. 

Program uzavřou večerní backstage prohlídky 
Nové scény, které zavedou účastníky až na jeviště, 
kde na vlastní kůži zažijí pocity tanečníků Laterny 
magiky v záři projekčních reflektorů. 

Již několik let se snažíme publiku zdarma zpří-
stupňovat i nedivadelní budovy, které Národní 
divadlo využívá. V případě Anenského areálu se 
jedná o historický komplex budov, který však 
není uzpůsoben na návštěvu velkého množství 
návštěvníků. Proto je počet míst na jednotlivé 
programy omezen a je nutné si místa dopředu 
písemně rezervovat. 

Detailní informace o programu, včetně adres pro 
registraci jsou zveřejněny na webových stránkách: 
www.nocdivadel.cz/program

Buďme společně divadlu blíž!

Kalendář s kostýmními návrhy z fondu Archivu Národního divadla

Vypravujeme divadlo

2020

Vypravujeme 
divadlo
Vypravovat se dá leccos. Pohádky, 
příběh, zážitek. Také o divadle se 
může vyprávět. Divadlo se ovšem 
musí tzv. vypravit. Divadelní 
výprava v sobě zahrnuje scénu 
a kostýmy, tedy výtvarnou složku 
inscenace. Výprava i vyprávění 
k sobě v divadle prostě patří, i když 
se nejedná o totéž. Z bohatých 
fondů archivu Národního divadla 
vám v diáři 2020 představujeme 
výtvarné scénické a kostýmní 
návrhy, z nichž nejstarší spadají 
do samého počátku dějin Ná-
rodního divadla, do roku 1883, 
a nejnovější do jara 2019, do zatím 
poslední uzavřené sezony. 

Scénické návrhy a kostýmní 
návrhy v diáři jsou často dílem 
téhož výtvarníka jako scéna, nebo 
ukazují autorovu kostýmní tvorbu 
v jiné inscenaci. Pro srovnání 
představujeme též různá provede-
ní stejných titulů v rozmezí desítek 
let. Výběr je vázán pestrostí stylů, 
námětů, titulů i jmen autorů. Diář 
má šířkový formát A5.

Jako loni, tak i letos tvoří diář ko-
lekci spolu s nástěnným kalendá-
řem, kde jsme vzhledem k výško-
vému formátu vybírali z oblíbených 
návrhů kostýmních.

Kalendář i diář můžete zakoupit 
v naší pokladně nebo na e-shopu. 
Cena diáře je 129 Kč a kalendáře 
198 Kč.

 >

Prohlídka Stavovského divadla 
z minulých let
Foto: Archiv
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VÁNOČNÍ PŘEDPLATNÉ

I – Exclusive I

Výběrem nejnavštěvovanějších inscenací potěšíte své blízké. V Au-
dienci u královny září Iva Janžurová v roli královny Alžběty II. Jediná 
Beethovenova opera Fidelio osloví nádhernými melodiemi i příběhem 
odvážné lásky. Inteligentní humor i herecké výkony dělají z Pýchy 
a předsudku nezapomenutelný zážitek. A ten budete mít také z výprav-
né Spící krasavice, premiérovém baletu ve Státní opeře. 

25.1.2020 so 19.00 Audience u královny STD
5.3.2020 čt 19.00 Fidelio SO
28.4.2020 út 19.00 Pýcha a předsudek ND
28.5.2020 čt 19.00 Spící krasavice SO

Cena – A: 3 690 Kč, B: 2 590 Kč, C: 1 490 Kč 

II – Exclusive II

Skupinu tvoří úspěšné inscenace, které zaujmou i ty nejnáročnější 
diváky. Zahajuje ji Netrpělivost srdce, dramatizace románu S. Zweiga 
o předstíraném zájmu o chromou dívku a neštěstí, které falešný soucit 
způsobí. Timeless je složen ze tří děl světových choreografů. Spojuje 
je dokonalá taneční forma a nadčasová krása. Silné emoce přináší 
také Kytice, podle balad K. J. Erbena. Posledním titulem je Tosca, 
mistrovské dílo o tragické lásce v temném období politických intrik 
a bojů za svobodu.

20.1.2020 po 19.00 Netrpělivost srdce STD
3.3.2020 út 19.00 Timeless SO
27.4.2020 po 19.00 Kytice ND
16.5.2020 so 19.00 Tosca SO

Cena – A: 3 690 Kč, B: 2 590 Kč, C: 1 490 Kč 

III – Činoherní hity

Přinášíme ta nejúspěšnější představení Činohry ND. Seznámíme 
vás s Obědem u Wittgensteina významného dramatika T. Bernharda. 
V náročných rolích sourozenců se představí S. Rašilov, Z. Stivínová 
a L. Juřičková. Netrpělivost srdce je dramatizací románu dalšího Raku-
šana, mistra psychologie S. Zweiga. V příběhu o falešném soucitu září 
R. Mácha a P. Štorková. Nová Maryša P. Beretové akcentuje zoufalou 
situaci dívky vehnané do nešťastného manželství. A rozloučíme se 
Králem Oidipem, v titulní roli s P. Baťkem.

22.1.2020 st 19.00 Oběd u Wittgensteina STD
6.3.2020 pá 19.00 Netrpělivost srdce STD
22.4.2020 st 19.00 Maryša ND
11.5.2020 po 19.00 Král Oidipús ND

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

IV – Opera ve Státní opeře

Ideální dárek pro všechny, kdo se těší na otevření Státní opery 
po rozsáhlé rekonstrukci. Oblíbená Aida pojednává o milencích, již se 
musejí rozhodnout, dají-li přednost lásce, nebo splní povinnosti ke své 
vlasti. Obdivujete-li Beethovenovu hudbu, nemůžete si nechat ujít jeho 
jedinou operu Fidelio, o síle věrnosti, kterou neoslabí ani vězeňská 
pouta. Král Roger přinese mystický příběh proroka a jeho učení na Si-
cílii 12. století. Ve Verdiho operní adaptaci Macbetha nechybí známý 
dramatický děj ani psychologicky propracované postavy.

18.2.2020 út 19.00 Aida SO
20.3.2020 pá 19.00 Fidelio SO
18.4.2020 so 19.00 Král Roger SO
19.5.2020 út 19.00 Macbeth SO

Cena – A: 4490 Kč, B: 3190 Kč, C: 1690 Kč

V – Romantické večery I

Vezměte do divadla svou drahou polovičku, přítele, maminku nebo 
třeba kamarádku. Mozartova Figarova svatba pobaví příběhem 
plným skvěle vykreslených postav, zápletek, převleků a bláznivých 
situací. Marná opatrnost je jeden z nejstarších stále uváděných 
baletů. Mistrovské dílo sira F. Ashtona je oslavou radosti ze života 
a především lásky. Kromě úžasných výkonů tanečníků tak můžete 
obdivovat i nádheru nově otevřené Státní opery. 

24.2.2020 po 19.00 Figarova svatba STD
25.4.2020 so 19.00 Marná opatrnost SO

Cena pro dva – A: 3 190 Kč, B: 2 190 Kč, C: 1 390 Kč 

VI – Romantické večery II VE DVOU DO DIVADLA

Druhý pár představení nejen pro všechny zamilované přinese 
spojení veselé opery a výpravného baletu. Popelka je jedním z nej-
hranějších děl G. Rossiniho. Inspirována byla pohádkovým příběhem, 
který ale vypráví trošku jinak. Puškinův román ve verších učaroval 
světoznámému choreografovi J. Crankovi, který vytvořil nadčasový 
balet Oněgin na hudbu P. I. Čajkovského. Intimní pas deux Oněgina 
a Taťány přináší hluboký emocionální zážitek pro všechny diváky.

20.2.2020 čt 19.00 Popelka STD
18.4.2020 so 19.00 Oněgin ND

Cena pro dva – A: 2990 Kč, B: 1990 Kč, C: 1290 Kč

VII – Baletní příběhy VE DVOU DO DIVADLA

Představení o velké lásce budou ideálním dárkem pro milovníky 
baletu i pro ty, kteří ho chtějí navštívit poprvé. Obnovená premiéra 
Oněgina nadchne bravurními tanečními i hereckými výkony sólistů 
a velkolepou výpravou. Setkání Taťány a Evžena, který si pozdě 
uvědomí svou osudovou chybu, není jedinou scénou, při níž se vám 
zatají dech. Čarodějův učeň, oblíbená adaptace lužickosrbské pověsti 
o černém mlýnu, čarodějovi a chlapci Krabatovi, vás přenese do svě-
ta plného kouzel, v němž zlé síly dokáže porazit jen pravá láska. 

6.3.2020 pá 19.00 Oněgin ND
9.6.2020 út 19.00 Čarodějův učeň ND

Cena pro dva – A: 3 190 Kč, B: 2 190 Kč, C: 1 490 Kč 

VIII – Operní příběhy VE DVOU DO DIVADLA

Představení o vášních potěší pravidelné návštěvníky divadla i úplné 
nováčky, kteří se s operou zatím nesetkali. Prvním je jedno z nejú-
spěšnějších děl J. Masseneta i francouzské opery vůbec. Werther 
upoutá pozornost především bohatou melodičností a barevnou 
orchestrací. Sugestivní hudební řečí podtrhuje příběh o citech, které 
není hlavním hrdinům dopřáno uspokojit. Verdiho Macbeth přináší 
příběh o nezřízené touze po moci a záhadné věštbě. Věříme, že tento 
operní psychologický thriller bude zážitkem i pro vás. 

27.2.2020 čt 19.00 Werther ND
19.5.2020 út 19.00 Macbeth SO

Cena pro dva – A: 3 190 Kč, B: 2 190 Kč, C: 1 490 Kč 

IX – Dětem pro radost

Malým divákům jsme vybrali představení, která je potěší a ukážou 
jim divadlo v celém jeho lesku. Laterna magika zve k derniéře Malé-
ho prince. Naposledy můžete potkat Růži a podivné obyvatele sedmi 
planet. Baletní pohádka Spící krasavice patří mezi nejdokonalejší díla 
P. I. Čajkovského. Velkolepá scéna i kostýmy a romantický příběh se 
šťastným koncem budou zážitkem pro celou rodinu.

23.2.202 ne 17.00 Malý princ NS
30.5.2020 so 14.00 Spící krasavice SO

Cena – A: 890 Kč, B: 690 Kč, C: 490 Kč  
Určeno dětem od 6 let

X – Rodinné divadlo odpolední

Tato skupina udělá radost celé rodině. Nabízíme setkání se všemi 
žánry, díky nimž navštívíte čtyři divadla. Komickým Poprask 
v opeře pojednává o bláznivých situacích, které provázejí divadelní 
premiéry. Činohra se představí adaptací balad z Kytice K. J. Erbena. 
Vidím nevidím Laterny magiky ukáže, jak poznává svět nevidomá 
holčička. V Marné opatrnosti se přeneseme na anglický venkov. 
Tento balet je oblíben hlavně pro veselé scény a radost, s jakou 
oslavuje život a lásku.

11.1.2020 so 14.00 Poprask v opeře STD
29.2.2020 so 14.00 Kytice ND
5.4.2020 ne 17.00 Vidím nevidím NS
3.5.2020 ne 14.00 Marná opatrnost SO

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

Vánoční předplatné
VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

• jednoduchý výběr ze skupin 
sestavených podle žánru či 
zaměření

• 30% sleva na koncerty České 
filharmonie

• dárkové balení abonentní vstu-
penky při osobním

• nákupu v pokladnách ND a při 
zaslání poštou

• cenové zvýhodnění oproti běž-
ným vstupenkám

• přednostní prodej míst před 
zahájením prodeje samostatných 
vstupenek

• přednostní nabídka celosezonní-
ho předplatného

• stejné místo v hledišti při více 
představeních v jednom sále

• bezplatné lektorské úvody 
k představením a speciální akce 
pro předplatitele

KDY, KDE A JAK  
ZAKOUPIT PŘEDPLATNÉ?

• 4. 11. – 23. 12. 2019
 online na www.predplatnend.cz
• 4. 11. – 23. 12. 2019
 po–pá 9–18, so–ne 10–18,  

v hrací dny Nové scény otevřeno 
do začátku představení 
Hlavní pokladna Národního diva-
dla (Národní 4, P 1) 
+ 9. – 23. 12. 2019 prodloužená 
otevírací doba denně do 20 hodin

• 4. 11. – 23. 12. 2019
 osobně v prodejních místech 

po celé ČR (seznam na  
www.colosseumticket.cz)

• 30. 11. – 23. 12. 2019
 po–ne 9–21, vánoční stánek 

Národního divadla v OC Arkády 
Pankrác (Na Pankráci 86, P 4)

ZPŮSOB PŘEVZETÍ VSTUPENEK 
+ ZPŮSOB PLATBY

• eVstupenka + platební kartou 
online, MasterPass, bankovním 
převodem

• osobně při vyzvednutí rezervova-
ných vstupenek nebo při přímém 
nákupu na místě + hotově, 
platební kartou na místě

• osobně (vyzvednutí už zaplacené 
vstupenky) + platební kartou 
online, MasterPass, bankovním 
převodem

• poštou po ČR (poplatek 79 Kč) + 
platební kartou online, metodou 
Masterpass, bankovním převodem

• k nákupu předplatného lze také 
využít dárkové poukázky Národ-
ního divadla. Uplatnit je můžete 
online či osobně v některé z na-
šich pokladen.
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 OPERA  BALET  ČINOHRA  LATERNA MAGIKA

POUŽITÉ ZKRATKY

ND: Národní divadlo
SO: Státní opera
StD: Stavovské divadlo
NS: Nová scéna

KONTAKTY

Rádi vám pomůžeme s řešením 
vašich pož adavků při nákupu před-
platného, stačí nás kontaktovat. 
• www.predplatnend.cz
• pokladna: Národní 4, Praha 1, 

po–pá 9–18, so–ne 10–18, v hrací 
dny do začátku představení

• tel.: +420 224 901 487 
(po–pá 10–18)

• o víkendech se můžete obrátit 
na naši informační linku  
+420 224 901 448 (denně 10–18)

• e-mail: predplatne@narodni-di-
vadlo.cz (po–pá 10–18)

• adresa: Oddělení předplatného 
Národního divadla, Ostrovní 1, 
112 30 Praha 1

CENOVÁ PÁSMA

ND, StD
A přízemí a I. balkon včetně  

předních míst v lóžích
B zadní místa v lóžích přízemí  

a I. balkon, II. balkon včetně 
předních míst v lóžích

C zadní místa v lóžích II. balkon,  
I. a II. galerie

NS
A střed
B vnitřní kraje
C vnější kraje
SO
A přízemí, lóže v přízemí, I. pořadí 

a I. balkon 
B lóže II. pořadí (přední sedadla), 

zadní místa v lóžích v přízemí 
a v I. pořadí

C II. balkon, zadní místa v lóžích 
II. pořadí

XI – Opera nás baví

Oblíbený cyklus vzdělávacích pořadů je tu pro děti i jejich rodiče! 
Emeritní sólistka Opery Národního divadla Jiřina Marková tentokrát 
připravila pět témat, díky nimž lépe poznáte operní svět. V každém 
dopoledni se dozvíte zajímavosti o hudebních nástrojích, ze života 
skladatelů a z dob, v nichž tvořili. Zkrátka se přesvědčíte, že opera 
není nuda, a není tedy náhodou, že nás baví.

16.2.2020 ne 11.00 ONB: Slavné literární předlohy STD
15.3.2020 ne 11.00 ONB: P. I. Čajkovskij STD
25.4.2020 so 11.00 ONB: Opereta STD
16.5.2020 so 11.00 ONB: Ch. W. Gluck STD
7.6.2020 so 11.00 ONB: Pohádkové opery STD

Jednotná cena – 790 Kč 

XII – Dárek pro prarodiče

Vánoce jsou obdobím, kdy s nostalgií vzpomínáme na chvíle dětství, 
kdy nás do divadla doprovázeli prarodiče. Věnujte nyní zážitky 
na oplátku vy jim. Laterna magika je přenese do tajemné Zahrady, kde 
se odehrávají různá dobrodružství. Baletní Oněgin je nadchne zejména 
skvělými tanečními výkony a choreografií J. Cranka. Osud pozapome-
nutého legionáře připomene činohra Plukovník Švec. Rozloučíme se 
Kouzelnou flétnou, která se díky geniální Mozartově hudbě řadí mezi 
nejnavštěvovanější opery světa.

25.1.2020 so 14.00 Zahrada NS
8.3.2020 ne 14.00 Oněgin ND
25.4.2020 so 14.30 Plukovník Švec NS
6.6.2020 so 17.00 Kouzelná flétna STD

Cena – A: 1490 Kč, B: 1 090 Kč, C: 790 Kč

XIII – Pro milovníky tance

Připravili jsme představení, s nimiž zažijete krásu tance v jeho 
různých podobách. Novinka Leonce & Lena vypráví příběh královských 
potomků z říší Pipi a Popo, kteří se brání naplánovanému sňatku. 
Slovanský temperament představuje současný pohled na toto etnikum 
očima mladých tvůrců slovanského původu: Čecha O. Vinkláta, Polky 
K. Kozielské a Rusa A. Kajdanovského. Závěr sezony bude patřit 
Marné opatrnosti. Humorný balet sira F. Ashtona nadchne všechny 
milovníky klasického baletu.

18.1.2020 so 19.00 Leonce & Lena STD
10.2.2020 po 19.00 Kylián - Mosty času ND
23.3.2020 po 20.00 Slovanský temperament NS
3.5.2020 ne 19.00 Marná opatrnost SO

Ceny – A: 2 990 Kč, B: 1 890 Kč, C: 1 190 Kč

XIV – Nová scéna v pohybu

Představujeme novou skupinu představení Laterny magiky a Baletu 
ND. Určena je všem, které potěší netradiční, multimediální či pohybové 
divadlo. Podíváme se do Zahrady našeho dětství, kde se odehrávají 
dobrodružství a vynořují se vzpomínky. Human Locomotion seznamuje 
s osudem geniálního fotografa Eadwearda Muybridge a s jeho fasci-
nací pohybem. O tom, že je jen na nás, co si vybereme, je novinka Bon 
Appétit! v režii dua SKUTR. Rozloučíme se oblíbeným Sólem pro nás 
dva choreografa P. Zusky s písněmi J. Nohavici a B. Bocek.

24.1.2020 pá 20.00 Zahrada NS
5.3.2020 čt 20.00 Human locomotion NS
23.4.2020 čt 20.00 Bon Appétit! NS
29.6.2020 po 20.00 Sólo pro nás dva NS

Ceny – A: 1 890 Kč, B: 1 590 Kč, C: 1 090 Kč

XV – Pro milovníky opery

Přinášíme výběr z operních děl 19. století a 20. století. Začneme 
českou premiérou Lolity R. K. Ščedrina na motivy slavné Naboko-
vovy knihy. Smetanova Dalibora uvádíme už ve třinácté inscenaci, 
tentokrát v režii J. Nekvasila. Také Janáčkova Její pastorkyňa se řadí 
mezi stálice jevišť, dokonce i těch světových. S Králem Rogerem se 
přeneseme na Sicílii 12. století, kde zažijeme mystický příběh pastýře 
a jeho učení.

10.1.2020 pá 19.00 Lolita STD
4.3.2020 st 19.00 Dalibor ND
16.4.2020 čt 19.00 Její pastrokyňa ND
4.6.2020 čt 19.00 Král Roger SO

Cena – A: 3 190 Kč, B: 2 190 Kč, C: 1 390 Kč 

XVI – Operní odpoledne

Nová skupina potěší jistě nejen seniory, ale všechny milovníky hudeb-
ního divadla. Mozartova Kouzelná flétna patří k nejnavštěvovanějším 
představením ve Stavovském divadle. Rossiniho Popelka vypráví 
tradiční pohádku trochu jinak a slibuje nevšední zábavnou podívanou, 
v níž nechybí ani známé árie. Rozloučíme se Giordanovým Andreou 
Chénierem o milostném trojúhelníku za časů velké francouzské revoluce.

19.1.2020 ne 17.00 Kouzelná flétna STD
15.2.2020 so 17.00 Popelka STD
4.4.2020 so 17.00 Andrea Chénier ND

Cena – A: 1 890 Kč, B: 1 290 Kč, C: 990 Kč 

XVII – Současná činohra I

Čtyři představení ukazují náš svět v jeho kráse i složitosti. Své by 
o nich mohl vyprávět protagonista Zweigovy Netrpělivosti srdce, který 
předstíraným soucitem způsobí tragédii. Kouzelná země podle Topolovy 
Noční práce ukazuje osud dvou chlapců v době příjezdu vojsk Varšavské 
smlouvy. Král Oidipús pojednává o vladaři, který se snadno změní v šiři-
tele zkázy, jak předpověděla delfská věštírna. Skončíme hořkou komedií 
Noční sezóna, v níž v roli bláznivé babičky exceluje J. Preissová.

13.1.2020 po 19.00 Netrpělivost srdce STD
15.3.2020 ne 19.00 Kouzelná země STD
7.4.2020 út 19.00 Král Oidipús ND
25.5.2020 po 19.00 Noční sezóna STD

Cena – A: 1290 Kč, B: 1090 Kč, C: 690 Kč

XVIII – Současná činohra II

Také druhá skupina diváky obohatí o různé pohledy na naši společ-
nost. S doktorem Faustem zažijeme, že touha po poznání je opravdu 
nekonečná. Manon Lescaut patří mezi naše nejnavštěvovanější 
činohry. Kdo by nechtěl vidět na vlastní oči slavnou hříšnici z Arrasu? 
Stát jsem já vypráví mýtus o zemi, která se neúspěšně snaží zbavit 
svého vladaře. Skončíme na Obědě u Wittgensteina, Bernhardově hře 
o sourozencích, kteří si mají co odpouštět.

21.1.2020 út 19.00 Faust STD
18.2.2020 út 19.00 Manon Lescaut ND
10.5.2020 ne 19.00 Stát jsem já STD
15.6.2020 po 19.00 Oběd u Wittgensteina STD

Cena – A: 1290 Kč, B: 1090 Kč, C: 690 Kč 

XIX – Činohra na Nové scéně I

Začneme připomínkou osudu významného legionáře plukovníka Švece, 
jehož život i literární obraz zpracoval J. Havelka. Dramatizace Gomb-
rowiczova románu Kosmos ukáže, jak je těžké opustit známé prostředí 
a objevit jiné, neukotvené názory společnosti. Autorské představení 
Koncové světlo nabídne pohled na smrt jako na tajemný proces, který 
je jen malou částí složitého, ale krásného celku. Závěr sezony bude 
patřit české premiéře současné německé hry o stáří Duchové jsou taky 
jenom lidi.

4.2.2020 út 20.00 Plukovník Švec NS
4.3.2020 st 20.00 Kosmos NS
20.4.2020 po 20.00 Koncové světlo NS
28.5.2020 čt 20.00 Duchové jsou taky jenom lidi NS

Jednotná cena – 790 Kč 

XX – Činohra na Nové scéně II

Tuto nabídku tvoří oblíbené komorní inscenace. Návštěva Emila Hakla 
diváky zavede na podivný večírek čtyř přátel, kteří raději klábosí o svě-
tových problémech než o svých vlastních. Inscenace Za krásu složená 
z textů někdejšího uměleckého šéfa ND K. H. Hilara vám ukáže, jak 
je těžké obhájit svá umělecká snažení, a to v jakékoli době. Poslední 
představení Proslov k národu vás seznámí s dílem italského divadelní-
ka Ascania Celestiniho, a to vtipně, provokativně i dojemně.

13.2.2020 čt 20.00 Návštěva NS
27.4.2020 po 20.00 Za krásu NS
8.6.2020 po 20.00 Proslov k národu NS

Jednotná cena – 590 Kč 

Předplatné
místo  
pulovru
Dárek, který zahřeje u srdce
Vánoční předplatné 2019/2020

predplatnend.cz



TÉMA

Inspirativní muž s modrým pronikavým pohledem, otevřeným 
srdcem, přirozenou vřelostí, tak by se dal charakterizovat 
úspěšný tanečník, držitel Ceny Thálie 2013, první sólista 
Baletu ND, choreograf, umělec s přesahem, ONDŘEJ VINKLÁT.

Mít nohy na zemi 
je potřeba, i když 
jsem zrovna  
ve vzduchu …

Milý Ondro, jsi velmi kreativní člověk – tančíš, 
choreografuješ, skládáš hudbu … Kde se cítíš 
nejvíce sám sebou? 
Pokud tančím v choreografii, které věřím, 
a mám kolem sebe lidi, které mám rád, tak 
do toho jdu po hlavě! Je to ohromně naplňující. 
Najednou se nejedná o práci, ale o radost z prá-
ce. S dobrým pocitem pak odcházím z divadla 
a rád se do něj vracím. Naneštěstí to funguje 
i v opačném případě. A tak to je se vším, čemu 
se věnuji. 

Kde začíná tvoje umělecká nit?
Začalo to mými rodiči. Když mi bylo šest let, za-
psali mě do „lidušky“ na studium klavíru. Jsem 
jim za to dnes nesmírně vděčný, i když to tehdy 
několikrát odnesl nejenom samotný nástroj, 
ale také nervy paní učitelek, rodičů, a nakonec 
i moje. K tanci jsem se dostal díky tátovi, který 
mě přihlásil do gymnastického oddílu, kam 
jednoho dne přišel režisér a choreograf Gustav 
Skála a vybral si mě do svého představení. Poté 
přišlo studium na pražské Taneční konzervatoři, 
kde moje pubertální období odneslo nespočet 

kantorů, a ani pan ředitel Jaroslav Slavický ne-
byl výjimkou. Ten mi po studiu paradoxně nabídl 
velkou roli Basila ve svém uvedení Dona Quijota 
ve Státní opeře. Tam začala má profesionální 
dráha tanečníka.

Která osobnost ti v uměleckém cítění dala 
nejsilnější impuls a proč?
Lidí, kteří mě umělecky ovlivnili, je nespočet! 
Ale nejvíce si cením toho, že někteří z nich 
ve mně dokázali to semínko talentu rozklíčit 
a udržet při životě. Měl jsem velké štěstí, že 
jsem na takové lidi mohl narazit a že to se 
mnou vydrželi! A pak jsou tu ti, se kterými jsem 
se nikdy nesetkal, ale jejich umění mě ovlivnilo 
a posunulo dál. 

Dosáhl jsi mety nejvyšší – první sólista. Byla 
to dlouhá cesta…?
Cesta to je a bude, ať jsem první nebo poslední 
sólista. Mám svou profesi rád, i přes to, že mi 
někdy leze krkem. Občas si říkám, že by bylo 
zajímavé spočítat, kolik už jsem za dobu, co tan-
cuji, našoupal battement tendu. A co teprve mí 

starší kolegové!? Ovšem i přes všechna úskalí, 
která tahle krásná, ale bohužel krátká profese 
skýtá, to stojí za to! 

Jak jsi vnímal taneční umění v době, kdy jsi 
žil v rodném Liberci. Co tě na tomto umělec-
kém oboru vlastně fascinovalo?
Nejen taneční svět, ale svět divadla mě 
okamžitě zaujal. Vzpomínám si na moment, 
kdy jsem jako kluk poprvé vkročil do zákulisí 
libereckého Divadla F. X. Šaldy. Okamži-
tě na mě dýchla zašlá vůně starých kulis, 
pach líčidel a celý ten divadelní frmol před 
představením ve mně vyvolával nervozitu, ale 
zároveň fascinaci tím, že za chvíli budu stát 
na jevišti před vyprodaným hledištěm. A to 
mě drží dodneška.

Jsi typ tanečníka, který je více napojen na své 
tělo s nohama na zemi, nebo spíše následuješ 
své emoce a máš hlavu v oblacích?
Velmi záleží na tom, jakou roli právě ztvárňuji 
a co role vyžaduje. Ale mít nohy na zemi je 
potřeba, i když jsem zrovna ve vzduchu. 
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Ondřej Vinklát
Foto: M. Bakuš, A. Katsapov

Která role v současném repertoáru je tvému 
naturelu a srdci nejblíže?
Určitě postava Josefa K. v představení Kafka: 
Proces. Dostal jsem od choreografa Maura 
Bigonzettiho velký prostor pro uchopení role. 
Dal mi možnost najít si vlastní oblouk v příbě-
hu postavy. To není tak běžné! Být Josefem K. 
mě baví. Na druhou stranu to není zdaleka nic 
veselého! Od začátku do konce je vystaven tlaku 
okolí a nemá vůbec tušení proč. A do smrti se 
mu odpovědi nedostane. Život může někdy být 
absurdním procesem. 

Ve středu 13. listopadu tě čeští diváci uvidí 
poprvé tančit v choreografii Gods and Dogs 
v rámci Kylián – Mosty času. Jak vnímáš tento 
opus Jiřího Kyliána?
Pro mě je to srdcová záležitost. Poprvé jsem 
viděl střípek této choreografie na YouTube 
v roce 2008, kdy měla premiéru. Pouštěl jsem 
si ten minutový klip pořád dokola a nemohl se 
odtrhnout. A teď mám to štěstí v Gods and Dogs 
tančit. A nemůžu tomu uvěřit! 

Jak píše Jiří Kylián o Gods and Dogs, tanečník 
je vystaven duševnímu i fyzickému zranění, 
protože ukazuje své tělo jako umělecké dílo. 
Cítíš to podobně?
Ano. Také se mě to týká. Tanečníci jsou denně 
vystavováni nejen pozornosti okolí, ale také 
sebekritice. Snaží se dosáhnout co možná 
nejlepších výsledků podle svých momentálních 
fyzických a mentálních možností. Také se musí 
vyrovnat s tím, že pracují s neuchopitelným. 
Tanec je o přítomném okamžiku, a tak předsta-
vení není nikdy stejné jako to předchozí. Je vždy 
unikátní. 

Gods and Dog / Bozi a Psi. Podle čeho je 
poznat?
Bůh bývá zobrazován jako starý, bělovlasý 
moudrý pán. A pejsky všichni známe. Dovedu si 
představit, jak Bůh venčí pejska.

Tanec a vlastní tvorba se prolíná tvým sou-
časným životem. Co tě přitahuje na choreo-
grafování?

Celý tvůrčí proces je i přes všechny představy 
tak trochu krokem do neznáma. Postupně se 
pak odkrývají cesty kudy se vydat, a když se 
zdárně podaří dojít až k premiéře a všechno 
do sebe zapadne, tak je to úžasná satisfakce.

Francouzský spisovatel Anatole France jed-
nou řekl, že umělci mají ukazovat, jak krásný 
je život. Bez jejich tvorby bychom mohli mít 
velké pochybnosti. 
Život je rozmanitý. Umění je také rozmanité 
a mělo by být stejně jako život za každou cenu 
svobodné! 
 

Helena Bartlová



Balet
Umělecký ředitel:

FILIP BARANKIEWICZ

Valmont
Libreto: Zdeněk Prokeš, Libor Vaculík
Choreografie a režie: Libor Vaculík 
Hudba: Franz Schubert, Pēteris Vasks 
Hudební režie: Petr Malásek
Scéna: Martin Černý
Kostýmy: Roman Šolc

V červnu roku 2014 diváci poprvé uviděli balet 
Valmont, který choreograficky i režijně postavil 
Libor Vaculík.
Dvě hlavní role, Vikomta de Valmont a Markýzy 
de Merteuil, vytvořil přímo na tělo dvěma taneč-
ním hvězdám – Tereze Podařilové a Alexandru 
Katsapovovi. Okamžitě si získali ocenění diváků 
i odborné veřejnosti. Tereza Podařilová dostala 
za tuto roli Cenu Thálie a oba za své výkony 
obdrželi výroční cenu Opera Plus.
Vynikající umělkyně, primabalerína Tereza 
Podařilová, a charismatický první sólista 
Alexandre Katsapov patřili po řadu let k ne-
přehlédnutelným osobnostem baletního světa. 
Diváci si hlídali, kdy vystupují, a chodili zkrátka 
„na ně“. Nyní se oba Valmontem loučí se svou 
taneční kariérou.
Je nám ctí, že s Národním divadlem zůstanou 
stále spjati, i když na pozici baletních mistrů.
Děkujeme!

Uvádíme: 
4. a 5. listopadu 2019 
ve Stavovském divadle

 ×
Tereza Podařilová a Alexandre Katsapov
Foto: M. Divíšek
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FORGOTTEN LAND
Choreografie: Jiří Kylián
Hudba: Benjamin Britten

Hostování Korejského národního baletu

GODS AND DOGS
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Hudba: Dirk Haubrich, 
Ludwig van Beethoven

Česká premiéra

PETITE MORT
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

SECHS TÄNZE (ŠEST TANCŮ)
Choreografie, scéna a kostýmy: Jiří Kylián

Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

Uvádíme: 
13., 14. a 15. listopadu 2019 

v Národním divadle

BELLA FIGURA
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Hudba: Lukas Foss, Giovanni Battista  
Pergolesi, Alessandro Marcello,  
Antonio Vivaldi, Giuseppe Torelli

GODS AND DOGS
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Hudba: Dirk Haubrich, 
Ludwig van Beethoven

PETITE MORT
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

SECHS TÄNZE (ŠEST TANCŮ)
Choreografie, scéna a kostýmy: Jiří Kylián

Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

Uvádíme: 
21. a 22. listopadu 2019 
8., 10. a 11. února 2020 

21., 25., 27. a 31. března 2020  
v Národním divadle

Kylián – Mosty času
Rozhovor s choreografem JIŘÍM KYLIÁNEM 
o hře, které se říká život.

Nazí jsme přišli na svět a nahé nás země zase při-
jme zpět. Proč vkládáme tolik energie do zahalení 
těla?
Protože nám je zima, protože se za svou nahotu 
stydíme (kvůli náboženským dogmatům) a protože 
chceme působit na své okolí umocněně. Anebo proto, 
že vidíme své oblečení jako maškarádu, která má 
schopnost naši identitu úplně změnit. Tohle jsem jako 
dítě nesmírně miloval. Na dětských plesech jsem byl 
často za trpaslíka (myslím, že za Šmudlu) a cítil jsem 
se v úplném bezpečí.

Jaký byl impuls pro vytvoření baletu Gods and Dogs?
V roce 1511 vydal Erasmus Rotterdamský svůj nej-
důležitější spis Chvála bláznovství. V něm popisuje, že 
veškeré štěstí v životě pochází výhradně z bláznovství. 
To je samozřejmě paradoxní tvrzení, ale já jeho názor 
naprosto sdílím. 

Nejhorší na tom je, že pokud masku nosíme příliš 
dlouho, zapomeneme, kdo jsme doopravdy. 
Každý člověk nosí masku, ale to nemusí být to nejhor-
ší. Někdy může být přijatelnější maska než nahá sku-
tečnost. To záleží na osobnostech a na okolnostech.

Tolik energie v životě vydáme na hraní her?  
Proč ztrácíme svůj drahocenný čas?
Hra je jednou z nejdůležitějších činností našeho života. 
Tvůrčí činnost bez hry je nemyslitelná. „Ztráta času” 
je filozofická otázka. V našem katolicko-protestant-
sko-komunistickém světě je „ztráta času” smrtelným 
hříchem. Ale pro askety, kteří celý svůj život tráví 
„aktivní nečinností”, je „ztráta času” náplní jejich života 
a jejich „Cesta” k pochopení jeho smyslu. Smysl života 
je připravit se na smrt, protože smrt je to jediné, 
na co se můžeme spolehnout. Vše ostatní je nejistota. 
Otázkou je, jak se na toto „poslední jednání” našeho 
života připravit! To je pro každého jedince jeho vlastní 
rozhodnutí a zodpovědnost.

A pod tím vším zranitelnost. Co se stane, když ote-
vřeme svá srdce?
Otevřít své srdce je nebezpečné, pakliže nevíme, komu 
své srdce otvíráme. Ale jestli se nám ho podaří otevřít 
někomu, kdo je schopen své srdce vůči nám také 
otevřít – pak to určitě stojí za to!

Žena i muž, kteří ukážou svou zranitelnost, jsou 
přeci mnohem mocnější a přitažlivější.
Záleží na jedincích, kteří se na takovou cestu nekom-
promisně vydají. Konsekvence jsou vždy nepředví-
datelné.

Jak píšete, tanečník je vystaven duševnímu i fy-
zickému zranění, protože ukazuje své tělo jako 
umělecké dílo. Možná právě proto tanečníky tolik 
obdivujeme.
Ano, přesně tak to je. Tanečník se svým osobním 
projevem nemůže moc skrývat. Možná, že je jeho 
kostým kamufláž, možná, že tančí dost dobrou 
choreografii, která dokáže jeho osobnost změnit či 
umocnit. Možná … Ale jeho pravdivá osobnost se dá 
jen těžko skrýt. Vždycky se dá nalézt a vždycky je náš 
ortel nemilosrdný!

Během života nás ošlehá vítr, přetvaruje nás, někdy 
zdeformuje. „Gods and Dogs” / „Bozi a Psi”. Podle 
čeho je poznat?
Poznat to může člověk jenom sám na sobě, pakliže je 
dost otevřený a sebekritický.

Blázen je první karta Velké Arkány v Tarotu a cha-
rakterizuje ji princip odvahy a extáze a je spojován 
se stavem vědomí zažívaným před narozením 
a po smrti. Není lepší být bláznem?
Být bláznem je v nejlepším případě to nejčistší, co 
člověka může postihnout. Ale lidské bláznovství má 
tolik kategorií, kolik je na světě lidí. A přesně v tom 
tkví náš problém: my nikdy nevíme, jestli jsme před 
hranicí bláznovství, nebo už za ní. A nikdy neví-
me, jestli nás ten blázen osvobodí, nebo zničí. Hra 
na „Bláznovství” je naší spásou a zkázou. Jsme jen 
závislí na vrhu kostek. Ale bohužel nám nikdo nikdy 
nevysvětlil pravidla hry, kterou hrajeme a které se 
říká život … Nikdy se nedozvíme, kdo si ty pravidla 
a hranice bláznovství vlastně vymyslel. Vše záleží 
na duchu, pro kterého v němčině existuje velmi zají-
mavý výraz: „Zeitgeist“, neboli „Duch času”.

Helena Bartlová

 >
Jiří Kylián

Foto: M. Beck

Nenechte si ujít vydání pu-
blikace BUDIŽKNĚČEMU, 
knihy rozhovorů s Jiřím 
Kyliánem, která milovní-
kům děl tohoto choreo-
grafa dovolí nahlédnout 
do jeho obdivuhodného 
myšlenkového světa.
K dostání v pokladnách 
a na e-shopu ND.

jiří kylián
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ND-B-JiriKylian-kniha-new.indd   3 21.10.2019   11:59:44
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Choreografie: Christian Spuck
Hudba: Léo Delibes, Martin Donner,  

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

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 Nároní divadla 

Stavovské divadlo 
České premiéra: 

30. listopadu 2019
ve Stavovském divadle

2. premiéra:
1. prosince 2019

Leonce&  Lena
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Balet Leonce & Lena bude 
součástí repertoáru Baletu ND 
počínaje premiérou 30. listopadu 
ve Stavovském divadle. Vytvořil 
ho německý choreograf Christian 
Spuck na motivy Büchnerova 
stejnojmenného dramatu 
v roce 2008 pro Aalto Ballett 
Theater v Essenu, nicméně patří 
k oblíbeným baletům světového 
repertoáru – a to hlavně díky 
specifické nadčasovosti.

Již Büchner se ve své komediálné hře dotýká soci-
álních poměrů své doby, které choreograf Christian 
Spuck díky pohádkovému přesahu nabízí dnešnímu 
divákovi se zcela aktuálním satirickým přesahem 
a vysvětluje: „Podobně jako když si král Peter vzpome-
ne na své poddané jen prostřednictvím uzlu na kapes-
níku, můžeme se v dnešní době často divit tomu, jak 
mocní dnešního světa snadno zapomínají na zájmy 
voličů. Leonce a Lena se sice vyvlékli ze svatebních 
plánů svých otců útěkem, na konci se však opět sejdou 
před oltářem. S tímto fatalizmem dějin a se zkušeností, 
že navzdory nejušlechtilejším úmyslům některé věci 
nelze změnit, se každý z nás již někdy setkal.“ 

Navíc Leonce & Lena dokáže zaujmout diváky napříč 
generacemi. Jde o pohádku, která díky svému dru-
hému plánu, pobaví i dospělé, osloví dospívající, cílí 
na diváky napříč generacemi. „Každý jistě zná nějaké-
ho Leonce, který trpí nudou a neví jak naložit se svým 
životem – to patří k fenoménu pozdní puberty. Vedle 
rozboru společenské situace je v Leonce & Lena velmi 
jasně zdůrazněna otázka, proč stojí za to žít.“

Těšit se tak můžeme na současnou inscenaci, s este-
ticky vycizelovanou scénickou i kostýmní výpravou, 
která kromě tanečního slovníku klade velké poža-
davky i na herecké vystavění rolí.
Máme se na co těšit!

Kateřina Hanáčková
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Uvádíme: 
16. listopadu 2019 

ve Stavovském divadle

Sametové baletní GALA 
Balet Národního divadla uvede galapředstavení 
u příležitosti 30. výročí sametové revoluce v roce 
1989, které je především oslavou svobody a lásky. 
Divákům se představí plejáda baletních osobností 
působících na naší první scéně, která je významným 
symbolem kultury České republiky. Slavnostní večer 
je výjimečný tím, že zatančí přední umělci v cho-
reografiích českých i zahraničních tvůrců a také 
v nových dílech, která byla vytvořena speciálně pro 
tuto výjimečnou událost. 

Vášeň pro tanec založená na dechberoucí tělesnosti, 
pravdivost emocí, bravurní taneční výkony, „same-
tová elegance“, kouzlo, energie – to vše přinese 
divákům nezapomenutelný umělecký zážitek!

„Balet Národního divadla se velice těší na slavnost-
ní galavečer a především na unikátní choreografie, 
které ještě nikdy nebyly uvedeny před našimi diváky. 
Jste zvědaví?“ Filip Barankiewicz, umělecký ředitel 
Baletu ND.
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Baletní dílna: Just Kylián
Na baletní dílně v posto-
rách Baletu ND na Anen-
ském náměstí se dozvíte 
o tvůrčích obdobích, 
rukopisu i milnících Jiřího 
Kyliána – člena francouzské 
Akademie des beaux-arts, 
tedy nositele nejvyšší 
možné pocty ve světě 
umění. Navíc se setkáte 
s předními sólisty Baletu 
ND, díky tanečním ukázkám 

budete moci ocenit Kyliánův choreografický rukopis zblízka.
Dílnu doporučujeme dospělým a studentům od 12 let 
Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám. 2, Praha 1 
Rezervace: balet@narodni-divadlo.cz, k.hanackova@narodni-divadlo.cz

Diář Baletu: Vidět hudbu, slyšet tanec
Tanec je uspořádán v čase 
stejně jako naše roky, měsíce, 
dny … Možná i proto jsme 
na rok 2020 přichystali pro 
naše baletní příznivce pře-
kvapení v podobě diáře, jenž 
vám osobní životní cyklus 
pomůže zorganizovat. Budete 
ve správný okamžik na správ-
ném místě, důležité mezníky 
zůstanou zaznamenány a ješ-
tě budete vědět, kdy a kde 

zrovna tančíme. Diář Baletu ND vznikl ve spolupráci s firmou Papelote, 
jejíž cit pro papír se snoubí s naší vášní pro tanec.

Krásný rok 2020, když měřit čas, tak stylově!
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Papír jest nástrojem učence, 

látkou knihy, domácím nářadím 

kanceláře, pokladem žáka, 

udržovatelem přátelství. 

Milý papíre, ty jsi skutečně 

nádhernou věcí!

(Abraham a Sancta Clara)

 INZERCE

Informace z Baletu



Říjnové setkání mecenášů 
Mecenáši Národního divadla zahájili  
říjen velkolepým setkáním při příležitosti  
reprízy Labutího jezera.

V roli Odetty se tento večer představila čerstvá drži-
telka Ceny Thálie Alina Nanu a v roli prince Siegfrieda 
první sólista Baletu ND Daniel Camargo. Tento exce-
lentní tanečník je stálým hostem Baletu ND, a to právě 
díky laskavé podpoře Mecenášského klubu ND. 
Mecenáši, kterých se ten večer sešla v prvních 
řadách Národního divadla téměř stovka, aplaudovali 
tanečníkům vestoje a jejich zážitek byl následně 
znásoben osobním setkáním s Alinou Nanu, Danielem 
Camargem a Johnem Powersem, kterého zhlédli v roli 
Rotbarta. 
Mecenáše přišel osobně pozdravit také umělecký 
ředitel Baletu ND Filip Barankiewicz. 

Byli byste příště rádi s námi? Měli přednostně rezer-
vovaná ta nejlepší místa v hledišti? Osobně se poznali 
s umělci Národního divadla? Zaručujeme vám, že váš 
příspěvek bude použit pouze k uměleckému progresu 
Národního divadla. Stát se mecenášem je snadné: 
www.mecenasind.cz.
Dávat je umění! 

Národní divadlo otevřelo nový filantropický projekt 
CHAIRity – Vaše křeslo v Opeře. Vyberte si své křeslo 
ve Státní opeře, podpořte Národní divadlo a doslova se 
zapište se do jeho historie.
Více na www.kreslodoopery.cz 

Hledáte zajímavý vánoční dárek, který bude přinášet 
radost celý rok? Darujte členství v Mecenášském 
klubu ND! Připravíme pro vaše blízké krásný vánoční 
balíček! Darovat můžete vašim blízkým také křeslo 
ve Státní opeře.

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

1

2

3

4

1  Alina Nanu a Daniel Camargo v titulních rolích Labutího jezera
2  Mecenáši Národního divadla s Alinou Nanu, Danielem Camargem a Johnem Powersem
3  John Powers, Alina Nanu, Daniel Camargo
4  Mecenáška Eva Rejchrtová s Alinou Nanu
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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, KlasikaPlus.cz, Svět a divadlo, Český rozhlas Vltava

DIRIGENT: ZBYNĚK MÜLLER / DAVID ŠVEC
REŽIE: JIŘÍ HEŘMAN

ORCHESTR NÁRODNÍHO DIVADLA
SBOR NÁRODNÍHO DIVADLA 

KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR

OBNOVENÉ NASTUDOVÁNÍ 
OD 20. ŘÍJNA 2019 

V NÁRODNÍM DIVADLE
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OPERA > HOSTÉ OPERY

Jennifer Rowley
„Maškarní ples by měl vidět každý milovník hudby“

Magnus Vigilius
Charismatický seveřan debutuje v roli Lohengrina

Světově uznávaná sopranistka JENNIFER ROWLEY, 
která je pravidelným hostem Metropolitní opery v New 
Yorku, na přelomu října a listopadu zamíří do Prahy. 
Na první české scéně se představí jako Amélie v Maš-
karním plese, a to hned dvakrát. V této roli zde debutu-
je. Jennifer se mimo jiné věnuje i vzdělávání operních 
pěvců, vede mistrovské kurzy. 

Pro Národní divadlo jste nastudo-
vala roli Amélie. Byl to váš první 
kontakt s Prahou? 
Na Prahu jsem se moc těšila! Je to 
má první návštěva tohoto města, 
o kterém jsem už dříve slyšela, že 
má úžasnou architekturu, dobré 
jídlo, lidi, skvělou operu … a že se 
zde výborně nakupuje! Doufám, že 
stihnu vidět všechno, co chci, i když 
jsem v Praze jen pár dnů. 

Co říkáte na pražskou inscenaci 
režiséra Dominika Beneše? 
Musím říct, že jsem z produkce 
nadšená. Miluji moderní zpraco-

vání a moc mě těší, že si v této 
inscenaci mohu zazpívat.

Povězte nám něco o roli Amélie. 
Jak se vám role studovala? 
Je to vlastně můj debut jak v roli 
Amélie, tak v této opeře na jevišti, 
nemám tedy zkušenost s žádnou 
inscenací, z níž bych mohla čerpat. 
Svého prvního vystoupení jsem 
se nemohla dočkat. Hudební part 
Amélie jsem si zamilovala už při 
prvním poslechu této opery před 
mnoha lety. Po ztvárnění Amélie 
jsem vždy toužila a nyní se mi ten-
to sen konečně splnil! Její nádher-

né árie jsem zpívala na soutěžích 
ještě před tím, než jsem zahájila 
svou profesionální dráhu, a pokaž-
dé to byla velmi dobrá volba. Tato 
postava je složitá a zajímavá. Stej-
ně úchvatná je hudba, kterou pro ni 
Verdi složil – hodně bel canta, ale 
také mnoho dramatického zpěvu. 
Jsem šťastná, že jsem dostala 
možnost seznámit se s rolí Amélie 
a jejím charakterem, a považuji 
za velkou čest, že s ní debutuji 
v tak krásném divadle a městě!

Proč by měli diváci přijít na Maš-
karní ples? 
Myslím, že Maškarní ples je 
nesmírně zajímavý tím, že děj 
vychází ze skutečných historických 
událostí. Zápletka s milostným 
trojúhelníkem mezi Amélií, Rena-
tem a Gustavem III. byla vložena 
s cílem dosáhnout ještě větší 
dramatičnosti. Zatímco muži v této 
opeře představují skutečné lidi, 
Amélie je naprosto fiktivní postava. 

V době, kdy dílo vzniklo, bylo téma 
natolik skandální a nepřijatelné, 
že bylo nutné libreto několikrát 
přepracovat, včetně přenesení 
děje z Evropy do Ameriky, jen aby 
splnilo požadavky cenzorů. Je to 
opravdu zajímavý příběh a já se 
těším, že přivedu Amélii k životu 
na jevišti. A co víc, Maškarní ples 
má nesmírně osobitou hudbu. 
Partitura je nesporně jedním z Ver-
diho mistrovských děl a hudba je 
fascinující od začátku až do konce, 
vysoce dramatická a vzrušující. Je 
to ohromná opera pro diváky všech 
úrovní. Hudba vás vezme na cestu 
s těmito úžasnými postavami – 
myslím si, že Maškarní ples by měl 
vidět každý milovník hudby!

Maškarní ples je romantická 
opera. Je podle vás romantika 
v dnešní době na ústupu? 
V žádném případě! Romantika 
a drama jsou důležitými součástmi 
Maškarního plesu a opery obecně. 

Charismatický dánský tenorista MAGNUS VIGILIUS 
nevystupuje v Praze poprvé. Přesně před rokem se 
českému publiku představil jako Števa v Její pastorkyni 
po boku Alžběty Poláčkové jako Jenůfy a Elišky Weisso-
vé jako Kostelničky. V listopadu bude na prknech Národ-
ního divadla debutovat v inscenaci Lohengrin. V titulní 
roli vystoupí hned po dva večery. 

V Národním divadle vystoupí-
te jako Lohengrin, ale není to 
váš první kontakt s pražským 
publikem a kolegy. Těšíte se, že 
budete zpátky? 
Na návrat do Prahy se moc těším. 
Je to jedno z mých neoblíbenějších 
evropských měst. S českými kole-
gy a diváky mám ty nejlepší zkuše-
nosti. Čechy považuji za kulturně 
osvícené a nesmírně velkorysé. 

Studoval jste roli Lohengrina, ale 
pokud vím, v portfoliu ji zatím 
nemáte … 
Je to tak. Roli Lohengrina mám 
sice nastudovanou, ale zatím 
jsem ji na žádné scéně neprovedl. 
Zpíval jsem úryvky z této opery 
na koncertech. S tímto partem už 
v podstatě pracuji téměř pět let, 
takže se velice těším na svůj debut 
v této roli v nádherné Praze!

Co osobně cítíte k dílu Richarda 
Wagnera? 
Abych byl upřímný, konkrétně tato 
opera mi vždy připadala dost di-
vácky náročná. Ze začátku bylo pro 
mě, jako mladšího člověka, těžké 
najít si k příběhu cestu a vytvořit 
hlubší vztah. Ale postupně mi 
přirostl k srdci, stejně jako Wagne-
rova hudba. Při práci s partiturou 
jsem cítil velké potěšení a brzy 
jsem si uvědomil, že tato ikonická 
role bude pro mě skvělá hlasově 
i dramaticky.

Čím si myslíte, že může Lohen-
grin diváky oslovit? 
Diváci by měli přijít na představe-
ní a prožít nádherný srdceryvný 
příběh lásky. Na jedné straně jde 
o tradiční souboj mezi dobrem 

a zlem, odehrávající se v jakémsi 
středověkém, náboženském a nad-
přirozeném prostředí, na straně 
druhé – jako ve všech wagnerov-
ských příbězích – jde o zobrazení 
lidských slabostí, tužeb a kon-
fliktů. Opera také obsahuje jedny 
z nejjímavějších a nejradostnějších 
orchestrálních a vokálních pasáží, 
jaké kdy byly napsány.

Máte vy sám svou oblíbenou roli? 
Nejoblíbenější z rolí, které jsem 
dosud ztvárnil, je pravděpodobně 
Siegmund z Valkýry. Sám jsem byl 
trochu překvapen, jak mě nadchla, 
protože jsem to opravdu nečekal. 
Wagnerova hudba, především 
v prvním jednání, mě okouzlila 
svou smyslností a dokonalou dra-
matickou a kompoziční strukturou. 

Maškarní ples
Uvádíme 2. listopadu 2019 

v Národním divadle

Lohengrin
Uvádíme 9. a 23. listopadu 2019 

v Národním divadle
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Amélie je tak zamilovaná do Gu-
stava, že se dokonce snaží získat 
kouzlo, které by jí pomohlo dostat 
tuto lásku z její mysli a duše. Je to 
takový „věčný svit neposkvrněné 
mysli“ – jelikož je vdaná, chce 
vymazat Gustava ze svého srdce 
i paměti. Když se o tom Gustav do-
zví, jde za ní, aby jí v tom zabránil – 
když toto není romantické myšlení 
a konání, pak nevím, co jiného by 
mohlo být. Jejich vztah je krásný 
a dojemný a v tomto příběhu půso-
bí velmi efektivně.

Myslíte si, že mají diváci větší 
obavu z titulů, které nejsou 
tak notoricky známé jako např. 
Carmen, La traviata nebo Don 
Giovanni, protože nevědí, co mají 
očekávat? 
Nepochybně ano, ale zkusit něco 
nového je přece to, co dělá život 
vzrušujícím. Méně známé opery 
jsou bohužel z různých důvodů 
stigmatizovány – možná z obavy, 
že diváci neporozumí jejich jazyku, 
že v nich nerozeznají žádné „melo-
die“. Jsou to však právě tyto opery, 
které považuji za emocionálně 
nejpůsobivější a nejdojímavější. To, 
co se v nich říká, se místní diváci 
dozví z titulků v jejich rodném 
jazyce, ale když se skutečně zapo-
sloucháte do hudby, můžete z ní 
vycítit všechny emoce. Ve Verdiho 

operách je všechno vyjádřeno 
v partituře. Zkuste ne sledovat titul-
ky a plně se soustředit na poslech 
orchestru a zpěváků, nechte se 
unést emocemi a pocítíte ohro-
mující fyzický prožitek. Věřte mi, 
opravdu to stojí za to!

Jaká je situace ve Spojených stá-
tech? Dokázala byste ji porovnat? 
Situace u nás v Americe je stejná 
jako v evropských zemích, s tím 
rozdílem, že americké publikum se 
stále obává toho, že nebude rozu-
mět slovům, a tudíž nebude moct 
sledovat celý příběh. Na to platí 
stejné řešení. Neváhejte a zkuste 
něco nového, poslouchejte celým 
svým tělem a nechte se vtáhnout 
do příběhu. Existuje přece důvod, 
proč jsou tyto opery označovány 
za mistrovská díla … Nechte si 
tento důvod ukázat, když vstoupíte 
do divadla. V zámoří také věnu-
jeme velkou pozornost sociálním 
médiím, sledujeme online videa 
a záběry z dění za scénou. Chceme, 
aby byli diváci součástí celého pro-
cesu, aby se s námi vydali na cestu 
a poznávali jednotlivá díla a role. 
Chceme, aby návštěva opery byla 
co nejhlubším zážitkem – a so-
ciální sítě nám v našem snažení 
vydatně pomáhají.

Eva Sochorová

Siegmund také patří mezi citovější 
wagnerovské hrdiny. Celý jeho 
dojímavý příběh nevinné, avšak 
zakázané lásky k sestře dvojčeti je 
impozantní a silně poutavý. To, že 
se role perfektně hodí pro můj hlas 
a že je radost ji zpívat, považuji 
za šťastnou souhru. 

Jste z hudební rodiny? 
Vyrostl jsem v křesťanské, dost 
silně nábožensky založené rodině. 
Často jsme doma zpívali různé 
chvalozpěvy a další duchovní 
písně. Také jsem hrál v církevní 
dechové kapele. Klasickou hudbu 
jsme jinak doma příliš neposlou-
chali ani nehráli. V dětství jsem 
neustále slyšel skladby americ-
kých písničkářů Barryho Manilo-
wa a Neila Diamonda, oblíbence 

mých bratrů. Při poslechu jejich 
hudby dnes cítím nostalgii a obdiv. 

Jak dokážete skloubit profesní 
a osobní život? 
Podle mých zkušeností je největší 
a snad jediná nevýhoda života 
mezinárodního profesionálního 
operního zpěváka osamělost, 
která souvisí s neustálým cesto-
váním a prací mimo domov. Mám 
manželku a šestiletého syna, kteří 
mě zatím na cestách po Evropě 
mohli často doprovázet. Nyní však 
začala škola, což bude mnohem 
náročnější, ale já pevně věřím, že 
to zvládneme. 

Eva Sochorová
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OPERA > OHLASY

Lolita
Dirigent: Sergey Neller

Režie: Sláva Daubnerová
Scéna: Boris Kudlička

Kostýmy: Natalia Kitamikado
Pohybová spolupráce: Sláva Daubnerová

Světelný design: Daniel Tesař
Videoart: Dominik Žižka, Jakub Gulyás

Sbormistr: Adolf Melichar
Sbormistr Kühnova dětského sboru: 

Petr Louženský
Úprava instrumentace: Tatyana Juraszek

Dramaturgie: Jitka Slavíková

Orchestr Státní opery
Sbor Státní opery

Kühnův dětský sbor

OBSAZENÍ:
Lolita:  

Pelageya Kurennaya
Humbert: Petr Sokolov 

Clare Quilty: 
Alexander Kravets / Aleš Briscein 

Charlotte: 
Veronika Hajnová / Daria Rositskaya 

Paní Chatfieldová, Slečna Prattová:
Michaela Zajmi 

Pan Chatfield, Quiltyho spolupijan 2:
Ivo Hrachovec 

Sousedka z východu: Eliška Gattringerová 
Učitelka hudby, Černá služebná:

Sylva Čmugrová
Kostelník, Quiltyho spolupijan 1: 

Václav Sibera 
Červený pulover: Martin Matoušek 

Dvě černé dívky na reklamních tabulích:
Lucie Hájková, Jana Sýkorová 

Rodion Ščedrin

V říjnu měla ve Stavovském divadle českou premiéru opera Lolita  
současného ruského skladatele Rodiona Ščedrina za jeho osobní účasti. 
Přinášíme několik ukázek ohlasů v zahraničním tisku. 

 >

Pelageya Kurennaya a Petr Sokolov
Foto: P. Borecký

Ach, Lo, Lo, Lo, šli a udělali o tobě operu! A je to 
pořádné drámo – svazování, orgazmus, znásilnění 
i vražda, to všechno přímo na scéně, pryč se všemi 
zábranami a žádné tabu nesmí zůstat stranou! Ale 
hudba je to fantastická a nová pražská produkce je 
nádherná, temná a zlověstná, noirová noční můra, 
přivedená k barevnému a zneklidňujícímu životu 
špičkovým týmem.
Frank Kuznik, Bachtrack

Režii české premiéry měla Sláva Daubnerová a vnitř-
ní procesy a scénický vývoj této poměrně drsné ope-
ry dovedně pospojovala. Ze šosácky maloměstského 
bytu Lolity a její matky – točna dovolí nahlédnout 
do koupelny a obývacího pokoje i na psací stůl Hum-
berta Humberta, jeho útočiště – vede cesta obývacím 
vozem do rozlehlého amerického vnitrozemí. Přímo 
veřejné skrývání nerovného páru vrcholí vraždou. Je 
to vzrušující, úchvatné a tu a tam i strhující hudební 
divadlo, které Boris Kudlička (scéna) a Natalia Kita-
mikado (kostýmy) umístili do 60. let, takže scénický 
obraz působí důvěryhodně, nikdy však jako včerejší, 
nýbrž – heslo #MeToo – vykazuje také silný vztah 
k současnosti. 
Michael Ernst, Neue Musikzeitung

Pelageya Kurennaya, v petrohradském Mariinském 
divadle cosi jako ščedrinovská specialistka, je pro 
tuto inscenaci pravé štěstí. Postavou i mladistvým 
výrazem jí to dítě-ženu, jemuž starší profesor litera-
tury Humbert Humbert propadne, plně věříme, takže 
ani nemusí Lolitu hrát – ona jí je! 
Sune Manninen, Online Merker

Premiéře přítomný skladatel se souborem a všemi 
účinkujícími mohutně a hlasitě slavil. Vzdor několika 
efektům jako je auto, vytažené po Charlottině smrtel-
né nehodě do jevištního nebíčka, je pražská premié-
ra Lolity dokladem hudebně divadelní síly jemně 
volených výrazových prostředků. V tomto smyslu 
znamená první premiéra nového intendanta  
Per Boye Hansena impozantní úspěch.
Roland H. Dippel, Kunst und Technik

Dále uvádíme: 
10. a 14. listopadu 2019
8. a 10. ledna 2020
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TIP DRAMATURGA

 
Vážené obecenstvo,

v této nové rubrice bychom vás 
chtěli upozorňovat na zajímavosti, 
novinky a události, které byste 
si neměli nechat ujít, a zároveň 
máme být trochu osobnější. Jako 
zastánce a obdivovatel české 
operní literatury si vás tedy dovo-
luji upozornit na návrat inscenace 
jedné z nejkrásnějších českých 
oper, Jakobína Antonína Dvořáka. 
V říjnu jsme znovu nastudovali, 
nebo, jak říkáme, oprášili původní 
inscenaci režiséra Jiřího Heřmana 
a výtvarníků Pavla Svobody 
a Alexandry Gruskové z roku 
2011. V obnoveném nastudo-
vání se vám nově představí Jiří 
Sulženko a František Zahradníček 
v roli Hraběte Viléma, Martin 
Šrejma jako Jiří, Pavel Švingr jako 
purkrabí Filip a Jaroslav Březina 
jako učitel Benda.
Někteří z vás si určitě vybaví hlav-
ní motiv inscenace, kterým jsou 
židle různých velikostí. Od malých 
židliček, na jakých jsme sedá-
vali ve škole, až po židle velké, 
na které usedají ti odrostlejší 
nebo nejvýše postavení. I když se 
nám židle během života zvětšují, 
naši rodiče, prarodiče v nás často 
stále vidí své malé děti. Stejně 
tak pan učitel Benda, jehož třídou 
procházejí generace žáků, kteří 
mu přirůstají k srdci podobně jako 
hraběcí syn Bohuš, jeho někdejší 
žák ve hře na klavír. Když se po le-
tech Bohuš vrátí z ciziny, kde byla 
jeho rodině hlavní oporou v těž-
kých chvílích česká hudba, zasadí 
se pan učitel, aby urovnal starý 
svár rozdělující hraběcí rodinu. 
Nejen, že je Jakobín operou plnou 
krásných melodií vykreslujících 
vtipné, radostné, milostné i melan-
cholické situace, je to také první 
opera a divadelní kus vůbec, který 
jsem v životě viděl. Jako malý kluk 
jsem byl přiveden do tehdejšího 
Smetanova divadla, dnešní Státní 
opery, kde jsem v panu učiteli 
Bendovi rozpoznal svého dědu. 
O přestávce jsem pak za ním mohl 
projít přes tajemný prostor jevi-
ště do šatny, kde se mi podepsal 
do tehdy na dnešní poměry chudé-
ho divadelního programu společně 
s Eduardem Hakenem, s kterým 
to u divadla táhnul od společného 
angažmá u olomoucké opery přes 
čtyřicet let. A jak říká Čochtan, 
„ještě ho mám schovaný“.

Beno Blachut ml.,  
dramaturg Opery

Zprávy z Opery
Adventní koncerty 
a Silvestr

V Národním 
divadle již od 
1. do 22. pro-
since uvede-
me sérii 
tradičních 
Adventnich 
koncertů. 
Po každou 
adventní 

neděli se můžete těšit na Českou mši vánoční Jakuba 
Jana Ryby v provedení Kühnova dětského sboru 
a Orchestru Národního divadla pod vedením Jana 
Chalupeckého. Závěr roku bude již tradičně patřit Sil-
vestru s Mozartem, galavečeru, během kterého zažijete 
mozartovské árie, vybrané lahůdky a snad i tanec 
na jevišti Stavovského divadla.

Jakobín se vrací  
na jeviště Národního divadla

Na podzim se 
do Národního 
divadla vrací 
oblíbená ins-
cenace Jiřího 
Heřmana,  
Jakobín. V ins-
cenaci můžete 
nově vidět 
Pavla Švingra 

(Filip), Martina Šrejmu (Jiří), Jaroslava Březinu (učitel 
Benda), Františka Zahradníčka a Jiřího Sulženka (Hra-
bě Vilém z Harasova). Jakobína hrajeme 7. a 10. lis-
topadu. Před druhým představením si nenechte ujít 
dramaturgický úvod Bena Blachuta od 16.30 ve foyer 
na 1. balkoně, ve kterém vás seznámí s postavami, 
dějem a kontextem opery. 
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Aktuální působení Orchestru Státní opery
Koncert Anny Netrebko 
a Yusifa Eyvazova

Dne 7. listopadu bude Orchestr Státní opery 
ve Smetanově síni Obecního domu doprovázet slav-
nou operní divu Annu Netrebko a tenoristu Yusifa 
Eyvazova. Na koncertě světoznámého pěveckého 
páru zazní populární operní árie například z Verdiho 
Macbetha, z Pucciniho Toscy či Giordanova Andrey 
Chéniera. 

Hostování Orchestru 
Státní opery ve Španělsku

Ve dnech 18. a 19. listopadu vystoupí Orchestr Státní 
opery pod taktovkou dirigenta a hudebního ředitele 
SO Karla-Heinze Steffense koncertně v Barceloně 
a Madridu. Na programu bude Mozartův Koncert pro 
klarinet a Beethovenova Devátá symfonie. Španělské-
mu publiku se představí rovněž sólisté Edgars Ošleja, 
Michaela Zajmi, Aleš Briscein a Vida Mikneviciute. 
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Již před 400 lety věděli Habáni, že nabídnout někomu své 
víno je stejné jako nabídnout přátelství. Věděli také, že pouze  

mimořádnou péčí, úctou k půdě, pílí a pokorou dokážou vytvořit 
víno, které si získá srdce všech, jimž ho nabídnou. Dodnes tak 
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Činohra
Umělecký ředitel Činohry: 

DANIEL ŠPINAR

 ×
Filip Kaňkovský
Foto: P. Neubert

Rudolf Medek, Jiří Havelka, Marta Ljubková

Plukovník Švec
Příběh hrdiny, na kterého jsme měli zapomenout …

Režie: Jiří Havelka
Hrají: Filip Kaňkovský, Matyáš Řezníček 
 Igor Orozovič, Pavel Batěk, Jan Bidlas, 
Alois Švehlík a další

Uvádíme:
17. a 18. listopadu 2019
2. prosince 2019
19. ledna 2020
6. února 2020
na Nové scéně
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ČINOHRA > VÝROČÍ A FESTIVAL

Sedmnáctý listopad
Divadlo — instalace — výstavy

Letos v listopadu oslavíme třicáté výročí sametové revoluce – jednoho z nejdůležitějších milníků 
zdejší novodobé historie. Události listopadu 89 jsou přitom důležité nejen z hlediska historie, 
ale zejména pro vztah k současnosti. Tu totiž formuje právě naše historická zkušenost, jen ta 
jí dává smysl a kontext. Proto k tomuto výročí vznikl rozsáhlý koprodukční divadelně-výstavní 
projekt, jehož hlavními iniciátory byly Činohra Národního divadla a VOSTO5. Uměleckého vedení 
inscenačního projektu Sametová simulace se ujal režisér JIŘÍ HAVELKA ze skupiny VOSTO5, 
šéfdramaturgyně Činohry ND MARTA LJUBKOVÁ a producent VOSTO5 PETR PROKOP. Výstavní 
projekty Boj o klíčky a Slavíme!!! a interaktivní instalaci Sametové arkády připravila Činohra ND pod 
supervizí režiséra JANA FRIČE.

SAMETOVÁ SIMULACE

Inscenační projekt, který vznikl v koprodukci 
Činohry Národního divadla, VOSTO5, 8lidí, Ná-
rodního muzea a Divadla Archa. Má tři části, jež 
kopírují průběh listopadových událostí na třech 
úrovních – demonstrace, parlament, jednání 
oficiální moci a opozice.

Sametová simulace: Tribuna
Zažijte demonstraci na Letné v listopadu 89!

Tribuna je prostorová zážitková instalace 
s projekcemi a zvukem, simulující pocity 
účastníků na největších revolučních demon-
stracích v listopadu 1989 na Letenské pláni. 
Přijďte tyto momenty okusit a zjistit, zda by vás 
dění na tribuně se stotisícovým davem za zády 
také strhlo k reakci. Je vůbec možné po třiceti 
letech takové pocity vyvolat? Instalaci doplní 
dílny a grafické workshopy ve foyer divadla 
spolu s dalšími aktivitami, srovnávajícími 
listopadový étos se současností, a pokusí se 
najít rozdíly mezi demonstracemi sametové 
revoluce a těmi dnešními.
Tvůrčí tým: Ondřej Cihlář, Martin Tvrdý,  
Jan Brejcha a Mikoláš Zika
Místo: Divadlo Archa – v rámci festivalu Akcent
Čas: 26. a 27. listopadu 2019 od 15.00 do 21.00 
(začátek každou celou hodinu)

Sametová simulace: Federál
Zažijte revoluci z pohledu poslance!

Federál vychází z dobových zápisů schůzí 
Federálního shromáždění od událostí kolem 
17. listopadu až po volbu nového prezidenta, 
je to tvar na pomezí divadla a performance. 
Herci budou rozptýleni mezi diváky, schůzi 
tedy budou vytvářet všichni společně už svou 
přítomností. Divák si nemůže být jist, kdo se 
vedle něj ocitl – zda přísedící, nebo zda ně-

kdo, kdo zamíří k pultíku a přednese svou řeč. 
Unikátnost projektu spočívá mimo jiné v tom, 
že se celé představení odehrává na původním 
„místě činu“.
Tvůrčí tým: 8lidí, Michal Cáb, Vendula  
a Jan Tomšů 
Místo: Nová budova Národního muzea
Čas: 27. a 29. listopadu 2019 v 19.30

Sametová simulace: Kabinet
Zažijte jednání Václava Havla 
s komunistickou mocí!

Scénické čtení s inscenačními rysy vychází 
z dokumentárních materiálů. Vladimír Han-
zel, tajemník Václava Havla, nahrál a přepsal 
deset jednání, která probíhala od 26. listopadu 
do 9. prosince 1989 mezi představiteli vlád-
noucí komunistické moci a právě vzniknuvším 
Občanským fórem. Záznamy, které de facto 
mají podobu divadelní hry, ukazují, kudy se 
(veřejnosti uzavřená) jednání ubírala, prozrazují 
taktiku tehdejšího předsedy vlády Ladislava 
Adamce, mapují nástup Mariána Čalfy, ale pře-
devším dokazují nezpochybnitelnou roli Václava 
Havla, který byl během jednání čím dál jistější 
a který svou dějinnou úlohu bravurně zvládl.
Na jedné straně zasednou herci a zaměstnanci 
Národního divadla – na straně druhé budou 
opozici představovat herci a umělci z nezávis-
lých divadel. Několikahodinový projekt je cosi 
mezi inscenací, instalací a happeningem.
Tvůrčí tým: Jiří Havelka, Marta Ljubková, 
Petr Prokop, Martin Černý, Andrea Králová
Místo: Nová scéna Národního divadla
Čas: 30. listopadu a 1. prosince 2019 v 17.00

SAMETOVÉ ARKÁDY

Herní automaty. Arkádové automaty. Bojovat 
proti zlu, bavit se, žít – to vše je možné směnou 
za peníze. Do budov Národního divadla jsme 

umístili arkádové automaty na téma revoluce 
1989, na kterých máte možnost si zahrát a zjis-
tit, jaké to je být kladným hrdinou, co to obnáší 
organizovat revoluci či jak působí Václav Havel 
jako postavička v počítačové hře. Zhmotněný 
paradox ideálů versus byznys a planá zábava. 
Tvůrčí tým: Jan Frič, Hza Bažant, Marta  
Ljubková, Nina Jacques, Lukáš Franěk  
a Matyáš Řezníček
Místo: Nová scéna Národního divadla,  
historická budova ND, Stavovské divadlo
Čas: do ledna 2020

VÝSTAVY

Boj o klíčky (Národní divadlo a revoluce 1989)
Šestadvacet panelů dokumentujících listopa-
dové události v Národním divadle – fotografie 
a dobové dokumenty – střet malých osudů 
a velkých dějin.
Autor: Petr Blažek 
Místo: náměstí Václava Havla
Čas: do 29. listopadu 2019

Slavíme!!!
Dvanáct panelů s fotografickými a listinnými
materiály z archivu ND, které se vztahují
k oslavám výročí 17. listopadu v ND  
v uplynulých devětadvaceti letech.
Autoři: Jan Frič, Marta Ljubková
Místo: Cafe NONA na Nové scéně
Čas: do prosince 2019

SCÉNICKÉ ČTENÍ 
(součást výstavy Boj o klíčky)

Tři smrti Martina Šmída
Autor: Petr Erbes
Režie: Ondřej Štefaňák
Místo: Nová scéna Národního divadla 
Čas: 17. listopadu 2019 od 17. 30

 >
Vizuál projektu Sametová simulace, Milan Nedvěd

Výstava Boj o klíčky na náměstí Václava Havla
Foto: J. Lovás
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ČINOHRA > PREMIÉRA

Oběd u Wittgensteina

Překlad: Zuzana Augustová
Režie: Daniel Špinar

Dramaturgie: Marta Ljubková
Scéna: Lucia Škandíková
Kostýmy: Linda Boráros

Hudba: Matěj Kroupa
Světelný design: Karel Šimek

Hrají: Zuzana Stivínová, 
Lucie Juřičková, Saša Rašilov

a Jan Hrovatitsch j. h.

Premiéry: 
7. a 8. listopadu 2019 

ve Stavovském divadle

Dále uvádíme: 
28. listopadu 2019 

9. a 18. prosince 2019 
3. ledna 2020

3. a 22. února 2020

1

Zuzana Stivínová

Hru Oběd u Wittgensteina jsem 
viděla na Pražském divadel-
ním festivalu německého 
jazyka v původní inscenaci 
s herci Ritter, Dene a s Vo-
ssem. Hostovali na jevišti 

ve Vinohradském divadle 
– a z jejich velkých gest jsem 

byla nadšená. Navíc pro mě jako 
pro herečku je důležité, že Thomas 

Bernhard miluje zákulisí, že miluje herce a herectví, že 
je všímavý vůči věcem, kterých si normální spisovatel 
nevšímá. Jeho pozorovací schopnosti a jeho humor 
jsou brilantní.
Konkrétně Oběd u Wittgensteina mě fascinuje tím, jak 
se přede mnou rozvíjí a ukazuje, že není tak jedno-
duchý, jak se mohlo zdát po prvním čtení. Bernhard 
nepoužívá interpunkci, jen výjimečně velká písmena, 
takže člověk neví, co je konec věty, co její začátek, kde 
má být otazník, kde tečka. A tahle svoboda, ta možnost 
tvořit text sám, to je velká zodpovědnost.

Lucie Juřičková

Tvorbu Thomase Bernharda 
mám ráda, ostatně zrovna 
čtu román Mráz. Líbí se 
mi, jak zachází se slovy, 
v tom je jako autor úžasný. 
Za jeho slovy je totiž scho-
vána spousta možností. Ani 

Oběd u Wittgensteina není 
běžný dramatický text, ale má 

zvláštní formu – je to něco mezi 
prózou a veršem, text sám zřetelně udává rytmus. 
Tyhle jeho vlastnosti myslím vyhovují režisérovi 
Danielu Špinarovi. Už s ním zkouším potřetí nebo po-
čtvrté a vždycky je fantastické pozorovat, co všechno 
v textu vidí.
A pokud jde o mou Dene a její sestru Ritter, jsou to 
zoufalé ženy, které se utápějí v obrovském domě 
a v obrovských penězích bez jakékoli schopnosti 
s nimi rozumně nakládat. Žijí prázdné životy, třebaže 
u Dene se zdá, že je naplněná starostí o bratra. Jenže 
není to nic než její záchranný kruh…

Thomas Bernhard
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Oběd u Wittgensteina

6. a 7. listopadu 2019 
dramaturgický úvod 
před představením

3 4

5

2

1  Saša Rašilov
2  Zuzana Stivínová, Lucie Juřičková
3  Lucie Juřičková, Saša Rašilov
4  Lucie Juřičková, Zuzana Stivínová,  

Saša Rašilov
5  Saša Rašilov, Jan Hrovatitsch
Foto: P. Neubert
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ČINOHRA > PŘIPRAVUEJME

 >

Pavel Batěk
Foto: P. Borecký

Král Oidipús
Sofoklés

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

Choreografie: Marek Zelinka

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

Jana Preissová, Alena Štréblová,  
Taťjana Medvecká, Lucie Polišenská,  

Martina Preissová, Patrik Děrgel, 
Filip Kaňkovský a další

Premiéry: 
5. a 6. prosince 2019 

v Národním divadle

Dále uvádíme: 
14. prosince 2019 

14. a 22. ledna 2020 
17. a 22. února 2020

Král Oidipús, zřejmě nejznámější z antických tragédií, je jedinou letošní premiérou 
Činohry na jevišti historické budovy Národního divadla. Hlavní hrdina, mýtický rek 
Oidipús, jako jediný z pozemšťanů vyřešil záhadu Sfingy. Je úspěšným a mocným 
vládcem, má všechno, co si kdy mohl přát, a cítí se neporazitelný. Teď však před ním 
stojí další rébus, na jehož konci a roz(h)řešení tentokrát nebude čekat věčná sláva. Po-
lis byla zasažena krutým morem a dobrý vládce pro záchranu svého lidu musí odhalit 
příčinu zkázy…

Přínosným zamyšlením nad Oidipovým osudem 
může být právě hádanka Sfingy, jež nabízí i klíč 
k výkladu hry: „Který tvor ráno chodí po čtyřech 
nohou, v poledne po dvou a večer po třech?“ Rébus 
připomíná, že člověk je schopen vývoje a že existují 
způsoby vědomé změny. 
První fáze na čtyřech nohou – v Oidipově příběhu 
život v Korintu, kde se ho ujali náhradní rodiče – je 
doba dětství. Je to období materiálně stabilní, se 
silným pocitem a potřebou domova. Je symboli-
zováno číslem čtyři, které značí i fyzické pouto se 
světem: čtyři světové strany tvoří kruh, čtyři roční 
období se cyklicky opakují a tak dále. Číslo čtyři je 
spojeno s fyzickou prací, s materializací, s námahou 
a s vtělením. Fáze na dvou nohou znamená poledne 
a „den“ člověka, charakterizuje ji číslo dvě. V příběhu 

Oidipa je to vládnutí v Thébách, kdy se stal králem 
města, je to čas aktivity, který přináší pohyb, sílu, 
napětí a konflikt, dialog a učení ve vztazích. Symboli-
zuje dvojnost a vývoj. Je to potenciál akčnosti, spěje 
ke smíru, kompromisu a určitému ukotvení. Třetí fáze 
na třech nohou, přesněji na dvou, které mohou kráčet 
jen s nohou pomocnou – holí, jíž si člověk vypomáhá 
ve stáří. Toto období je charakterizováno číslem tři. 
V příběhu Oidipa jde už o jeho dožívání na Kolónu, 
kdy kupředu kráčí jen díky své slepecké holi. Vnímá-
me ho jako nejstabilnější princip, zahrnuje v sobě 
zkušenost, moudrost, přestálé zkoušky. Trojjedinost, 
harmonické propojení tří principů, trojúhelník, jenž je 
vyjádřením stability.
Všechny tři fáze si můžeme projít spolu s Oidipem, 
a nahlédnout tak svůj život optikou poznání, luštit 
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Ze čtené zkoušky 
v Kriminalistickém ústavu

Foto: P. Borecký

 >

Taťjana Medvecká
Foto: P. Borecký

spolu s hrdinou, který bude muset vyřešit záhadu nej-
větší – podstatu svého bytí. Tedy vyřešit detektivku, jejíž 
rozřešení znají v sále úplně všichni, a pouze přihlížejí, kdy 
na odpověď přijde i nebohý vládce. 
Jaký význam měla Sofoklova hra pro antického člověka 
a jaké poselství do ní její autor vkládal, se můžeme jen 
domýšlet. Zásadní sdělení dnešním divákům však lze 
spatřovat v onom stěžejním momentu dramatu, kdy 
člověk přes všechny hrůzy musí „chtít slyšet“. Člověk?! 
Politik! Ve chvíli, kdy je Oidipús ohrožen, neváhá – z po-
zice absolutního vládce – bez nejmenšího studu nechat 
popravit vlastního švagra i každého, kdo by se odvážil 
proti němu postavit. Zároveň však disponuje obdivuhod-
nou loajálností vůči „svému“ státu. V jeho způsobu vlády 
lze sledovat až despotické tendence, přitom je z hloubi 
duše přesvědčen, že vše, co koná, dělá jen „v zájmu 

obce“. V Oidipovi je tak možná zásadní pozitivní hodnotou 
prozření všemocného politika a jeho proměna z egoisty 
v pokornou bytost. I proto je po celou dobu „zaslepen“. 
Nevidí, co je zjevné, neboť musí „chtít vyslechnout vše“, 
celou hrůznou pravdu a se všemi děsivými detaily, aby 
uviděl následky svých činů a mohl se změnit. 
Možná právě v tom lze spatřovat hlavní poselství hry. 
Dokázat nahlédnout svůj osud, v podstatě i celou svoji 
politickou kariéru v surové pravdě a moci tak své konání 
správně zhodnotit. Poučit se z chyb.
Jak inspirativní …

Nina Jacques – Ilona Smejkalová
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Překlad: Erich Sojka
Dramatizace: Ivan Buraj, Jan Kačena

Režie: Ivan Buraj
Dramaturgie: Jan Tošovský

Scéna: Antonín Šilar
Asistentka scénografie: 

Františka Králíková
Kostýmy: Kateřina Kumhalová

Hudba: Tomáš Vtípil
Kamera: Dominik Žižka, Jakub Jelen

Střih: Alan Sýs
Světelný design: Robert Palkovič

Hrají: Matyáš Řezníček, Jan Bidlas,  
Ondřej Pavelka, Jana Boušková,  

Jindřiška Dudziaková, Tereza Vilišová, 
Radúz Mácha, Filip Rajmont,  

Pavla Beretová, Pavlína Štorková,  
Petr Reif j. h. a Luděk Fuksa j. h. 

České premiéry: 
14. a 15. listopadu 2019 

na Nové scéně

Dále uvádíme: 
28. listopadu 2019 

9. a 18. prosince 2019 
14. a 22. ledna 2020
17. a 24. února 2020

14. a 28. listopadu 2019 
dramaturgický úvod 

před představením

 >

Pohled nad Zakopaným na Kosteliskou dolinu s hájenkou, 
v níž se odehrává inscenace.

Foto: K. DiederichsKosmos
Witold Gombrowicz

Na výletě s Witoldem Gombrowiczem
Gombrowiczův román Kosmos, který pro jeviště Nové 
scény připravuje režisér Ivan Buraj, vyšel v roce 
1965 – tedy více než čtvrtstoletí poté, co autor opustil 
rodné Polsko. Přesto se děj hutné knihy v Polsku 
odehrává, a to konkrétně v jednom z jeho nejnavště-
vovanějších koutů, v malebném horském městečku 
Zakopané. To svědčí nejen o autorově obrovské lásce 
k rodné zemi a o jeho stesku po ní (Gombrowicz se 
Polskem a „polskostí“ celoživotně zabýval), ale také 
o jeho fenomenální paměti. Nahlédněme, jaký dojem 
mu utkvěl z majestátních Tater:
„Hory, už dlouho se blížící, vyvalily se najednou ode-
všad, vjeli jsme do údolí, tady se aspoň až k úbočím, 
kvetoucím ve výškách prosluněnou zelení, prostíral 
blahoslavený stín – ticho, kdovíodkud, odevšad, a chlá-
dek zurčící potokem, příjemně! Zákruta, vrší se stěny 
a štíty, násilné průrvy, obtížné sutě, klidné zelené 
zaobliny, vrcholky nebo špičky, roztřepené hřbety 
a příkře klesající stěny, jichž se přidržovaly keře, dále 
ve výšinách balvany, louky, sesouvající se za ticha, 
které se vynořovalo, nepochopitelné, všeobsáhlé, 
nehybné, rozléhající se a tak mocné, že drkotání naší 
fůrky a její nepatrný pohyb vpřed byly jakoby osamo-
ceny. Scenérie se udržovaly vždy nějakou dobu, načež 
vyvstávalo něco nového a jakoby útočícího, bylo to 
holé, anebo zpřeházené, nebo třpytivé, někdy bohatýr-
ské, propasti, vybouleniny, pukliny, variace převislých 
balvanů, načež připlouvaly vzestupnými i sestupný-
mi rytmy, vytvořenými z keřů, stromů, ran, poruch, 
závalů, třeba i idylky, často slaďoučké, často krajkové. 
Nejrůznější věci – nejrůznější věci – prapodivné od-
stupy, fascinující zákruty, uvězněný i napjatý prostor, 
dotírající nebo ustupující, svinující se a kroutící, útočící 
vzhůru nebo dolů. Obrovský nehybný pohyb.“

Gombrowicz takto píše o Kosteliské dolině (Dolina 
kościeliska), jedné z nejoblíbenějších zakopanských 
destinací, kam se postavy jeho románu vypraví na vý-
let, aby obdivovaly zdejší panorama. Dolina nese název 
podle vesnice Kościelisko, ležící při jejím ústí. Její jmé-
no připomíná kostel, ale podle místní tradice má původ 
mnohem děsivější – upomíná na kosti tatarských 
a švédských nájezdníků, kteří se zde v průběhu pohnu-
té polské historie mnohokrát utkali s místními horaly. 
Dolinou protéká potok Kirowa woda, jenž se posléze 
vlévá do Černého Dunajce, a obklopují ji dvoutisícové 
vrcholy. Typickým zdejším úkazem jsou vápencové 
skalní brány, které symbolicky propouštějí návštěvníka 
do další části doliny. V minulosti se tady těžilo stříbro, 
měď a antimon, později i železná ruda. Vedla tudy ob-
chodní stezka na Slovensko, pověstná častými přepady 
kupeckých vozů tlupami loupežníků. Zhruba od konce 
osmnáctého století se dolina stala oblíbeným cílem 
turistů. Po roce 1915 byla z místní hájenky vytvořena 
první turistická chata (můžeme se dohadovat, zda se 
Gombrowiczovi výletníci ubytují právě v ní) a konaly se 
zde oblíbené výpravy na vrchol Bystré za pozorováním 
východů slunce. Možná že právě toto slavné panorama 
chce své družině ukázat Leon Wojtys, bankovní úředník 
na penzi a vzorný otec rodiny …
Pohyb po dolině je možný pouze pěšky či na drožkách, 
kterými se na místo svého určení dopravili i románoví 
hrdinové (famózní překlad Ericha Sojky ovšem tyto 
dopravní prostředky nazývá „fůrky“). A tak přijměte 
pozvání na výlet s Witoldem Gombrowiczem, jehož 
hlavními aktéry jsou příroda a jazyk, realita a lidská 
mysl – čili Vně a Uvnitř.

Jan Tošovský
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Divadlo U Staré herečky: Mauglí
Na motivy Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga vznikla inscenace, ve které je 
místo slov akce. Mauglí – to je indická džungle, divoké šelmy, zákeřní plazi, 
ztracené dítě a jedna housenka. Mauglí se ocitne uprostřed džungle plné 
nástrah a nebezpečí. Co si dítě, které ani pořádně nemluví, má počít ve svě-
tě vlků, hadů, tygrů a jiných obrovských zvířat, s nimiž si i dospělý poradí 
jen stěží. Dokáže uprostřed divočiny přežít? Jenže příroda je pestřejší 
a zajímavější, než se na první pohled zdá! Příběh o odvaze a přátelství se 
neobejde bez napětí a nebezpečí, ale určitě se obejde bez zbytečných slov.
Režie a hudba: Jiří Vyšohlíd, výprava a loutky: Luděk Joska, 
hraje: Jana Vyšohlídová

3. listopadu 2019 v 16.00 v horním foyer Nové scény

Debaty třicet let po sametu
Program foyer Nové scény obsáhne v průběhu 17. listopadu ve spoluprá-
ci s projektem Díky, že můžem / Korzo Národní množství debat a v rámci 
Nové krve také scénické čtení – Debata o klimatických změnách s Fridays 
For Future (12.15–13.15), UMPRUM & BiggBoss: Obrazy konců dějin / 
Česká vizuální kultura 1985–1995 (13.45–14.30, představení knihy a fo-
tografií), Fullmoon: Vraťte nám nepřítele! – debata o vývoji angažovaného 
písničkářství za účasti Tomáše Kluse, Katarzie a dalších (14.45–15.45), 
Forbes: české inovace za posledních třicet let (16.15–17.00), Nová krev: Tři 
smrti Martina Šmída (v 17.30).

KLUB  
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Pro členy Klubu přátel Činohry 
jsme v listopadu 2019 připravi-
li možnost navštívit vybraná 
činoherní představení:

30% SLEVA

FAUST
20. listopadu 2019 od 19.00  
ve Stavovském divadle
Saša Rašilov nominován 
na Ceny Thálie za mimořád-
ný umělecký výkon v oboru 
činohra, ostatně jeho Mefisto je 
středem celé inscenace. Pracuje 
s obrovskou energií, je vtipný, 
vlezlý, úlisný, zákeřný, někdy 
duchaplný, jindy bezmocný, či 
dokonce trapný.

KOUZELNÁ ZEMĚ
25. listopadu 2019 od 19.00  
ve Stavovském divadle
Jevištní adaptace třetího romá-
nu Jáchyma Topola Noční práce 
evokuje přízračný svět české 
pohraniční vesnice v čase přelo-
mové dějinné události – okupa-
ce ČSSR vojsky zemí Varšavské 
smlouvy.

OBĚD U WITTGENSTEINA
28. listopadu 2019 od 19.00  
ve Stavovském divadle
Silná psychologická hra, pro 
tři mimořádné herce: Zuzanu 
Stivínovou, Lucii Juřičkovou  
a Sašu Rašilova.

SLEDUJTE NÁS ONLINE!

facebook.com/cinohrand
instragram.com/cinohrand
 
Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit 
dvě vstupenky v pokladnách 
ND po předložení klubové 
karty. Těšíme se na setkání 
v hledištích našich divadel!

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

Činohra by si měla zřídit školku! 
Vítáme Jana, kterého přivedla 
na svět herečka Jana Pidrma-
nová. 

+++
Po červeném benátském koberci 
se elegantně prošel herec Filip 
Kaňkovský, který se tamějšího 
festivalu zúčastnil s delegací 
filmu Nabarvené ptáče.

+++
Na derniéře inscenace Vítejte 
v Thébách došlo k zvláštnímu 
úkazu – poprvé nikdo z účinkují-
cích nezapomněl repliku.

+++
Složité režijní připomínky Da-
niela Špinara dobře zpracovali 
všichni tři herci během zkou-
šení inscenace Oběd u Wittgen-
steina. K nejnáročnějším se 
řadil požadavek: „Buď ízy pízy, 
ale nemůžeš být jen tralala.“

+++
Milan Nedvěd, grafik naší krásné 
ročenky, za ni byl pochválen až 
v dalekém Norsku. Gratulujeme!

+++
Divadelní ocenění podzimu nás 
jen „lízla“: Saša Rašilov mohl 
získat Thálii za Mefista. Zato 
blahopřejeme Ondřeji Pavelkovi 
za nominaci na Cenu DN za roli 
v Andělech v Americe (MDP).

+++
Zahajovací zkouška „antické 
detektivky“ Krále Oidipa proběhla 
stylově v Kriminalistickém 
ústavu v Bartolomějské ulici. 
Do legendární budovy se tak, 
rovněž stylově, po devatenácti 
letech vrátil režisér Jan Frič, aby 
zavzpomínal na čas strávený 
ve zdejší cele předběžného 
zadržení při protestech proti za-
sedání Mezinárodního měnového 
fondu.

+++
Znovu Oidipús: v inscenačním 
týmu se objevila zvláštní funkce 
– odorace. Zní to voňavě. O nápl-
ni práce budeme informovat.

+++
Nový člen Činohry herec Petr 
Vančura se bez problémů 
zařadil mezi zkušené kolegy. 
Podařilo se mu plasticky ztvár-
nit komplikovanou a složitou 
postavu Strom 910 ve scénic-
kém čtení na NS. Petře, vítej 
v lese!

+++
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Zimní Dyzajn market
Dyzajn market je výběrová prodejní výstava autorské tvorby. Během 
zimního termínu se představí na dvě stovky tvůrců a designérů. Prohlížet 
i nakupovat můžete spousty originálních dárků, šperků, doplňků, kabelek 
a batohů, porcelánu, dekorací, oblečení, hraček či papírenského zboží.

30. listopadu až 1. prosince 2019 každý den od 10.00 do 19.00  
na náměstí Václava Havla, vstup zdarma a bez bariér
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Hostování SND

Z nabídky programů ND+
ND Talks: 
K etické roli divadla ve společnosti
Jak konkrétně souvisí divadlo s tematizováním hodnot lidského života 
a současné společnosti? A jaká je jeho etická role ve společnosti – je 
kritické, má aktivizovat, nebo nám má pomoci zapomenout na problémy 
a uvolnit se? Jak silně může divadlo odolávat politice, módním trendům, 
vlastní potřebě se prodat a uživit? Jak divadlo pracuje s emocemi? Hrozí, 
že bude manipulativní, neboť operuje emocemi, které nemůžeme kontro-
lovat? Nebo právě proto, že s emocemi umí pracovat, otevírá prostor pro 
kultivaci postoje k životu? Jaká je odpovědnost divadelníků za to, co v di-
vácích vyvolávají? Jsou na divadlo přenášeny nevyřešené problémy spo-
lečnosti, nebo je divadlo nejlepším prostorem pro řešení společenských 
problémů? Našimi hosty budou Tomáš Dianiška z Divadla pod Palmovkou 
a Jiří Honzírek z Divadla Feste, debatu moderuje Alice Koubová.

4. listopadu 2019 od 18.00 ve foyer Nové scény

Dnes večer nehráme
„Dnes večer se nehraje“ bývala věta z vývěsky, kterou divadla po udá-
lostech 17. listopadu hojně využívala. Nehrálo se, diskutovalo se. 
Divadla byla místem, kde revoluce tepala stejně živě jako na náměstích 
a ulicích. Režisér Jiří Havelka se ve své inscenaci ve Slovenském národ-
ním divadle zabývá právě listopadovými událostmi jako aktem diva-
delním i politickým. Významní slovenští herci před třiceti lety byli tváří 
sametové revoluce. V inscenaci, která vychází z tehdejších autentických 
materiálů, se propojuje rok 1989, sté výročí SND, ale i antická katarze. 
Divadelnost revoluce je Havelkovi inscenačním principem a zároveň 
příležitostí, jak rekonstruovat tehdejší události.

Hrají: Emília Vášáryová, Emil Horváth, František Kovár, 
Richard Stanke, Ingrid Timková, Alexander Bárta, Ondrej Kovaľ 
a Dominika Kavaschová

26. listopadu v 20.00 na Nové scéně

ND plus: 
Partnerská škola Činohry ND
Stejně jako v sezonách předešlých, jsme také v té aktuální nastartovali 
projekt Partnerská škola Činohry ND. Z přihlášených škol byly vybrány 
dvě – Gymnázium Christiana Dopplera a Smíchovská střední průmys-
lová škola. Studenti i pedagogové během školního roku zhlédnou něko-
lik inscenací Národního divadla, zúčastní se různých workshopů, diskusí 
a dramaturgických úvodů; nejvíce aktivní milovníci divadla se následně 
zapojí do kurzu ND Young. K závěru partnerství společně na každé škole 
připravíme „Projektový den s Činohrou ND“. Těšíme se na spolupráci!

ND café: 
Divadelní profese – asistentka režie
Zveme vás na další setkání s neznámými divadelními profesemi. Tento-
krát pozvání přijala asistentka režie Činohry Leona Primová, která tuto 
funkci v Národním divadle zastává od roku 1989. Přijďte se v neformálním 
rozhovoru dozvědět, co vše má asistentka režie na starosti a jakým způ-
sobem se podílí na vzniku nových činoherních inscenací. Vstup zdarma, 
šálek kávy rovněž.

20. listopadu 2019 od 17.30 v Cafe NONA
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Laterna 
magika

Vedoucí uměleckého souboru: 
PAVEL KNOLLE

Human 
Locomotion
Režie: SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)
Choreografie: Jan Kodet
Scéna a kostýmy: Jakub Kopecký
Asistentka výpravy: Jana Morávková
Hudba: Petr Kaláb
Projekce: Lunchmeat

„Scénografie hraje v tomto představení prim; je perfekcionistická 
a elegantní … Choreografická spolupráce Jana Kodeta vnáší  
dynamiku, je vynalézavá, svižná a pracná; je to cizelérská práce.“ 
(Nina Vangeli, Divadelní noviny)

Uvádíme 
19. listopadu od 20.00 
a 20. listopadu od 10.00 a 20.00 
na Nové scéně ×

Jakub Gottwald
Foto: H. Smejkalová
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Laterna informuje

Backstage Laterny magiky
Laterna magika se připojila do společného programu Noci divadel, která 
letos připadá na sobotu 16. listopadu. Chcete poznat divadlo „z druhé 
strany“? Připravili jsme pro vás po více než roce prohlídky zákulisí Nové 
scény i s interaktivní ukázkou představení Laterny magiky Cube, které je 
právě tento večer na programu.
Zveme vás na výjimečnou sérii prohlídek Nové scény a jejího zákulisí 
po stopách Laterny magiky. Cesta vás zavede do míst, která jsou divákům 
běžně nepřístupná, tam, kde vládnou technici, garderobiérky, maskérky 
a kde se umělci připravují na vystoupení. Můžete si také vyzkoušet, jak se 
tanečníci cítí během představení, ocitnete se totiž přímo na scéně, kde je 
vše připraveno na představení Cube. Jestlipak se vám z pohyblivé projek-
ce pod nohama také zatočí hlava?
Délka exkurze je 40 minut, skupiny mohou mít maximálně 20 účastníků. 
Registrace je nutná předem na e-mailové adrese  
laternamagika@narodni-divadlo.cz

Skupiny vycházejí ve 21.00, 21.20, 21.40 a 22.00 hodin  
od pokladen ve vstupní hale Nové scény.

Výstava Zahrada
Už jste viděli výstavu ilustrací Terezy Bartůňkové v Café NONA? Máte 
šanci právě až do 16. listopadu, kdy ji naposledy uvidíte při nočních 
prohlídkách zákulisí. Vystaveny jsou originální ilustrace, podle kterých 
vznikly animace projekcí v inscenaci Laterny magiky Zahrada. Nejen 
písmena z názvu, ve kterých se skrývá drobnokresba desítek přírodnin, 
zvířátek a předmětů, které skoro ani pouhým okem nerozeznáte, ale 
také kresby rostlin fantastických i skutečných, živočichů obývajících ne-
jen Zahradu, ale možná i tu vaši vlastní zahradu. Vše přitom provedeno 
v černé tuši, a přesto živé, jen se rozběhnout. Pokud byste si přáli někte-
rou z originálních kreseb vlastnit, můžete se obrátit přímo na autorku 
na její e-mailové adrese tereza.bartunkova@post.cz.

Do 16. listopadu 2019 v Café NONA

Human Locomotion se vrací
A hned třikrát! Výjimečně jsme zařadili i dopolední představení ve středu 
20. listopadu. Human Locomotion patří k ceněným stálicím na repertoáru 
Laterny magiky. Nabízí nejen dramatický a emotivní příběh, ale také vhled 
do dějin fotografie a samozřejmě skvělé herecké a taneční výkony. Příběh 
fotografa Eadwearda Muybridge očima multimediálního divadla přináší 
bohatou, a přitom střízlivou vizualitu, světelný design, který je významem 
roven projekcím, historizující, a přesto ne realistické kostýmy, současný 
tanec i hudbu. Marek Daniel, Zuzana Stavná a Jakub Gottwald v rolích 
Muybridge, jeho manželky Flory a majora Larkynse, který padl za oběť 
manželově žárlivosti a taneční soubor Laterny magiky vás přenesou 
do 19. století a země neomezených možností.

20. listopadu 2019 v 10.00 zlevněné dopolední vstupné 150 Kč
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KRONIKA

Otomar Krejča † 10 letAntonie Denygrová * 85 let

Giulietta Paltrinieri  † 130 letRůžena Nasková  * 135 let

Michal Štípa * 40 let

Blahopřejeme
MICHAL ŠTÍPA 
Michal Štípa (10. 11. 1979), emeritní první 
sólista Baletu ND, od letošního února 
umělecký šéf Baletu Moravského divadla 
Olomouc, slaví své čtyřicátiny. Gratuluje-
me i my z Národního divadla a přejeme 
stále hodně energie, štěstí, humoru, lásky 
a zdraví. Bravo!
Na snímku Michal Štípa s Nikolou Márovou 
ve Svěcení jara, 2019 

Vzpomínáme
ANTONIE DENYGROVÁ 
Antonie Denygrová (27. 11. 1934–
21. 3. 2019), zpěvačka, do Národního 
divadla přišla r. 1973 z německého 
Dessau. Působila na scéně ND a SOP, 
koncertovala, slavila úspěchy v zahra-
ničí, věnovala se pedagogické činnosti. 
Zemřela letos v březnu. Z rolí např. Elsa 
z Brabantu (Lohengrin), titulní Káťa Kaba-
nová, Kostelnička (Její pastorkyňa), Ghita 
(Infantčiny narozeniny), Marja (Zásnuby 
ve snu), Herodias (Salome). Na snímku jako 
titulní Rusalka, 1960.

OTOMAR KREJČA 
Otomar Krejča (23. 11. 1921–6. 11. 2009), 
herec, šéf Činohry ND (1955–1959), 
významný režisér, zakladatel Divadla 
za branou, osobnost uznávaná doma 
i za hranicemi. Držitel řady českosloven-
ských i světových uznání (např. Medaile 
za zásluhy, Cena K. S. Stanislavského 
za významný přínos k rozvoji světového 
divadla, Cena Thálie 2000 – Zvláštní cena 
kolegia, Cena Ministerstva kultury ČR 
za zásadní přínos české divadelní kultuře 
a další).

RŮŽENA NASKOVÁ 
Růžena Nasková (28. 11. 1884–17. 6. 1960), 
herečka, žačka Otýlie Sklenářové-Malé, 
členka Činohry ND v letech 1907–1955. 
Prosadila se i ve filmu, literatuře a roz-
hlase. Z rolí: Markétka (Faust), Gertuda 
(Hamlet), Kateřina Šestáková (Paličova 
dcera). Na snímku v titulní roli M. D. Retti-
gové, 1947.

GIULIETTA PALTRINIERI 
Giulietta Paltrinieri (6. 1. 1866–28. 11. 1889), 
jedna z prvních primabalerín ND 
(1885–1889), manželka tanečníka a balet-
ního mistra ND Augustina Bergra. Z rolí: 
Civilizace (Excelsior), Giselle, Odetta (Labu-
tí jezero). Na snímku se svým manželem 
A. Bergerem. 
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KALEIDOSKOP

6

7 8

4

2

5

3
Premiéra opery Lolita

První operní premiérou  
v této sezoně byla Lolita, ope-
ra Rodiona Ščedrina podle 
Nabokovova románu. Za diri-
gentským pultem stál ně-
mecký dirigent Sergey Neller, 
režii měla Sláva Daubnerová.

1  Umělecký ředitel Opery ND a SO 
Per Boye Hansen

2  Rodion Ščedrin a představitelka 
Lolity Pelageya Kurennaya 

3  Dipl. Pol. Jana Maláčová, MSc., 
ministryně práce a sociálních  
věcí ČR

4  Ruský barytonista Petr Sokolov, 
představitel Humberta, a režisérka 
Sláva Daubnerová

5  Teolog a filozof prof. PhDr. Tomáš 
Halík

6  Na scéně po závěrečné oponě

Ceny Ministerstva 
kultury

Na Nové scéně předal v říj-
nu ministr kultury Lubomír 
Zaorálek Státní ceny a Ceny 
Ministerstva kultury

7  Jan Nebeský obdržel cenu 
za invenční a inspirativní pojetí 
současné divadelní režie

8  Sbormistr Kühnova dětského sbo-
ru Jiří Chvála získal ocenění za ce-
loživotní sbormistrovskou činnost 
a dlouholetou práci s hudebním 
dorostem

1
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Slavnostní večer 
26. ročníku Cen Thálie

V Národním divadle proběhlo 
5. října udílení prestižních 
Cen Thálie.

9  Ministr kultury PhDr. Lubomír 
Zaorálek a pěvkyně Gabriela 
Beňačková

10  Herec Ladislav Mrkvička před 
zahájením večera v divácké lóži

11  Gabriela Beňačková přebírá 
zaslouženou cenu za celoživotní 
mistrovství v opeře

12  Cena a potlesk za celoživotní 
mistrovství v činohře pro Ladislava 
Mrkvičku

13  První sólistka Baletu ND Alina 
Nanu získala cenu za mimořádný 
výkon v roli Lise v Marné opatrnosti

14  Oceněna byla i sólistka Opery Ná-
rodního divadla Kateřina Kněžíko-
vá, a to za svůj výkon v roli Julietty 
v Národním divadle moravskoslez-
ském v Ostravě.

11 12

9

13 14

10
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Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
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OBCHODNÍ INFORMACE

Změny v předplatném
SEN2 (Seniorský cyklus II) 
Juliette: Snář / Národní divadlo
Představení 15. 12. 2019 od 17.00 je nahra-
zeno operou Láska ke třem pomerančům. 
Vstupenky zůstávají v platnosti.

NO (Nová opera) 
Juliette: Snář / Národní divadlo
Představení 18. 12. 2019 od 19.00 je nahra-
zeno operou Láska ke třem pomerančům. 
Vstupenky zůstávají v platnosti.

ROD2 (Rodinné divadlo odpolední II) 
Jakobín / Národní divadlo
Představení 16. 2. 2020 od 11.00 je přesunuto 
na termín 15. 2. 2020 od 11.00. 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 listopadu 2019: 

ČINOHRA 
Za krásu 
12. 11. ve 20.00, Nová scéna,
celé hlediště 100 Kč
Noční sezóna
21. 11. v 19.00, Stavovské divadlo,
přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč
Kouzelná země 
25. 11. v 19.00, Stavovské divadlo
přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč

OPERA
Dalibor 
6. 11. v 19.00, Národní divadlo 
II. balkon 350 Kč
Lohengrin
23. 11. v 18.00, Národní divadlo,  
II. balkon 350 Kč

LATERNA MAGIKA 
Zahrada
5. 11. ve 20.00, Nová scéna, 
střed 300 Kč

Národní divadlo nabízí studentům a mladým divákům do 26 let vstupen-
ky 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 listopadu 2019: 

ČINOHRA 
Proslov k národu 
4. 11. ve 20.00, Nová scéna,
celé hlediště 100 Kč
Misantrop 
9. 11. v 19.00, Stavovské divadlo,
přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč
Kouzelná země 
25. 11. v 19.00, Stavovské divadlo,
přízemí + zvýšené přízemí lóže 
200 Kč

OPERA 
Werther 
1. 11. v 19.00, Národní divadlo,
II. balkon 350 Kč
Jakobín 
10. 11. v 17.00, Národní divadlo,
II. balkon 350 Kč

LATERNA MAGIKA
Coctail 012 – The Best of 
9. 11. ve 20.00, Nová scéna,
střed 300 Kč

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

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

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

 >
KOUZELNÁ ZEMĚ
Foto: M. Špelda
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PROGRAM > LISTOPAD / NOVEMBER 2019

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

NÁRODNÍ
DIVADLO

1. Pá/Fri Werther DV1 19.00

2. So/Sat Maškarní ples (Un ballo in maschera) 19.00

3. Ne/Sun Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ROD4 17.00

4. Po/Mon nehraje se / no performance

5. Út/Tue Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ENG 19.00

6. St/Wed Dalibor ČFND 19.00

7. Čt/Thu Jakobín / The Jacobin 19.00

8. Pá/Fri Werther EX1 19.00

9. So/Sat Lohengrin ND+ O1 18.00

10. Ne/Sun Jakobín / The Jacobin ND+ OO 17.00

11. Po/Mon Maryša / Marysha DV2 19.00

12. Út/Tue nehraje se / no performance 19.00

13. St/Wed Kylián: Mosty času / Bridges of Time (česká premiéra / Czech premiere) 19.00

14. Čt/Thu Kylián: Mosty času / Bridges of Time EX4 19.00

15. Pá/Fri Kylián: Mosty času / Bridges of Time (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

16. So/Sat nehraje se / no performance

17. Ne/Sun Ceny Paměti národa / Memory of the Nation 20.00

18. Po/Mon nehraje se / no performance

19. Út/Tue nehraje se / no performance

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

21. Čt/Thu Kylián: Mosty času / Bridges of Time 19.00

22. Pá/Fri Kylián: Mosty času / Bridges of Time 19.00

23. So/Sat Lohengrin ND+ O2 18.00

24. Ne/Sun Rusalka SEN5 17.00

25. Po/Mon Kytice / A Bouquet 19.00

26. Út/Tue Manon Lescaut EX3 19.00

27. St/Wed Carmen 19.00

28. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

30. So/Sat
Kytice / A Bouquet ND+ 14.00

Kytice / A Bouquet ENG 19.00
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

Listopad / November 2019

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

1. Pá/Fri Misantrop / The Misanthrope Č4 19.00

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

3. Ne/Sun Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) ROD1 17.00

4. Po/Mon Valmont ND+ 19.00

5. Út/Tue Valmont 19.00

6. St/Wed
Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein 
(předpremiéra / preview) ND+

19.00

7. Čt/Thu
Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein 
(1. premiéra / 1st premiere) ND+

ČP 19.00

8. Pá/Fri
Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein 
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

9. So/Sat
Opera nás baví: Putování hudební Prahou II. / Opera is Fun! 11.00

Misantrop / The Misanthrope ENG 19.00

10. Ne/Sun Lolita 19.00

11. Po/Mon Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00

12. Út/Tue nehraje se / no performance

13. St/Wed nehraje se / no performance

14. Čt/Thu Lolita NDS 19.00

15. Pá/Fri nehraje se / no performance 19.00

16. So/Sat
SAMETOVÉ BALETNÍ GALA / VELVET BALLET GALA 
(speciální projekt / special project) 

19.00

17. Ne/Sun An Iliad (Prague Shakespeare Company) 19.00

18. Po/Mon Netrpělivost srdce / Beware of Pity SEN4 19.00

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

20. St/Wed Faust ND+ 19.00

21. Čt/Thu Noční sezóna / The Night Season ENG 19.00

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

23. So/Sat
Modrý pták / The Blue Bird ND+ ROD2 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

24. Ne/Sun pronájem /reserved

25. Po/Mon Kouzelná země / Nightwork ENG 19.00

26. Út/Tue nehraje se / no performance

27. St/Wed Netrpělivost srdce / Beware of Pity 19.00

28. Čt/Thu Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein Č1 19.00

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

30. So/Sat Leonce & Lena (česká premiéra / Czech premiere) BP 19.00

1. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

2. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

3. Ne/Sun
Mauglí / Mowgli (Divadlo U Staré herečky / The Old Actress’s Theatre) 16.00

Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman ČS2 20.00

4. Po/Mon Proslov k národu / Speech to the Nation 20.00

5. Út/Tue Zahrada / The Garden 20.00

6. St/Wed Zahrada / The Garden 20.00

7. Čt/Thu nehraje se / no performance

8. Pá/Fri nehraje se / no performance

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

10. Ne/Sun Proslov k národu / Speech to the Nation 20.00

11. Po/Mon Jsme v pohodě / New Century 20.00

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

13. St/Wed Kosmos / Cosmos (předpremiéra / preview) ND+ 20.00

14. Čt/Thu Kosmos / Cosmos (1. premiéra / 1st premiere) ND+ ČP 20.00

15. Pá/Fri Kosmos / Cosmos (2. premiéra / 2nd premiere) 20.00

16. So/Sat Cube 20.00

17. Ne/Sun
Nová krev: Tři smrti Martina Šmída 17.30

Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ ENG 20.00

18. Po/Mon
Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ Š5 10.00

Návštěva / The Visit 20.00

19. Út/Tue Human Locomotion 20.00

20. St/Wed Human Locomotion
10.00

20.00

21. Čt/Thu nehraje se / no performance

22. Pá/Fri pronájem /reserved

23. So/Sat pronájem /reserved

24. Ne/Sun pronájem /reserved

25. Po/Mon Cirk La Putyka: Slapstick Sonata 20.00

26. Út/Tue
Dnes večer nehráme / No Show Tonight (Slovak National Theatre 
Bratislava / Slovenské národní divadlo Bratislava)

20.00

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

28. Čt/Thu Kosmos / Cosmos ND+ Č2 20.00

29. Pá/Fri nehraje se / no performance

30. So/Sat Sametová simulace: Kabinet / Velvet simulation: Cabinet 17.00



52

PROGRAM > PROSINEC / DECEMBER 2019

NÁRODNÍ
DIVADLO

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

1. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

2. Po/Mon nehraje se / no performance

3. Út/Tue La traviata DV2 19.00

4. St/Wed Král Oidipús / Oedipus Rex (předpremiéra / preview) ND+ 19.00

5. Čt/Thu Král Oidipús / Oedipus Rex (1. premiéra / 1st premiere) ND+ ČP 19.00

6. Pá/Fri Král Oidipús / Oedipus Rex (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

7. So/Sat Manon Lescaut
ROD3 14.00

19.00

8. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Kytice / A Bouquet ČS1 19.00

9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 19.00

11. St/Wed

Louskáček – Vánoční příběh /  
The Nutcracker – A Christmas Carol

Š1 11.00

La traviata ND+ O3 19.00

12. Čt/Thu Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 19.00

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

14. So/Sat Král Oidipús / Oedipus Rex 19.00

15. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Láska ke třem pomerančům (L’amour des trois oranges) SEN2 17.00

16. Po/Mon Maryša / Marysha ENG 19.00

17. Út/Tue Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol
15.30

19.00

18. St/Wed Láska ke třem pomerančům (L’amour des trois oranges) ND+ NO 19.00

19. Čt/Thu Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol
15.30

19.00

20. Pá/Fri Rusalka 19.00

21. So/Sat Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol
14.00

18.00

22. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 18.00

23. Po/Mon nehraje se / no performance

24. Út/Tue nehraje se / no performance

25. St/Wed Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol
14.00

18.00

26. Čt/Thu Kytice / A Bouquet
15.00

19.00

27. Pá/Fri Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol
15.30

19.00

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

Carmen 19.00

29. Ne/Sun Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol
14.00

18.00

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

31. Út/Tue Louskáček – Vánoční příběh / The Nutcracker – A Christmas Carol 15.00
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1. Ne/Sun Leonce & Lena (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

2. Po/Mon Othello (Prague Shakespeare Company) 19.00

3. Út/Tue Misantrop / The Misanthrope ND+ EX2 19.00

4. St/Wed Leonce & Lena ND+ B1 19.00

5. Čt/Thu
Leonce & Lena 15.30

Leonce & Lena ND+ B2 19.00

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

7. So/Sat Leonce & Lena / Leonce & Lena 
SEN1 14.00

19.00

8. Ne/Sun Popelka (La Cenerentola) ROD6 17.00

9. Po/Mon Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein 19.00

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

11. St/Wed Misantrop / The Misanthrope ENG 19.00

12. Čt/Thu Faust ND+ 19.00

13. Pá/Fri Netrpělivost srdce / Beware of Pity 19.00

14. So/Sat Leonce & Lena
ROD7 14.00

19.00

15. Ne/Sun
Opera nás baví: Jaroslav Křička: České jesličky / Opera is fun! 11.00

Audience u královny / The Audience 19.00

16. Po/Mon Noční sezóna / The Night Season 19.00

17. Út/Tue Kouzelná země / Nightwork 19.00

18. St/Wed Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein ND+ Č3 19.00

19. Čt/Thu Popelka (La Cenerentola) 19.00

20. Pá/Fri Faust ND+ 19.00

21. So/Sat
Vánoční koncert (Kühnův dětský sbor) /  
Christmas Concert (The Prague Philharmonic Children’s Choir)

11.00

15.00

18.30

22. Ne/Sun Vánoce s Choreou / Chorea Bohemica 19.00

23. Po/Mon Vánoce s Choreou / Chorea Bohemica
15.00

19.00

24. Út/Tue nehraje se / no performance

25. St/Wed Modrý pták / The Blue Bird ND+ 16.00

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

27. Pá/Fri Netrpělivost srdce / Beware of Pity 19.00

28. So/Sat Audience u královny / The Audience 17.00

29. Ne/Sun Figarova svatba (Le nozze di Figaro) ND+ OO 17.00

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

31. Út/Tue Silvestr s Mozartem / New Year’s Eve with Mozart 20.00

1. Ne/Sun Sametová simulace: Kabinet / Velvet simulation: Cabinet 17.00

2. Po/Mon Plukovník Švec / Colonel Švec ENG DV1 20.00

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

4. St/Wed nehraje se / no performance

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

6. Pá/Fri Malý princ / The Little Prince
Š4 10.00

20.00

7. So/Sat Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

8. Ne/Sun
Vánoční příběh (Divadlo KAKÁ) 16.00

Za krásu / For Beauty 20.00

9. Po/Mon Kosmos / Cosmos 20.00

10. Út/Tue nehraje se / no performance

11. St/Wed Proslov k národu / Speech to the Nation ND+ 20.00

12. Čt/Thu Jsme v pohodě / New Century 20.00

13. Pá/Fri Návštěva / The Visit 20.00

14. So/Sat Cube 20.00

15. Ne/Sun Vidím nevidím / As Far as I See ND+ ROD5 17.00

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

17. Út/Tue Za krásu / For Beauty 20.00

18. St/Wed Kosmos / Cosmos 20.00

19. Čt/Thu Nová krev / The New Blood 20.00

20. Pá/Fri Dětská opera Praha / Children’s Opera Prague 17.00

21. So/Sat Sternenhoch 20.00

22. Ne/Sun
Česká mše vánoční (Dětská opera Praha) /  
Czech Christmas Mass (The Children’s Opera Prague)

15.00

17.00

19.00

23. Po/Mon nehraje se / no performance

24. Út/Tue nehraje se / no performance

25. St/Wed Zahrada / The Garden
14.00

17.00

26. Čt/Thu Zahrada / The Garden
14.00

17.00

27. Pá/Fri Zahrada / The Garden 20.00

28. So/Sat Zahrada / The Garden 17.00

29. Ne/Sun Návštěva / The Visit 20.00

30. Po/Mon Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

31. Út/Tue Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00
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BUDOVY ND I PARKING 
JSOU UPRAVENY PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 (po–ne 10–18)
Od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019 jsou v prodeji vstupenky 
na představení Baletu, Činohry, Laterny magiky a Opery 
na všech scénách do 30. 4. 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)
(po–pá 9–13.30, 14–19)

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

PARKING 

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

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

které se koná ve dni parkování. 

+420 224 901 320, +420 224 901 443  

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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

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

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

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

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

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

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

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

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  

V Národním divadle, na Nové scéně a ve Stavovském divadle 
organizujeme pravidelné komentované prohlídky.  
Více informací na webu ND nebo u koordinátorek:
Národní divadlo a Nová scéna: 
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 1. 11. 2019 to 30. 11. 2019, you can purchase tickets
for Ballet, Drama, Laterna magika and Opera performances 
on all the stages until 30. 4. 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)
(Mon–Fri 9–13.30, 14–19)

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

PARKING 

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

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

the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

REGULAR GUIDED TOURS  

Guided tours take place at the National Theatre historical 
building, the New Stage and the Estates Theatre. For more 
information, visit our website or contact the coordinators:
National Theatre and New Stage:
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 



(…) Okolnosti obsazení Hamleta z roku 1959 
provázely neobvyklé situace. Lukavský na ně 
v jednom časopiseckém článku vzpomínal: 
„Do Národního divadla jsem byl v chystaném 
Hamletovi angažován na roli Horatia. Hamleta 
měl hrát Karel Höger. Pak došlo k neuvěřitelné 
a v dějinách herectví ojedinělé události. Karel 
Höger týden před zahájením zkoušek roli Hamleta 
odřekl. Ne, že by se mu hrálo špatně – právě 
naopak – byl tak pln hereckých stereotypů, že 
své role jen sypal z rukávu – a z takových starých 
cihel nechtěl tvořit Hamleta – tím to zdůvodnil. 
Později jsem se dozvěděl od společné známé, že 
se jí svěřil s obavou: Kdyby zahrál Hamleta, bude 
to jeho konec. A zajímavé je, že když já už Hamle-
ta hrál, jednou mě v šatně oslovil: Pane kolego, 
uvědomujete si, že hrát Hamleta je vrchol herecké 
kariéry? A hrát Hamleta v Národním divadle je 
vrchol všech vrcholů …“

Jiří Hubička, Český rozhlas, 2015

Radovan Lukavský
(1. 11. 1919–10. 3. 2008)

Prvního listopadu si připomínáme 100. výročí  
narození vynikajícího herce, pedagoga a člověka, 
pana Radovana Lukavského.

 
Od r. 1957 byl členem Činohry Národního divadla. Roku 1995 
byl jmenován profesorem herectví. Získal Cenu Thálie za celo-
životní mistrovství, stal se laureátem Ceny Karla Čapka, obdržel 
medaili Za zásluhy – za vynikající umělecké výsledky, cenu 
za uměleckou činnost od Masarykovy Akademie umění, výroční 
cenu nadace Pangea Za úsilí a nápravu věcí lidských. 
Z jeho dlouhého repertoáru v Národním divadle jmenujme ale-
spoň Edgara (Král Lear), Šaška (Cokoli chcete), Vocilku (Strako-
nický dudák), Václava (Drahomíra a její synové), titulního Tomáše 
Becketa, titulního Othella, ze závěru herecké kariéry pak Puka 
(Sen noci svatojánské), Piláta Pontského (Pašije), Ivana (Lucerna).
Legendární bylo také jeho ztvárnění Hamleta ve slavné  
Pleskotově inscenaci v roce 1959. Od její premiéry uplyne 
27. listopadu 60 let.

 ×
Radovan Lukavský (Hamlet) s Miroslavem Doležalem (Horacio), 1959
Foto: J. Svoboda


