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Premieres
FOR THE 2015–2016 SEASON

Premiéry
SEZONY 2015–2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

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

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

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

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA 

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

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

PREMIÉRY / PREMIERES  

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

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA 

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

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

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

Opera BaletČinohra
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ÚVODNÍK

Vážení diváci!
Naší hlavní událostí tohoto měsíce je beze-
sporu nová premiéra Louskáčka. Od prvního 
uvedení tohoto baletu uběhlo přibližně jedno 
a čtvrt století. Během té doby se toto dílo stalo 
bez nadsázky celosvětovým baletním fenomé-
nem a zároveň jedním ze symbolů vánočního 
času. Nedovedu ani odhadnout, kolik choreo-
grafů a režisérů se doposavad tohoto příbě-
hu chopilo, kolik různých verzí bylo celkem 
vytvořeno. Jistě mnoho desítek.
Některé jsou klasičtější, tradičnější a konzer-
vativní ve smyslu návaznosti na odkaz Mariu-
se Petipy a Lva Ivanova, jiné dramaturgicky 
podobné, ale již novátorské choreograficky, 
část tvoří rovněž pohledy velice originální, 
svébytné a řekněme revoluční. Byli i tací, 
kteří tuto úžasnou Čajkovského hudbu použili 
pro příběh, který s Vánocemi mnoho společ-
ného neměl.
Tato pestrá historie je důkazem, že tento titul 
nejen stále žije, ale nadále se těší úžasné 
vitalitě a energii. Snad se mohu domnívat, 
že svou novou produkcí k ní rovněž nějakou 
dávkou přispívám. 
Má nová verze Louskáčka je tak trochu průni-
kem všech těch aspektů, které jsem výše zmí-

nil. Tedy, odrazem od Petipovy dramaturgie 
a respektem ke struktuře Čajkovského hudeb-
ního členění, jasnou choreografickou inspirací 
slovníkem klasického baletu a v neposlední 
řadě mým osobním autorským a tvůrčím vkla-
dem z hlediska práce s tématem. Vánoce však 
neopouštím, nebojte. Naopak je obohacuji 
ještě o čas předvánoční, tedy mikulášský.
Rád bych také poděkoval panu E. T. A. Hoff-
mannovi. Za jeho nádherné původní literární 
dílo Louskáček a Myší král. Za intelekt, duchov-
no, logiku a nádhernou práci s metafyzickými 
symboly a archetypy. Zkrátka za to všechno, 
co se posléze do Petipova okleštěného libreta, 
a tudíž následně i do Čajkovského hudebního 
rozsahu z mnoha důvodů nedostalo.
V mém novém představení se snažím alespoň 
střípků toho všeho dotknout, ač třeba v po-
někud odlišném kontextu. Proto také jemná 
parafráze v názvu: Louskáček a Myšák Plyšák.

Těšíme se na Vaši návštěvu, přeji Vám krásný 
zážitek a nádherné Vánoce.

Petr Zuska
umělecký šéf Baletu ND

Silvestr v Opeře 2015 
Netopýr – Galavečer
Přivítejte nový rok stylově při závěrečných tónech 
slavné Straussovy operety Netopýr!
Čeká Vás prvotřídní zážitek umělecký i kulinářský, 
společenská setkání, novoroční přípitek s předními 
umělci Státní opery, nezapomenutelné kouzlo histo-
rických prostor první operní scény v České republice.

V ceně vstupenky je zahrnuto představení operety 
Netopýr, bohatý raut s neomezenou konzumací neal-
koholických i alkoholických nápojů až do 2.30 hodin 
1. 1. 2016, tanec na jevišti po skončení představení 
za doprovodu živého orchestru a tištěný divadelní 
program k představení Netopýr.

Cena za vstupenku pro 1 osobu
Přízemí, I. balkon: 7 490 Kč
Lóže (přízemí, I. a II. pořadí): 8 990 Kč
II. balkon: 5 990 Kč

www.silvestrvopere.cz
Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1 
31. prosince 2015 od 19.00 hodin

Vstupenky je možno zakoupit online, v pokladnách 
ND, v prodejních sítích Bohemia Ticket, Colosseum 
Ticket a Ticket Portal. V případě zájmu o obchodní 
spolupráci při prodeji vstupenek, o rezervování 
většího počtu vstupenek nebo o platbu na fakturu 
s dodáním vstupenek z Národního divadla se obraťte 
na Oddělení objednávek obchodního odboru ND. 
Kontakt: Lucie Sedláčková, tel. +224 901 380,  
e-mail l.sedlackova@narodni-divadlo.cz,  
objednavky@narodni-divadlo.cz.
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Michal Dočekal zvolen 
prezidentem UTE 
V neděli 15. 11. 2015 proběhlo ve vídeňském divadle 
Volkstheater generální zasedání Unie evropských 
divadel (UTE), v jehož rámci byl novým prezidentem 
zvolen ředitel Činohry ND Michal Dočekal. 

Naváže tak na práci svého předchůdce Ilana Ronena, ředitele Izrael-
ského národního divadla Habima. Funkční období prezidenta UTE je 
dvouleté a může být o jedno období prodlouženo.  
Michal Dočekal ke svému zvolení řekl: Unie evropských divadel, založená 
Giorgio Strehlerem a Jackem Langem, sdružuje 18 významných divadel 
napříč celou Evropou – od Osla přes Vídeň po Řím a od Frankfurtu přes Mo-
skvu do Athén. Být zvolen jejím prezidentem není jen velká čest a závazek, 
ale i ocenění práce celého Národního divadla a jeho místa v mezinárodním 
kontextu. 
Činohra ND je členem UTE od roku 2009 a v rámci svého členství se 
podílela na řadě společných projektů – např. mezinárodního projektu 
Emergency Entrance, účastnila se mezinárodních festivalů v členských 
divadlech – v Kluži, v Remeši, v Bělehradě atd. Na další společný projekt 
v rámci UTE se chystá – bude jím nultý ročník mezinárodního festiva-
lu Cross roads/Křižovatky, který je plánován na podzim 2016 v Praze. 
Všichni členové Unie Evropských divadel také vyjádřili své hluboké 
pohnutí nad tragickými událostmi v Paříži.

ND Café  
s Petrem Zuskou  
a jeho hosty 

Setkání s tvůrci a umělci Národního divadla 
s názvem ND Café se od prvního uvedení těší 
velké oblibě. V září si diváci povídali s umě-
leckým šéfem Činohry, Danielem Špinarem, 
v říjnu s významným českým choreografem 
a tvůrcem velkých celovečerních baletů 
Liborem Vaculíkem a v listopadu s činoherním 
režisérem Štěpánem Páclem. 
V prosinci, v době Adventu, vás srdečně zveme 
na kávu s uměleckým šéfem Baletu ND a tvůr-
cem nové premiéry Louskáček a Myšák Plyšák, 
Petrem Zuskou. Hosty u kávy budou první só-
lista Baletu ND Alexandre Katsapov a sólistka 
Magdalena Matějková. Jste zvědaví na motivy 
vzniku díla, na spolupráci tanečníků či na his-
torky ze zákulisí? Není nic jednoduššího než se 
při této příležitosti zeptat. Více na webu Národ-
ního divadla v sekci ND+ a na facebooku.
Zveme vás 11. 12. od 17.00 na kávu  
či vánoční svařák do Café Nona

Baletní dílna  
Když se řekne  
balet

Pro všechny nedočkavé zájemce o baletní dílny 
máme dobrou zprávu, prosincová baletní dílna 
bude! Tentokrát to nebude tzv. pre-performing 
workshop, ale obecné seznámení s baletem 
jako takovým! Projdeme si baletní historii 
a tradice, seznámíme se s názvoslovím a zvyk-
lostmi, poznáte, jak vypadá běžný den našeho 
tanečníka a další zajímavosti. 
Dílna je vhodná pro děti od 5 let. 

Termín: 20. 12. v 16 hodin 
Cena: 180 Kč 
Místo konání: baletní sál, sídlo Baletu ND, 
Anenské náměstí 2, Praha 1
Neváhejte a přihlaste se co nejdříve na  
e-mailu: balet@narodni-divadlo.cz.
Kapacitu máme omezenou!

Dramaturgický 
úvod 

Louskáček a Myšák Plyšák 
Termín: 8.12. v 18.30 
Foyer na 1. balkoně historické budovy
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Rozsvícení vánočního 
stromu a zdobení perníčků 
V pátek 18.12. 2015 od 15 do 18 hodin proběhne  
na piazzetě oslava vánočních svátků. 

Národní divadlo ve spolupráci s charitativní organizací Dejme dětem 
šanci o.p.s. připravilo odpolední program, na kterém vystoupí nadějní 
mladí umělci z dětských domovů. Těšit se můžete na folklorní soubor 
Kaštánek a zpěvačky Zuzanu Holovskou a Terezu Obalilovou z dětského 
domova Tachov, tanečníky z dětského domova Plzeň a mnohé další. 
Navíc, jako minulý rok, i letos budete mít možnost nechat si ozdobit 
perníčky od hvězd Národního divadla. Vánoční strom darovala společ-
nost Lesy ČR, s.p.

Aura-Pont v spolupráci 
s Činohrou ND vyhlašuje 
Dramatickou soutěž 2016
Divadelní a literární agentura Aura-Pont ve spolupráci s Činohrou 
Národního divadla vyhlašuje již tradiční soutěž o nejlepší původní diva-
delní hru. Otevřena je všem novým česky nebo slovensky psaným hrám 
(nikoliv ale adaptacím či dramatizacím jiných autorských děl), které 
nesmějí být do ukončení soutěže (tj. 21. 5. 2016) uvedeny ani zveřejně-
ny, ani k témuž datu nevejde ve známost jméno jejich autora. Soutěž je 
anonymní. Pořadatel se zaručuje, že před porotou uchová naprostou 
anonymitu všech přihlášených příspěvků.
Svůj text zašle každý účastník soutěže v některém z běžných formátů 
na CD (DVD, flash disk) bez uvedení jména autora, a to v obálce, kam 
vloží i přihlášku do soutěže a potvrzení o zaplacení vstupního poplatku 
500 Kč za jednu hru (poštovní poukázkou - na adresu Aura-Pont s.r.o., 
Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4, nebo bankovním převodem na  
č.ú.: 478432283/0300 s uvedením v.s.: 30012016 a jména autora). 
Zaslané nosiče nebudou vráceny.
Přihlášené texty posoudí porota jmenovaná pořadatelem a složená 
z dramaturgů a dalších divadelních odborníků. Složení poroty bude 
rovněž odtajněno až v okamžiku vyhlášení výsledků. Porota si vyhrazuje 
právo některou z cen neudělit.
Uzávěrka soutěže se stanovuje na 30. ledna 2016 (rozhoduje razítko 
na obálce), názvy finálových textů budou oznámeny 4. dubna 2016 v rám-
ci Noci českých a slovenských autorů a vyhlášení výsledků je plánováno 
na 21. května 2016 během slavnostního zakončení festivalu Setkání/
Stretnutie v Městském divadle Zlín.
Během Noci českých a slovenských autorů, která se uskuteční 4. dubna 
2016 na Nové scéně, představí Činohra Národního divadla v režii umě-
leckého ředitele Daniela Špinara a dalších tvůrců vybrané hry z před-
cházejícího ročníku soutěže.
Propozice, přihlášku a aktuální informace o průběhu soutěže naleznete 
na stránkách www.aura-pont.cz v sekci Dramatická soutěž. Tamtéž 
budou po uzávěrce soutěže k dispozici ty soutěžní texty, jejichž autoři 
budou se zveřejněním souhlasit.

5

Ladislav Mrkvička a Cena Senior Prix 
za celoživotní mistrovství
Druhý listopadový víkend udělovala 
nadace Život umělce prestižní ceny 
Senior Prix za celoživotní mistrov-
ství. Mezi pěti desítkami oceněných 
interpretů starších sedmdesáti 
let nechyběl ani dlouholetý člen 
Činohry Národního divadla, herec 
Ladislav Mrkvička, kterého mohou 
diváci vidět například v Ostrovské-
ho Lese, který uvádíme na jevišti 
Stavovského divadla. Každoročně 
udělované ocenění Senior Prix dává 
nadaci Život umělce příležitost 
poděkovat vybraným umělcům 
za jejich celoživotní práci v televizi, 
divadle, rozhlase, v koncertních 
síních a dalších uměleckých prosto-
rách a projektech. 

Ukončení rekonstrukce fasády  
historické budovy
Symbolickým přípitkem na terase u trig 9. prosince 2015 ukončí 
ředitel Národního divadla doc. Jan Burian a Ing. Michal Štefl, předseda 
představenstva a generální ředitel OHL ŽS, několikaletou rekonstrukci 
fasády historické budovy Národního divadla. 
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VÁNOČNÍ PŘEDPLATNÉ 2015

Vánoční 
předplatné ND

Vánoční předplatné je 
nevšední dárek, kterým 
potěšíte sebe nebo své 
blízké. Nabízí 17 skupin 
sestavených z představení 
souborů Činohry, Baletu, 
Opery a Laterny magiky 
v termínech od ledna 
do června 2016. Včasný 
nákup přináší větší 
možnost výběru. Tak 
neváhejte!

Co je to předplatné?
Předplatné je skupina představení se-
stavených do celku podle svého žánru, 
zaměření či charakteru prodávaná 
v předstihu exkluzivně pro abonenty.

Výhody předplatného:
• jednoduchý výběr ze skupin 

sestavených podle přání diváků
• dárkové balení abonentní vstu-

penky při osobním nákupu 
• cenové zvýhodnění
• přednostní prodej míst před 

zahájením prodeje samo-
statných vstupenek

• stejné místo v hledišti při více 
představeních v jednom sále

• bezplatné lektorské úvody 
k představením a speciál-
ní akce pro předplatitele

• informační stánek v průběhu před-
stavení a bezplatné zasílání bulle-
tinu pro předplatitele e-mailem

• 3 hodiny parkování zdarma 
v parkingu ND v Ostrovní ulici 
v den abonentního představení

• 30% sleva na koncer-
ty České filharmonie

• 20% sleva na konzumaci v síti re-
staurací provozovatele CW Holding 
a. s. (Střelecký ostrov, Pizzeria 
Carlo, Hudební klub Palmovka atd.)

Předplatitelské skupiny

I – Romantické večery I VE DVOU DO DIVADLA

Dva ikonické příběhy, dva výjimečné divadelní večery, které můžete 
nadělit sobě nebo svým blízkým. Labutí jezero – příběh lásky prince 
Siegfrieda a princezny Odetty patří k nejslavnějším baletním dílům 
a je vnímán jako synonymum klasického tance. Nešťastná láska 
Shakespearových veronských milenců Romea a Julie inspirovala mezi 
mnohými také francouzského skladatele Charlese Gounoda. Operní 
zpracování slavného tématu vám přinášíme v premiérové inscenaci 
aktuální sezony.

3. 2. 2016 st Labutí jezero 20.00 SO
12. 5. 2016 čt Romeo a Julie 19.00 SO

Cena pro dva – A: 2 890 Kč, B: 1 890 Kč, C: 1 190 Kč

II – Romantické večery II VE DVOU DO DIVADLA

V této skupině se můžete těšit na romantické příběhy s nádechem 
pohádkovosti. Slavný italský skladatel Gioacchino Rossini se nechal 
inspirovat příběhem o Popelce a podařilo se mu vytvořit výjimečné dílo, 
které posluchačům nabízí pestrou škálu postav a situací od dojemných 
až po komické. Druhý večer vás zavede do kouzelného světa Sněhové 
královny, kde očarovaný chlapec Kaj pozná sílu přátelství, která dokáže 
porazit každé zlo.

24. 2. 2016 st Popelka 19.00 StD
7. 5. 2016 so Sněhová královna 19.00 SO

Cena pro dva – A: 2 890 Kč, B: 1 890 Kč, C: 1 190 Kč

III – Baletní příběhy VE DVOU DO DIVADLA

Dvě výpravy do světa mýtů a pohádek nabízí skupina určená ctitelům 
tanečního umění. Starodávnou legendu o chlapci, který se na prahu 
dospělosti setkává s černou magií, oživuje inscenace Čarodějův učeň. 
Magie zasáhne také do života malého Kaje, kterého Sněhová královna 
uvrhne do světa, v němž není místo pro lásku. Slavný balet na hudbu 
Sergeje Prokofjeva přichází na naši první scénu v režii úspěšného 
anglického choreografa Michaela Cordera.

6. 2. 2016 so Čarodějův učeň 18.00 ND
14. 5. 2016 so Sněhová královna 19.00 SO

Cena pro dva – A: 2 690 Kč, B: 1 720 Kč, C: 1 080 Kč

IV – Operní příběhy VE DVOU DO DIVADLA

Milovníkům hudebního divadla přinášíme dvě z nejoblíbenějších oper-
ních děl. Mozartův Don Giovanni je po právu nazýván „operou oper“, jejíž 
výjimečnost již dvě stě let uchvacuje jak laiky, tak diváky z řad odborné 
veřejnosti. Příběh o potrestaném prostopášníkovi ožívá intenzivněji 
ve Stavovském divadle, místě své světové premiéry. Slavným příběhem 
milenců ze znepřátelených rodů se nechal inspirovat francouzský 
skladatel Charles Gounod a svou operou Romeo a Julie se zařadil 
do plejády slavných zpracování tohoto tématu.

22. 3. 2016 út Don Giovanni 19.00 StD
25. 5. 2016 st Romeo a Julie 19.00 SO

Cena pro dva – A: 2 890 Kč, B: 1 890 Kč, C: 1 190 Kč

V – Exclusive

Exkluzivní skupina vám přináší výběr našich nejoblíbenějších insce-
nací. Hned na začátku programu se můžete těšit na návštěvu u Ivy 
Janžurové, na Audienci u královny. Balet La Bayadère vám zprostřed-
kuje romantické setkání s orientální tematikou, pompézní výpravou 
a prvotřídními tanečními výkony. Horkou novinkou sezony je swingová 
revue Ondřeje Havelky, jejíž melodie Vás zaručeně nenechají sedět 
v klidu. Nechejte své srdce bušit v rytmu swingu! Nového zpracování 
se ve Státní opeře dočká slavná opera Madama Butterfly, milostný 
příběh amerického důstojníka Pinkertona a mladičké gejši Čo Čo San, 
přezdívané Motýlek.

10. 2. 2016 st Audience u královny 19.00 StD
30. 4. 2016 so La Bayadère 19.00 SO
22. 5. 2016 ne V rytmu swingu buší srdce mé 19.00 ND
28. 6. 2016 út Madama Butterfly 19.00 SO

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

VI – Činoherní hity

Na čtyři večery ve zlaté kapličce a na setkání s hvězdami divadelních 
prken se můžete těšit v exkluzivní činoherní skupině. Do alegorického 
světa, kde každý typ člověka nachází své připodobnění v říši hmyzu, 
nahlédnete v barvité inscenaci Daniela Špinara. Příběh o lásce oddané 
a přitom nevěrné Manon Lescaut se na prkna Národního divadla dostá-
vá vůbec poprvé. Doufáme, že stejně jako Vítězslava Nezvala okouzlí 
i vás. Jak to u nás vypadá a o čem všem jsme schopni se pohádat? 
V mnoha směrech stále aktuální Naši furianti jsou doslova divadelním 
bestsellerem. Na závěr sezony uvidíte, jak očarované dudy přinesou 
Švandovi úspěch na jeho cestě světem, nicméně skutečné štěstí že 
pozná až s láskou milované Dorotky.

15. 2. 2016 po Ze života hmyzu 19.00 ND
8. 4. 2016 pá Manon Lescaut 19.00 ND
4. 5. 2016 st Naši furianti 19.00 ND
15. 6. 2016 st Strakonický dudák 19.00 ND

Cena – A: 1 760 Kč, B: 1 260 Kč, C: 790 Kč

VII – Rodinné divadlo odpolední

Skupinu doporučujeme divákům od deseti let. 
Čtyřmi odpoledními představeními můžete udělat radost celé rodině. 
Alegorický příběh o „modrém ptáku“ oživuje svět věcí kolem nás 
a jeho jevištní zpracování podněcuje fantazii dospělých i dětských 
diváků. V pohádkovém příběhu o Malém princi se následně seznámíte 
s principy unikátní Laterny magiky. Sílu lásky a přátelství, která dokáže 
překonat každé zlo, pozná malý Kaj v novém baletu Sněhová královna 
choreografa Michaela Cordera. Za českou operní klasiku bezpochyby 
považujeme Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky inspirované románem 
Rudolfa Těsnohlídka. Filozofický příběh o zvířatech a lidech, touze 
a zklamání oslovuje dospělé diváky a malebností a výpravností zaujme 
také pozornost dětského publika.

26. 3. 2016 so Modrý pták 15.00 StD
16. 4. 2016 so Malý princ 17.00 NS
14. 5. 2016 so Sněhová královna 14.00 SO
12. 6. 2016 ne Příhody lišky Bystroušky 14.00 ND

Cena – A: 1 390 Kč, B: 970 Kč, C: 620 Kč
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Vysvětlivky:

 Opera
 Činohra
 Balet
 Laterna magika

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

Cenová pásma:
A přízemí, I. balkon včetně 

předních míst v lóžích ND, 
StD, přízemí, I. balkon včetně 
předních míst v lóžích přízemí 
a I. pořadí SO, střed NS

B přízemí, I. balkon včetně  
předních míst v lóžích přízemí 
a I. pořadí ND a StD, zadní mís-
ta v lóžích přízemí a I. pořadí, 
přední místa v lóžích II. pořadí 
SO, vnitřní kraje NS

C zadní místa v lóžích II. balkon, 
I., II. galerie ND a StD,  
zadní místa v lóžích II. pořadí,  
II. balkon SO, vnější kraje NS

Činoherní představení na Nové 
scéně mají pouze jedno cenové 
pásmo (střed NS)

Kde získat předplatné?
• online na www.predplatnend.cz
• osobně v pokladně  

předplatného Národního  
divadla (Národní 4, Praha 1,  
po–pá 9–18 hod.,  
so–ne 10–18 hod.) 
Od 14. 12. po–pá 9–20,  
so–ne 10–20

• osobně na vánočním stánku ND 
(Obchodní centrum Chodov 
od 21. 11., po–ne 9–21 hod.; 
Knihkupectví Dobrovský Vác-
lavské nám. od 28. 11., po–so 
9–22 hod., ne 10–21 hod.; 
Knihkupectví Dobrovský 
Obchodní centrum Arkády 
Pankrác od 5. 12.,  
po–ne 9–21 hod.)

• osobně na předprodejních 
místech po celé ČR (seznam 
na www.predplatnend.cz)

Způsob převzetí vstupenek  
/ způsob platby:
• eVstupenka / platební kartou 

online, bankovním převodem
• osobně (po zaplacení rezervace 

nebo nákupu na místě) / hoto-
vě, platební kartou na místě

• osobně (vyzvednutí už zaplace-
né vstupenky) / platební kartou 
online, bankovním převodem

• poštou po ČR / platební kartou 
online, bankovním převodem

Informace o předplatném:
Rádi vám pomůžeme s řešením 
vašich požadavků při nákupu před-
platného, stačí nás kontaktovat. 
• www.predplatnend.cz 
• tel.: +420 224 901 487  

(po–ne 10–18 hod.)
• e-mail: predplatne@narodni-

-divadlo.cz (po–pá 10–18 hod.)
• oddělení předplatného  

Národního divadla (Ostrovní 1, 
Praha 1, po–pá 10–18 hod.)

VIII – Dětem pro radost PRO NAŠE NEJMENŠÍ

Skupinu doporučujeme divákům již od šesti let. 
Pro malé a začínající diváky jsme připravili skupinu, která skýtá mož-
nost seznámení s baletem i operou. Pohádkový příběh na motivy Hanse 
Christiana Andersena vás zavede do mrazivého světa Sněhové králov-
ny. Jen hluboká láska dokáže roztát ledy zloby. Se závěrem sezony se 
do Národního divadla vrátí oblíbená rodinná expedice Čarokraj. Nejen 
malí diváci se můžou těšit na napínavou exkurzi tajemným divadelním 
podzemím a na setkání s rozličnými mytologickými bytostmi.

6. 3. 2016 ne Sněhová královna 14.00 SO
25. 6. 2016 so Čarokraj 14.00 ND

Cena – A: 790 Kč, B: 650 Kč, C: 390 Kč

IX – Opera nás baví

U interaktivního projektu Dětské opery Praha se mohou mnohému 
přiučit děti, rodiče i prarodiče. Průřez jednotlivými obdobími hudebních 
dějin seznámí malé diváky zábavnou formou s nejvýraznějšími 
osobnostmi jednotlivých proudů. Každé představení je také výtvarně 
spojeno s veselými obrázky Jiřího Votruby a s výtvarnou soutěží pro 
dětského diváka. Program je zaměřen také na autory, jejichž díla se 
objevují na repertoáru našeho operního souboru.

10. 1. 2016 ne Opera nás baví 11.00 StD
20. 2. 2016 so Opera nás baví 11.00 StD
10. 4. 2016 ne Opera nás baví 11.00 SO
15. 5. 2016 ne Opera nás baví 11.00 ND

Jednotná cena 590 Kč

X – Dárek pro prarodiče

Na cestu tajuplným ostrovem se můžete vydat v hledišti Nové scény 
při odpoledním představení Podivuhodné cesty Julese Verna. Jedinečné 
principy Laterny magiky umožňují poznat velké objevy konce 19. 
a začátku 20. století prostřednictvím způsobů práce bláznivého 
filmařského týmu. Janáčkovy Příběhy lišky Bystroušky svým vtipem, 
myšlenkovou hloubkou a emotivitou oslovují operní publikum po celém 
světě. Další představení skupiny je poutavý příběh o prolínání lidských 
osudů na pozadí událostí 20. století. Snaha o nový začátek může někdy 
vynést na povrch i stíny dřívějšího života. Balet Valmont, příběh o cynic-
kých poživačích, vytvořil známý český choreograf Libor Vaculík podle 
slavného románu Nebezpečné známosti.

23. 1. 2016 so Podivuhodné cesty Julese Verna 17.00 NS
21. 2. 2016 ne Příhody lišky Bystroušky 11.00 ND
24. 3. 2016 ne Kámen 19.00 StD
22. 5. 2016 ne Valmont 19.00 StD

Cena – A: 1 440 Kč, B: 990 Kč, C: 640 Kč

XI – Pro milovníky tance

Přinášíme vám atraktivní a různorodou kombinaci čtyř večerů, ve kte-
rých si přijdou na své jak milovníci klasického, tak moderního tance. 
Cyklus zahájí dva komponované večery renomovaných světových 
choreografů, Ballettissimo a Česká baletní symfonie II. Pro prostor Nové 
scény byl vytvořen jedinečný projekt, ve kterém tanečníci Národního 
divadla interpretují tvorbu izraelského choreografa Ohada Naharina. 
Závěr sezony přinese velké téma Romea a Julie, které v duchu neokla-
sické baletní estetiky zpracoval umělecký šéf Baletu Národního divadla 
Petr Zuska.

26. 3. 2016 so Ballettissimo 19.00 SO
13. 4. 2016 st Česká baletní symfonie II 19.00 ND
17. 5. 2016 út OHAD NAHARIN: decadance 20.00 NS
30. 6. 2016 čt Romeo a Julie 19.00 SO

Cena – A: 2 490 Kč, B: 1 590 Kč, C: 990 Kč

XII – Pro milovníky opery

Milovníkům opery jsme připravili sérii čtyř představení, při kterých na-
vštíví všechny scény Národního divadla. Komorní groteskní operu Rudá 
Marie podle oblíbeného rozhlasového seriálu Tlučhořovi napsal mladý 
český skladatel Jan Kučera na míru interpretům i prostoru Nové scény. 
V Národním divadle se můžete těšit na velkolepou operní fresku podle 
Puškinova dramatu o Borisi Godunovovi. Odlehčené pohádkové téma 
nabídne jeviště Stavovského divadla, kde si díky Kouzelné flétně užijete 
nejen Mozartovu hudbu, ale také pestrou výpravu a jevištní efekty. 
Závěr sezony přinese shakespearovské téma v Macbethovi, jehož oper-
ního zpracování se ujal velikán italské opery Giuseppe Verdi.

15. 1. 2016 pá Rudá Marie 20.00 NS
25. 2. 2016 čt Boris Godunov 19.00 ND
15. 4. 2016 pá Kouzelná flétna 19.00 StD
15. 6. 2016 st Macbeth 19.00 SO

Cena – A: 2 590 Kč, B: 1 790 Kč, C: 1 190 Kč

XIII – Operní koncerty NOVINKA

Umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery Petr Kofroň 
si vytyčil za cíl vrátit koncerty na jeviště našich divadel. Již tradiční 
Mozartovy narozeniny nabídnou v lednu umění Simony Houda-Šaturové, 
v únoru uslyšíte naši přední sólistku Danu Burešovou zpívat Straussovy 
Čtyři poslední písně a nejen to a v červnu zazní v Národním divadle pod 
taktovkou Jaroslava Kyzlinka dva hudební klenoty skladatelů Leoše 
Janáčka a Bohuslava Martinů.

27. 1. 2016 st Mozartovy narozeniny 19.00 StD
20. 2. 2016 so Písňový večer sólistů Opery ND 19.00 ND
5. 6. 2016 ne Česká vokálně-symfonická tvorba 19:00 ND

Ceny – A: 1 990 Kč, B: 1 390 Kč, C: 870 Kč

XIV – Pro milovníky činohry I

Tvorba Ondřeje Havelky se do Národního divadla vrací ve swingové 
revue, která divákům přiblíží životní osudy české jazzové legendy Jiřího 
Traxlera v období mezi dvěma totalitními režimy. Božena Němcová je 
nejen ikonou české literatury, ale byla také mimořádnou osobností, 
kterou se nechala inspirovat ve své nejnovější hře současná drama-
tička Lenka Lagronová. Ohlédnutí za léty, které uplynuly od sametové 
revoluce, nabízí inscenace Po sametu. Materiál čerpali tvůrci tohoto 
originálního divadelního projektu v rubrice Minulý týden, která vychází 
v časopise Respekt. Současnost i rádoby zapomenutá minulost se 
ukazuje ve hře Kámen. V domě, jehož zdi byly svědky dějin, se setkávají 
tři generace žen ze dvou zdánlivě cizích rodin.

9. 2. 2016 út V rytmu swingu buší srdce mé 19.00 ND
17. 4. 2016 ne Jako břitva (Němcová) 19.00 StD
18. 5. 2016 st Po sametu 20.00 NS
10. 6. 2016 pá Kámen 19.00 StD

Ceny – A: 1 190 Kč, B: 960 Kč, C: 690 Kč

XV – Pro milovníky činohry II

V této skupině vám přinášíme kombinaci divadelní klasiky a soudobé 
dramatické tvorby. Na prknech Stavovského divadla ožívá ikonický pří-
běh o žárlivosti, který je ctěn nejen jako výjimečné umělecké dílo, ale 
poutá také pozornost psychologů – Othello. Alegorický text hry Ze života 
hmyzu nás nutí k zamyšlení a pozornosti i v dnešní době a inscenáto-
rům skýtá možnost zpracování v hávu dnešního divadelního jazyka. 
Ve hře Zemětřesení v Londýně sledujeme na jevišti Nové scény skrze 
osudy tří sester příběh odehrávající se od šedesátých let 20. století 
do daleké budoucnosti. Na Ostrovského groteskní komedii Les o vy-
počítavosti, intrikách a touze po zisku se můžete těšit do Stavovského 
divadla. Ústředním motivem hry je spor o les, který odkrývá barvité 
charaktery jednotlivých postav, a ústřední postavou svérázná statkářka 
Gurmyžská, kterou s charakteristickou grácií hraje Iva Janžurová.

13. 2. 2016 so Othello, benátský mouřenín 19.00 StD
13. 3. 2016 ne Ze života hmyzu 19.00 ND
9. 4. 2016 so Zemětřesení v Londýně 20.00 NS
10. 5. 2016 út Les 19:00 StD

Cena – A: 1 090 Kč, B: 890 Kč, C: 670 Kč

XVI – Činohra na Nové scéně I KOMORNÍ DRAMA  

Představení v komorním prostředí Nové scény tradičně patří k tomu 
nejžádanějšímu, co naše divadlo nabízí náročným divákům. Strasti 
života jsou dialog plný proseb, vydírání a výmluv, takový, který v mnoha 
obměnách prožíváme my všichni. Vzpomenete si ještě, jaké události 
hýbaly společnosti během uplynulých šestadvaceti let? Inscenace 
Po sametu nabízí ohlédnutí za vzestupy a pády našeho politického, 
kulturního i veřejného života. Láskou a informacemi jsou prostoupeny 
okamžiky našich životů. Hra britské autorky Caryl Churchillové přináší 
několik fragmentů ze života dnešního člověka, který se denně potýká 
s banalitami i zásadními otázkami bytí. Jak se asi žije malíři v místě, kde 
neexistuje jiná barva než bílá? Odpověď na tuto a další otázky přináší 
jedna z našich nejoblíbenějších inscenací s Karlem Dobrým v hlavní roli.

15. 2. 2016 po Strasti života 20.00 NS
14. 3. 2016 po Po sametu 20.00 NS
18. 4. 2016 po Láska a informace 20.00 NS
10. 5. 2016 út Ohlušující pach bílé 20.00 NS

Jednotná cena 790 Kč

XVII – Činohra na Nové scéně II KOMORNÍ DRAMA  

Pohled do rozštěpené mysli génia, který netouží po ničem jiném, než do-
stat se ven z ústavu pro choromyslné nabízí Ohlušující pach bílé s Karlem 
Dobrým v roli Vincenta van Gogha. Hry Lenky Lagronové vynikají svou 
mnohovrstevnatostí. Ač píše o vážných tématech, jejím textům neschází 
poťouchlý až cynický smysl pro humor, se kterým se setkáte také ve hře 
Z prachu hvězd. Trochu spolu, ale především hodně samy jsou postavy 
nové inscenace, kterou na prkna Nové scény přináší šéf souboru Daniel 
Špinar. Prožijete tři náhodná setkání, tři příběhy obyčejných lidí podané 
se syrovostí, intenzitou a naléhavostí, která bere dech. Zemětřesení v Lon-
dýně revuální formou vypráví o odpovědnosti za vlastní život – ale také 
o víře v budoucnost a důvěře ke světu, bez nichž nelze smysluplně žít.

11. 1. 2016 po Ohlušující pach bílé 20.00 NS
17. 2. 2016 st Z prachu hvězd 20.00 NS
12. 5. 2016 st Spolu/Sami 20.00 NS
20. 6. 2016 po Zemětřesení v Londýně 20.00 NS

Jednotná cena 790 Kč www.predplatnend.cz
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VÁNOČNÍ INSPIRACE

Vánoční dárky  
z Národního divadla
Vstupenky, dárkové poukázky nebo Vánoční předplatné nejsou 
jediné dárky z Národního divadla, které můžete letos položit 
pod stromeček. Stále rozšiřujeme nabídku dárkových předmětů, 
které lze zakoupit v hlavní pokladně ND.

Diář 2016 • 89 Kč
Navazujeme na loňský úspěšný diář 
s návrhy divadelních kostýmů! Pro 
rok 2016 jsme pro vás připravili 
výběr fotografií z prvních 40 let 
Národního divadla. Těšit se můžete 
na opravdové perličky z Archivu ND 
i na fotografie hereckých legend 
přelomu 19. a 20. století.

Deštník • 260 Kč
Bílé Vánoce zařídit neumíme,  
vaši pohodu a styl v jakém-
koli počasí však ano. Kvalitní 
deštník s logem Národního 
divadla na dřevěné rukojeti 
elegantně naznačí, že patříte 
k milovníkům umění.

Baletní tašky • 80 Kč, 135 Kč
Praktické, lehké a pevné plátěné tašky s různými  
motivy se hodí na vánoční nákupy i na trikot a piškoty. 
A když je zrovna nebudete potřebovat, snadno je  
srolujete do kabelky.

Batoh Jeníček 
a Mařenka • 179 Kč
Operní inscenace bratří 
Formanů Jeníček a Ma-
řenka slaví mezi malými 
diváky velký úspěch! 
K inscenaci jsme kromě 
perníčků, které můžete 
zakoupit ve Státní opeře 
během přestávky, vyrobili 
i batůžek s pohádkovým 
motivem. Vejde se do něj 
svačina na výlet, přezůvky 
do školy i úbor na tělocvik.

DVD Sluha dvou pánů • 199 Kč  
Richard III. • 200 Kč
Na pokladně Národního divadla můžete sobě nebo 
svým blízkým pořídit záznamy dvou našich úspěšných 
činoherních inscenací. Nesmrtelného Sluhy dvou pánů 
s Miroslavem Donutilem v hlavní roli a Richarda III. 
s Richardem Krajčem, jehož poslední reprízu zakončily 
několikaminutové ovace vestoje.

Trička • 200 Kč, 170 Kč 

Národní divadlo můžete nosit 
i na tričku, a to v podobě v podobě 
povedeného motivu k inscenaci 
Podivuhodné cesty Julese Verna, 
krátkých a úderných textů k vy-
braným činoherním inscenacím 
nebo s heslem letošní činoherní 
sezony: Buď Národní!

Dárková obálka • 20 Kč
Dárková obálka s kouzelným vá-
nočním motivem pozvedne pozvání 
do Národního divadla na opravdu 
výjimečný dárek! Kapsa přesně 
odpovídá velikosti našich vstupenek 
i dárkových poukázek, záleží tedy už 
jen na vás, jakým obsahem ji naplníte.
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Baletní  
kalendář  
• 130 Kč
Každoročně netrpělivě 
očekávaný baletní 
kalendář je tentokrát 
dílem „dvorního foto-
grafa“ Baletu ND Pavla 
Hejného. Na stránkách 
kalendáře, zamě-
řeného na znamení 
zvěrokruhu, najdeme 
kromě kalendária 
texty astroložky Mar-
kéty Vostré. O cho-
reografické ztvárnění 
jednotlivých fotografií 
se postarala sólistka 
Baletu ND Zuzana 
Šimáková.

Činoherní  
kalendář  
• 259 Kč
Mecenášský klub 
Národního divadla 
a Nakladatelství 
ANAG už třetím 
rokem podpořilo 
vznik velkofor-
mátového ná-
stěnného kalen-
dáře Činohry ND. 
Kalendář vychází 
z vizuálů k premi-
érám a projektům 
aktuální sezony, 
které okouzlujícím 
způsobem ztvárnila 
umělecká fotograf-
ka Tereza Vlčková.

Magnetické záložky  
do knihy • 39 Kč
V jednom balení najdete hned tři praktické 
záložky do knihy s vyobrazením kostýmních ná-
vrhů významných výtvarníků začátku 20. století 
– Bedřicha Feuersteina, Enrica Prampoliniho  
a Josefa Čapka.

Balicí papír • 25 Kč
Krásný vizuál k letošnímu Vánočnímu předplat-
nému si můžete odnést domů na luxusním vá-
nočním papíře. Všechny dárky tak můžete sladit 
do působivé podoby. Jedno balení obsahuje dva 
archy velikosti 100 cm x 70 cm.

Čokoláda 
• 129 Kč
Sladkého není 
nikdy dost, zvlášť 
o Vánocích. Výrobce 
kvalitní čokolády 
Toblerone vytvořil 
sadu 400gramových 
čokolád se siluetou 
historické budovy 
Národního divadla 
na obalu. Prosíme, 
mlsejte pouze o pře-
stávkách. 

Divadlo nás baví • 549 Kč  
Balet nás baví • 499 Kč  
Opera nás baví • 499 Kč 
Nazdar, ND! • 189 Kč  
Pexesa • 39 Kč  
Puzzle • 80 Kč
Na stromeček a nadílku pod ním se těší přede-
vším děti, a ani na ně jsme v Národním divadle 
nezapomněli. Můžete vybírat z publikací o jed-
notlivých divadelních žánrech – Balet, Divadlo 
a Opera nás baví s krásnými ilustracemi Jiřího 
Votruby. Tentýž výtvarník je i autorem obrázků 
ke komiksu Dany Flídrové Nazdar, Národní di-
vadlo!, který zábavnou formou vypráví o vzniku 
a historii české první scény. V nabídce pro naše 
nejmenší diváky máme i drobnější dárky jako 
pexeso se slavnými hudebními skladateli nebo 
s postavami z oper Bedřicha Smetany a puzzle 
s vyobrazením scény z Labutího jezera či s bu-
dovou Stavovského divadla.

Placky • 20 Kč
Placka je jednoduchým a sro-
zumitelným prostředkem 
jak vyjádřit svůj názor, ať už 
milujete balet, jste fanoušky 
činoherního projektu „Nová 
krev“ nebo jste prostě a jed-
noduše Národní.

Šperky Sněhová královna
• Brož vločka 275 Kč  
• Náramek vločka 395 Kč  
• Drops s hvězdou 395 Kč  
• Náušnice Drops 295 Kč  
• Nálepka vločka 120 Kč

Klasické dílo Sergeje Prokofjeva Sněhová 
královna v choreografii Michaela Cordera 
uvede Balet ND poprvé 3. března 2016 
ve Státní opeře. Česká firma Preciosa, 
která se podílí i na vzniku kostýmní 
výpravy, vytvořila originální sadu šperků 
v licencované sérii přímo pro divačky 
Národního divadla. Blýsknout se můžete 
náramkem, broží, náušnicemi či náhrdel-
níkem. Nebo nejlépe vším najednou!

Zápisník ND • 49 Kč
Zápisník velikosti A6 v červeném nebo zeleném 
provedení má čisté nelinkované stránky pro-
ložené kostýmními návrhy z našeho úspěš-
ného diáře 2015. Vejde se i do malé kabelky 
a můžete si do něj zapisovat třeba dojmy 
z představení.
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TÉMA

PETR ZUSKA
choreograf a režisér

[1] Setkali jste se v dětství  
s Louskáčkem? Jaké to bylo?

[2]  Jak vnímáte tuto vánoční 
pohádku?

[3]  Kterými slovy byste  
Louskáčka charakterizoval?

[4] Podle jakého klíče jste  
postupovali při vytváření  
choreografie / kostýmů /  
scénografie?

[5]  Co pro vás osobně znamenají 
Vánoce?

O klíčích  
vlastní  
imaginace
Louskáček očima tvůrců inscenace – choreografa  
a režiséra PETRA ZUSKY, scénografa PAVLA SVOBODY  
a kostýmní výtvarnice ALEXANDRY GRUSKOVÉ 

[1] Ano, setkal. Přesně se stejným typem a designem 
louskáčka, kterého mám ve svém novém baletu. 
Krom toho mě můj děda také učil, kterak rozlousk-
nout vlašský ořech mezi ukazováčkem a palcem 
s pomocí dlaně druhé ruky. A jaké to bylo? No, bolelo 
to, a navíc jsem měl pak prsty černo-fialovo-zele-
né od zbytků slupek z čerstvých ořechů ze stromu 
dědovy zahrady. Takže býti louskáčkem jsem okusil 
dokonce i sám na sobě.

[2] Tou původní Hoffmannovou knihou jsem byl 
v dětství fascinován, a dnes o to více, protože jsem 
už schopen vnímat i promyšlenou symbolickou až 
metafyzickou nadstavbu. Pokud se však vrátíme 
k dosavadní historii baletního Louskáčka, pak musím 
bohužel říci, že většina z ní zůstala těžce ve stínu 
původního příběhu.

[3] No, jsou to v podstatě takové zvláštní kovové 
kleště. Zvláštní v tom, že na opačné straně od úchy-
tových madel jsou hned dva různě velké otvory. Ten 
větší slouží k louskání vlašských ořechů, ten menší je 
určen lískovým. Přičemž oba tyto kruhové otvory jsou 
na hranách opatřeny jemnými zoubky – to aby ořechy 
před smrtí nevyklouzly. Jednoduchý a skvělý vynález.

[4] Choreografii stavím v tomto případě většinou 
v duchu slovníku klasického baletu. To je však z hle-
diska tvorby celkově poměrně sekundární záležitost. 
Úhelným kamenem je nápad na dramaturgické ucho-
pení a režijní struktura. V rámci těchto dvou aspektů 
jsem vždy do určité míry ovlivněn zmíněným E. T. A. 
Hoffmannem, M. Petipou, jako autorem původního 
baletního libreta, a tudíž přirozeně návazně i Čajkov-

ského hudebním rozsahem (díky za jeho nádheru). 
No, a pak pochopitelně ve značné míře používám 
„klíč“ vlastní imaginace a svého osobního autorství 
v daném tématu.

[5] Dodnes, když loupu mandarinku, úplně se propad-
nu o těch zhruba 40 let zpátky. Mandarinky byly tehdy 
synonymem Vánoc (tedy pokud jste měli štěstí a ještě 
byly). Ta vůně mandarinek mi otvírá celý pêle-mêle 
tehdejších dětských emocí jako déjà vu. Je to o tajem-
ství, kouzlu, očekávání, překvapení, o zářícím stromu, 
o dárcích pod ním, o tátovi s mámou, kteří mi tvrdí, že 
teď právě tu byl Ježíšek a už zase zmizel a tohle nám 
tu nechal …
V mých gymnazijních letech a i později byly mé 
Vánoce už „dospěláčtěji- duchovnější“, tedy o kole-
dách, které jsem se spolužáky hrál na kytaru a zpíval 
na Karlově mostě. Také o Rybově mši a o půlnočních. 
To bylo tehdy stejně úžasné a dechberoucí.
V současné době (tedy velký časový skok) jsem 
tak trochu kombinací toho všeho. Kytara a zpěv mi 
zůstaly, Rybovkou také nepohrdnu, dětská kouzla 
a tajemnou atmosféru se snažím utvářet svým dětem 
a (to bylo vždycky), nevyhnu se ani x-tým zhlédnutím 
„Tří oříšků pro Popelku“ – to je vlastně bez nadsázky 
„český“ Louskáček.  
I proto je v mé nové verzi patrný určitý tematický 
odkaz na toto skvělé filmové zpracování, ač se vlast-
ně jedná o Popelku. Zároveň je to však odkaz přímo 
na Hoffmannova „Louskáčka a Myšího krále“. Bez pří-
mé příběhové a symbolické spojitosti s ořechy nemá 
Louskáček jako takový žádnou logiku a opodstatnění. 
To je například jedna z nemocí většiny baletních 
Louskáčků v dosavadní historii.

 >
Petr Zuska

Foto: J. Fulín
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PAVEL SVOBODA 
scénograf

ALEXANDRA GRUSKOVÁ 
kostýmní výtvarnice

[1] S „Louskáčkem“ jsem se v dětství nesetkal. Se-
tkání s louskáčkem však bylo vždy příjemné. Krásně 
se v něm odráželo mihotavé světlo svíček a byl 
výborným pomocníkem při výrobě lodí, které určují 
osud na rok dopředu.

[2] Vzhledem k tomu, že mám mladší sestru a vzá-
jemné bitvy mezi námi vždy nějaké hořely, nevní-
mám to nutně jako pohádku a už vůbec není třeba, 
aby venku sněžilo. Dílo Louskáček vnímám jako 
velmi konzervativní schéma plné předsudků. Dou-
fám, že si divák navzdory tomu uvědomí, že ten, kdo 
nosí kalhoty a v kapse má prak, nemusí být ten, kdo 
je tak nějak automaticky předurčen být spouštěčem 
každého průšvihu.

[3] Nostalgie, zasněnost, selektivní paměť. A potom 
tam je z mé perspektivy těžko popsatelný druh 
pohledu do budoucnosti obestřený mixem slovních 
spojení „těšit se na nevím přesně co“ a „být nedo-
čkavý, až přijde, nevím přesně kdo“.

[4] Podle klíče, že mít v ruce klíč a nevědět, co se 
s ním dá otevřít, je přesně ten pocit, který by mohl 
být dobrým vodítkem k pojmenování toho, co lze 
nazývat „vnitřním prostorem díla a jeho inscenace“.

[5] Možnost podstoupit jednou ročně intenzivní 
cestu časem. Nefyzicky.

[1] Nevzpomínám si na žádnou konkrétní inscenaci, 
spíše si pamatuji samotnou hudbu k baletu, která je 
plná pro mě známých hudebních motivů a melodií. 

[2] Louskáček je pro mě potěšení z návratu do světa 
dětské fantazie.

[3] Radost, krása, láska, dětské štěstí, rodina.

[4] Moje inspirace pramení z Petrovy verze příběhu, 
z atmosféry vánoční Prahy, z krásy struktury sněho-
vé vločky, textury dřeva a jehličí, z kouzla vánočních 
dekorací. V každém kostýmu je něco z magie pro mě 
nejkrásnějších svátků v roce.

[5] Vánoce vnímám od dětství jako něco výjimečného, 
je to období rodinných rituálů. Trávím je se svými 
nejbližšími na chalupě v horách. Mám ráda dodržo-
vání rodinných tradic, které každý nový člen obohatí 
o něco jiného, což s radostí přijímáme. 

[1] Setkali jste se v dětství  
s Louskáčkem? Jaké to bylo?

[2]  Jak vnímáte tuto vánoční 
pohádku?

[3]  Kterými slovy byste  
Louskáčka charakterizoval?

[4] Podle jakého klíče jste  
postupovali při vytváření  
choreografie / kostýmů /  
scénografie?

[5]  Co pro vás osobně znamenají 
Vánoce?
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Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

 ×
Michal Štípa a Nikola Márová
Foto: A. Rasmussen

Labutí jezero
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Libreto: Pavel Ďumbala (úprava podle  
Vladimira Begičeva a Vasilije Gelcera) 
Choreografie: Lev Ivanov, Marius Petipa,  
Pavel Ďumbala, Hana Vláčilová
Scéna: Martin Černý
Kostýmy: Ludmila Várossová
Dirigent: Václav Zahradník

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Uvádíme:
10., 27., 29. a 30. 12. 2015 
ve Státní opeře

Černá jak nejtemnější noc.  
Je nádherná, ale jde z ní strach.  
Má svůdné oči, ale prázdné, jako 
 je prázdná a marná noc beze snu …
Roztančené pohádky, Dana Flídrová, 2000
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BALET > PREMIÉRA

Hudba: Petr Iljič Čajkovskij 
Libreto: Petr Zuska  

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

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

Animace: Šimon Koudela a Karel Mařík
Asistenti choreografa: Nelly Danko, 

Tereza Podařilová, Alexej Afanassiev, 
Alexandre Katsapov  

Dirigent: Václav Zahradník /  
Sergej Poluektov 

Hraje Orchestr Národního divadla

I. premiéra: 3. 12. 2015
II. premiéra: 4. 12. 2015

Reprízy:
6., 8., 12., 18., 19., 21.,  

22., 25., 31. 12. 2015  
a 2., 5., 12., 13. 1. 2016

v Národním divadle

Louskáček 
a Myšák Plyšák

 >
Louskáček 1938 (foto z 1. scény, autor výpravy: Josef Matěj Gottlieb)

Louskáček 1979 (autor výpravy: Eduard Hofman)

Zdobím! Zdobíš? Zdobíme!
Bez vánočního stromečku si dnes Vánoce umí představit  
jen málokdo. A pokud nezdobíte zrovna vánoční smrček,  
určitě alespoň větvičku do vázy vložíte…

Stejně na tom byl i Petr Iljič Čajkovskij, když motiv vá-
nočního stromu vložil do inscenace Louskáčka v roce 
1892. Ve své partituře mu věnoval dlouhých 54 taktů, 
čímž dal jeho rozměrům patřičný prostor. Přitom his-
torie tohoto zvyku není ani lidová, ani slovanská a teo-
rie o jeho původu jsou rozmanité. Některé zacházejí 
až do starozákonních dob, kdy ve vánočním stromě 
lze najít paralelu ke stromu z ráje. Skandinávští vědci 
připomínají legendu o bájném jasanu Iggdrasilu, jiní 
vidí původ vánočního stromku za pohanský, za odkaz 
germánského kultu boha Wodana, jehož symbolem 
byl právě zelený strom. Křesťanská víra pokládá 
ozářený vánoční stromek za symbol Světla, které 
spolu s narozením Páně, přichází. Pokud bychom se 
chtěli opřít o písemné, dochované zmínky, musíme 
se obrátit na mravokárce, kteří se o nešvaru zdobení 
stromu sice zmiňují, ale až počínaje 18. stoletím, což 
jsou také první dochované zmínky o tomto zvyku, 
i když napříč celou Evropou. Vánoční strom se strojil 
ovocem, dárečky, cukrovím, ozdůbkami zlacenými, 
později i svíčkami. Zajímavé jistě je i to, že býval 
zavěšován nad prostřený stůl. Pokud se zajímá-
me o Čechy, pak kněz a spisovatel Václav Krolmus 
ve svých Staročeských pověstech (1845) vypravuje, 
že o Štědrém večeru mají v domácnostech smrček 
nebo jedličku, ozdobenou jako májku, ale pozor – 
zavěšenou obráceně – špičkou dolů.
Ale zůstaňme u divadla. V nejrůznějších pramenech 
se objevuje zajímavá divadelní souvislost. Poprvé 
vánoční stromek prý postavil pro své přátele v roce 
1812 intendant a ředitel Stavovského divadla Johann 
Karel Liebich na svém libeňském letohrádku, němec-
ky zvaném Schildwache, z čehož vznikl zkomolený 
název Na Šilbochu. V roce 1843 se z pražského tisku 
dozvídáme, že se již na ulicích běžně vánoční stromky 
prodávaly, nicméně do chudších domácností tento 
zvyk pronikl až s koncem 19. století.
Tak, jako se drží vánoční stromy pevně v tradicích 
svátků dodnes, jsou stejně pevně ukotveny také v ins-
cenační tradici Čajkovského Louskáčka. Samozřejmě 
jejich pojetí, velikost i důležitost se mění s jednotli-
vými režijními či scénografickými rukopisy. V Národ-

ním divadle bylo doposud inscenováno sedm verzí, 
postaveno sedm různých stromů. Také v současné – 
nové inscenaci titulu, choreograf a režisér Petr Zuska 
spolu s autorem scény Pavlem Svobodou „stavějí 
a zdobí“ na jevišti vánoční strom. S poukázáním 
na výše napsané a s odkazem na kronikáře Krolmuse 
je více než zajímavé jejich pojetí – přijďte se podívat!

Kateřina Hanáčková

Hovory s…
PETREM ZUSKOU
Na Nové scéně Národního divadla přivítáme 
Petra Zusku, uměleckého šéfa Baletu Národní-
ho divadla, choreografa a tanečníka, který se 
divákům představí v živém rozhovoru o životě, 
choreografické tvorbě a hlavně o nově připravo-
vané premiéře baletu Louskáček a Myšák Plyšák – 
tentokrát s významným českým hercem Viktorem 
Preissem v roli moderátora. V rámci večera 
uvidíte ukázky z připravované premiéry.

1. 12. 2015 v 16.00 na Nové scéně ND
Vstup zdarma.
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Choreografie: 
Javier Torres, Marius Petipa 

Režie: Javier Torres
Hudba: Ludwig Minkus

Hudební nastudování: Václav Zahradník
Scéna: Annukka Pykäläinen

Kostýmy: Erika Turunen
Light design: Daniel Tesař
Video: Lunchmeat Studio

Asistentka choreografa: Ingrid Němečková
Hlavní baletní mistr: Michaela Černá 

Baletní mistři: Marie Hybešová,  
Tereza Podařilová, Jiří Kodym

Hudební úprava a instrumentace:  
Jan Valta, Václav Zahradník

Dirigent: 
Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Představení:  
15. a 16. 12. 2015  

a 16. 1. 2016  
ve Státní opeře

Vybírejte podle obsazení:

15. prosince 2015  
Karel Audy, Miho Ogimoto, Sophie Benoit

16.  prosince 2015 
Giovanni Rotolo, Alina Nanu,  

Magdalena Matějková
16. ledna 2016  

Michal Štípa, Nikola Márová, Sophie Benoit

 

…V daleké zemi v srdci Himaláje se odehrává příběh 
Solora, syna urozené vdovy, a Nikie, dcery služky. Jako 
děti spolu vyrůstali a stali se z nich blízcí přátelé. V oba-
vě, že se syn do chudé dívky zamiluje, nechala Solorova 
matka poslat Nikii pryč. Jelikož Nikia neměla kam jít, 
rozhodla se stát bajadérou – jednou z tanečnic, jejichž 
život je zasvěcen bohovi chrámu, v němž slouží …

Tak začíná dramatický příběh milostného trojúhelníku 
nenaplněné lásky nerozhodného vojevůdce Solora, 
sebevědomé, rozmazlené a lstivé Gamzatti a zbožné 
dívky a posvátné kněžky Nikije. 

Přijďte se podívat na tento nesmrtelný příběh a na  
vynikající taneční výkony našich předních sólistů!

La Bayadère

 >
Giovanni Rotolo a Alina Nanu

Foto: M. Divíšek
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Tragický osud lásky Romea a Julie, rámovaný nená-
vistí znesvářených rodů Monteků a Kapuletů, není 
třeba představovat. Umělecký šéf Baletu Národního 
divadla Petr Zuska se odvážil pojmout slavné dílo 
nově a neotřele, ale přitom s úctou k oběma autorům. 
S citem vykresluje detailní psychologii jednotlivých 
postav příběhu – Roma, Julii, kněze Lorenza a jeho 
ženský protipól královnu Mab, mýtickou vládkyni stínů.
„... Měl jsem Lorenza a cítil jsem, že by potřeboval ‘pro-
tihráče’. Po znovupřečtení Shakespearovy hry mi bylo 
jasné, že to je Mab, královna snů a stínů, o které mluví 
Merkucio v jednom z nejdelších a nejzajímavějších 
monologů hry ... Mimochodem to, co Shakespeare vložil 
v rámci monologů do úst Lorenzovi a také Merkucio-
vi právě o královně Mab, považuji za texty s největší 
hloubkou a výpovědí celé hry”, vysvětluje Petr Zuska.

Pojďme se tedy podívat na další zmíněnou postavu 
příběhu, která má v ději své neodmyslitelné místo. 
Merkucio. Romeův přítel, bohém, výřečný vtipálek, 
zdroj nápadů, vášnivý nadšenec zábavy všeho druhu, 
který nakonec zaplatil cenu nejvyšší za spory mezi 
Monteky a Kapulety. Kdo byl vlastně Merkucio? 

Nepatřil k Montekově rodu, ale ani k rodu jejich nepřá-
tel. Držel nad Romeem ochrannou ruku. Opravdový 
přítel, který měl kuráž vystoupit proti urážce. Je to 
všechno? Nikdo nepochybuje, že hlavními postava-
mi jsou Romeo a Julie. Během příběhu dozrávají, 
z dětí se stávají mladí milenci a manželé. Máme čas 
je sledovat. Ale osobnost Merkucia tragicky mizí ze 
scény poměrně rychle. Přesto je nepřehlédnutelný a je 
zajímavé se nad ním zamyslet. 
Jde v souboji cti opravdu o hrdinskou smrt, nebo 
hrdinství jen předstíral? Koho miluje? Závidí Romeovi 
zamilovanost, nebo láskou pohrdá? Co ho trápí? Plní 
v příběhu roli vtipálka a šaška, nebo je to jen maska, 
která zakrývá hloubku? 
Ten, kdo mluví o mytické vládkyni, o té, která je neko-
nečná, neuchopitelná, zářící i temná, noční královně, 
co splétá lidské osudy, nemůže být povrchní blázen …

Přijďte se podívat do Státní opery na naše představení, 
ve kterém září Matěj Šust jako Merkucio (nominace 
na Cenu Thálie 2014) nebo Mathias Deneux.

Choreografie a režie: Petr Zuska
Scéna: Jan Dušek

Kostýmy: Roman Šolc
Světelný design: Petr Zuska,  

Pavel Dautovský
Asistenti choreografa: Tereza Podařilová, 

Alexej Afanassiev, Michaela Černá,  
Radek Vrátil

Dirigent:  
Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Uvádíme: 
23. 1. 2016  

ve Státní opeře

Romeo a Julie
Povrchní blázen, nebo hrdina?

Sergej Prokofjev  >

Francesco Scarpato, Matěj Šust
Foto: M. Divíšek
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Polní mše
Hudba: Bohuslav Martinů
Choreografie: Jiří Kylián

Guru
Hudba: Jan Jirásek 

Choreografie: Viktor Konvalinka

Stabat Mater
Hudba: Antonín Dvořák 

Choreografie: Petr Zuska

 Hraje Orchestr Národního divadla
Účinkují Orchestr, sbor,  

sólisté Opery Národního divadla
Dirigent: David Švec / Václav Zahradník

Představení:  
29. a 30. 1. 2016  

v Národním divadle

Česká baletní 
symfonie II
České téma
To, že Balet Národního divadla má na repertoáru titul, kterým se jako červená nit táhne 
české téma, do sebe zapadá poměrně logicky. U příležitosti Roku české hudby vznikla 
inscenace Česká baletní symfonie II, která v sobě snoubí díla tří českých hudebních skla-
datelů a tří českých choreografů. Jenomže v souboru Baletu nejsou jenom Češi. Zajímá 
vás, jak zní česká hudba cizincům, kteří jsou v souboru v angažmá? A jak vnímají naši 
zem, její občany a to pověstné češství?

MATHIAS DENEUX, sólista Baletu ND (Francouz)

Jak vnímáte českou hudbu?
Kultura, a to ve všech formách, nepochybně hraje 
v životě České republiky významnou roli. A velký 
prostor v ní zaujímá klasická hudba. Za zmínku stojí 
Stavovské divadlo, kde Mozart uvedl premiéru své 
opery Don Giovanni, či koncertní síň Rudolfinum, která 
má jednu z nejlepších akustik v Evropě. 
Pokud jde o Českou baletní symfonii, bylo to poprvé, 
co jsem si plně uvědomil krásu české hudby. Nikdy 
nezapomenu na ten moment, kdy jsem byl na scéně 
a slyšel zpívat sbor Polní mši Bohuslava Martinů v Ky-
liánově choreografii. Pocítil jsem v sobě chvění ducha 
této hluboce intenzivní hudby! 
A Dvořákova skladba Stabat mater v choreografii 
Petra Zusky mi doslova vyrazila dech, do očí se mi 
nahrnuly slzy. Tehdy jsem konečně pochopil, jak 
se cítila Julia Roberts ve filmu Pretty Woman, když 
poprvé navštívila operu! Čeština mi někdy připadá 
bizarní, zejména zvuk čtyř za sebou jdoucích sou-

hlásek, ale melodie písní v tomto jazyce jsou zajíma-
vé a jedinečné.

Kterého českého skladatele máte rád?
Je těžké jmenovat jednoho skladatele. Myslím, že zá-
leží na tom, zda vás hudba osloví či nikoli. Hudba má 
tu moc pozvednout vašeho ducha a dostat vás někam, 
kde to milujete. Někdy však také dokáže rozrušit. 
V této souvislosti mi přichází na mysl Guru Viktora 
Konvalinky na Jiráskovu hudbu, která nevyjadřuje 
žádný děj a je opravdu těžké na ni tančit. Nějakou 
dobu mi trvalo, než jsem to potřebné „něco“ našel, ale 
pak jsem se přenesl do své známé zóny, nechal jsem 
se tou hudbou unášet a můj prožitek byl ještě silnější.

Jak vnímáte Čechy a češství z úhlu pohledu cizince?
Pokud jde o život v obecné rovině, měl bych pominout 
otázku české kuchyně... Pocházím totiž ze země vína 
a sýru… Ale česká kultura je stejně velká a silná jako 
česká mentalita. Podobně jako česká hudba. Češi 
mají hlubokou duši plnou emocí, jsou chladní a klidní, 
až dokud se neprojeví vášeň. Nebo „česká architek-
tura“ – zdejší lidé ukazují hezkou fasádu, ale když 
se podíváte zblízka, všimnete si detaily, které dělají 
jednotlivce lidským a jedinečným. 
Česká republika je země bohatá na umění, každá 
budova, každý roh ulice, každá skála má svůj příběh 
a historii. To je na ní výjimečné, a právě proto to tady 
miluji. Umění je všude kolem.

Proč jste si zvolil naši zemi ke svému životu?
Já jsem si Prahu nevybral, Praha si vybrala mě. Tím 
míním, že jsem tady proto, že to tak chtěl můj osud! 
Než jsem sem přijel, měl jsem spoustu plánů. Nako-
nec jsem zde zůstal a už jsem v České republice pět 
let. A každá vteřina stála za to!

 >

Ondřej Vinklát, Mathias Deneux, Francesco Scarpato
Foto: P. Hejný
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AYA WATANABE, sólistka Baletu ND (Japonka)

Jak vnímáte českou hudbu?
To je velmi široká otázka, vzhledem k tomu, že existuje 
celá řada českých skladatelů, kteří vytvořili nesčetné 
množství mistrovských děl. Záleží na tom, v jakém 
období hudba vznikla, kde byla napsána a kdo ji zkom-
ponoval, čím byl ten který skladatel při psaní partitury 
ovlivněn. Udělala jsem si seznam mých osobních pocitů 
či asociací při poslechu některých skladeb Leoše Janáč-
ka, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Bohuslava 
Martinů. Vyprávění příběhu (Bedřich Smetana, Antonín 
Dvořák), venkov (Bedřich Smetana), velkolepost (Leoš 
Janáček, Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů), pole (Leoš 
Janáček, Bohuslav Martinů, Bedřich Smetana), půso-
bivost (Leoš Janáček, Bohuslav Martinů), emocionální 
bohatství (všichni), smutek (Bedřich Smetana, Bohuslav 
Martinů), historie (všichni), úsilí o národní samostatnost 
(Leoš Janáček, Bedřich Smetana, Bohuslav Martinů).

Kterého českého skladatele máte ráda?
Jako prvního bych jmenovala Bedřicha Smetanu. 
Když jsem studovala balet v Melbourne, moje učitelka 
vytvořila baletní inscenaci Malá mořská víla, v níž 
použila celou Mou vlast ve spojení s dalšími skladbami. 
Tehdy jsem se do tohoto Smetanova díla zamilovala. 
Líbí se mi všechny části, ale nejvíc samozřejmě Vltava. 
Je opravdu nádherná a poetická. Bylo mi tehdy 16 
let a ani ve snu by mě nenapadlo, že bych někdy žila 
ve městě, kde skutečná Vltava existuje a že vedle ní 
budu pracovat více než šest let. Pak mám ráda Leoše 
Janáčka. Jeho Sinfonietta spolu se stejnojmenným 
baletem Jiřího Kyliána byla jedním z prvních titulů, 
v nichž jsem s Baletem Národního divadla účinkovala. 
Považuji za obrovské štěstí, že jsem mohla tančit v této 
úžasné choreografii, která vznikla dříve, než jsem se 
narodila. V roce, kdy jsem se stala členkou souboru, 
jsme jeli na turné do Číny. Neočekávala jsem, že se 
souborem pojedu na zájezd a už vůbec ne to, že budu 
partnerkou prvního sólisty Michala Štípy. Pár dnů 
před naším odjezdem do Číny se ve studiu objevil pan 
Kylián. Během celé zkoušky jsem byla nervózní a ne-
mohla jsem uvěřit, že mám takové štěstí. V jednu chvíli 
ke mně Kylián přistoupil a začal mluvit japonsky. Řekl 
mi, že jeho dcera se jmenuje stejně jako já. 

Jak vnímáte Čechy a češství z úhlu pohledu cizince?
Češi si skutečně dokážou užít léto. Češi pijí pivo, jako 
kdyby mělo zítra dojít. Češi mají problém vypořádat 

se s komunistickou minulostí. Češi jsou ostýchaví. 
Češi jsou šetrní. 

Proč jste si zvolila naši zemi ke svému životu?
Když jsem v únoru roku 2009 šla na konkurz, sněžilo 
a mrzlo. Místo studia na Anenském náměstí jsem 
nejdřív dorazila do historické budovy. Na konkurzu 
bylo téměř sto tanečníků a trval více než osm hodin. 
Zahrnoval cvičení u tyče a na volnosti, pas de deux, 
pak následoval současný repertoár. Po pas de deux 
jsem pocítila únavu z nervového vypětí. Když jsme 
měli asi polovinu konkurzu za sebou, všimla jsem si, 
že baletní mistři a první sólisté, kteří měli uchazeče 
hodnotit, se na mě dívají s mírným uznáním. Vzpomí-
nám si, že šlo jen určité náznaky úsměvu na tvářích 
některých z nich. Nemohla jsem tomu věnovat větší 
pozornost, ale ve vzduchu bylo něco pozitivního a tato 
atmosféra mě provázela až do konce. Když jsem měla 
konkurz za sebou, byla jsem totálně vyčerpaná. Bylo 
to něco jako životní zkouška. Po návratu do USA jsem 
dostala dvě nabídky na angažmá z Německa. Já jsem 
se však chtěla vrátit to toho studia v Praze, do města 
se zlatým divadlem. Nakonec se zdá, že si mě vybrala 
Česká republika a Národní divadlo. Jsem zde, protože 
jsem následovala hlas svého srdce.

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

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí čtěte v Respektu

www.
respek

t.cz

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

Erik Tabery
Nositel Ceny Toma Stopparda

Každé pondělí 

ERIK_180x85,5.indd   1 30.6.2011   22:04:46

 >

Francesco Scarpato, Aya Watanabe
Foto: P. Hejný
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HOSTOVÁNÍ BALETU JIHOČESKÉHO DIVADLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Kauza Kafka 
Hudba: Arvo Pärt, Henryk Górecki, Alfred Schnittke 
Choregrafie, režie a dramaturgie: Attila Egerházi
Představení: 17. 1. 2016 ve Stavovském divadle

Toto jednoaktové taneční dílo zobrazu-
je Kafkův jedinečný pohled na svět: 
jeho vztah ke společnosti, jeho 
názor na moc a byrokratický systém. 
Záměrem inscenace není ztvárnit 
příběhy známých či méně známých 
Kafkových literárních děl. V prvé řadě 
jsem se chtěl soustředit na Kafkovo 
vidění světa, na jeho životní posto-
je. Existenciální otázky, které jeho 
dílo klade každému čtenáři, jsem 
konfrontoval s vlastními, ale nesnažil 
se na ně najít jednoznačné odpovědi. 
V centru tanečního dramatu stojí sám 

spisovatel Kafka - žije svůj reálný každodenní život, který se neustále střetává s jeho niternými 
pocity a představami. Choreografie je složena z jednotlivých obrazů, které na sebe navazují, 
ale zároveň tvoří samostatné výjevy Kafkových vizí. V inscenaci je možné identifikovat postavy 
z Kafkových děl (Zámek, Proces), ale i postavy, s nimiž autor vstupoval do konfliktu ve svém 
každodenním životě – reprezentanty moci a byrokracie a jejich konfliktní prostředí. Kafka se 
pohybuje v abstraktním světě, stejně abstraktním jako je použitá hudba, plná emocí, různých 
témat a znepokojivých otázek. 
Attila Egerházi

Attila Egerházi – Cena za autorské dílo.
Viktor Svidró – Cena za nejlepší sólistický výkon za interpretaci role Kafky  
na Soutěžní přehlídce současné taneční tvorby ČR BALET 2014.
Viktor Svidró – Nominace na celorepublikovou Cenu Thálie 2014.

HOSTOVÁNÍ BALETU DIVADLA J. K. TYLA V PLZNI

Spartakus
Hudba: Aram Chačaturjan
Choreografie a režie: Jiří Pokorný
Představení: 7. 2. 2016 v Národním divadle

Balet Divadla J. K. Tyla v Plzni přijíždí 
opět do Národního divadla. Tentokrát 
se diváci mohou těšit na velkolepý 
hrdinný příběh o slavném vůdci 
Spartakovi.
Tento světoznámý balet Arama Cha-
čaturjana měl premiéru v roce 1956 
v leningradském Kirovově divadle 
a byl posledním a největším auto-
rovým baletním úspěchem. Nápad 
vytvořit na téma Spartakova povstání 
vznikl u Igora Mojsejeva, jenž byl za-
čátkem třicátých let minulého století 
tanečníkem a také začínajícím cho-

reografem ve Velkém divadle v Moskvě. Obrátil se na kritika a dramaturga Nikolaje Volkova, 
jenž libretisticky spolupracoval s řadou choreografů, aby napsal libreto o povstání Spartaka 
a jeho gladiátorů a o armádě svobodných otroků, bojujících proti Římu. Otrocké povstání ve-
dené Spartakem a jeho potlačení Crassovými vojsky byly reálnými událostmi v dějinách Říma 
v 1. století před Kristem. Pastevec z Thrákie, jenž se stal odvážným bojovníkem za svobodu, 
dovedl sice své vojsko k několika vítězstvím, ale zradou pirátů a přesilou římských vojsk byl 
nakonec přemožen. Obraz tohoto hrdiny a kolorit antického života se podařilo vykreslit Aramu 
Chačaturjanovi v monumentální hudbě, v niž emocionální a lyrické scény kontrastují s bojov-
nou vášní tyranů i porobených. V titulní roli se představí sólista Richard Ševčík, který získal 
za ztvárnění postavy Spartaka Cenu Thálie 2014.

DEKKADANCERS
ve spolupráci s Baletem  
Národního divadla a Novou scénou  
uvádí premiéru

Žena za kultem
Pohled na ženu se liší  
v očích toho, kdo se dívá.

Tvůrci: Marek Svobodník, Ondřej Vinklát,  
Štěpán Pechar, Matěj Šust, Adam Sojka
Představení: 28. 12. 2015 od 20.00  
na Nové scéně

V roce 2009 založili Tom Rychetský, Viktor 
Konvalinka (bývalí tanečníci a choreo-
grafové Baletu ND v Praze) a Pavel Hejný 
(fotograf) volné sdružení profesionálních 
umělců s názvem DEKKADANCERS. Vznik 
tohoto uskupení je logickým vyústěním 
touhy realizovat vlastní projekty, do kte-
rých jsou angažováni především tanečníci 
Baletu Národního divadla. 

Soubor byl brzy pozitivně přijat pro svůj 
neotřelý humor, pohybovou invenci, 
energii a virtuozitu a je dnes považován 
za jeden z předních současných tanečních 
souborů v České republice. 

Mimo taneční představení, DEKKADAN-
CERS také vystupovali na módních pře-
hlídkách, rockových koncertech a jiných 
rozmanitých akcích. 

Od roku 2015 soubor znovu po krátké 
pauze ožívá. „Druhá generace“ je vedena 
Štěpánem Pecharem, Ondřejem Vinklá-
tem, Markem Svobodníkem (tanečníci 
a choreografové Baletu ND v Praze), kteří 
nadále spolupracují s Viktorem Konvalin-
kou a Pavlem Hejným.
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Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Art&Antiques, A2, ceskenoviny.cz, Czech Music Quarterly, Český rozhlas Vltava, Instinkt, 
Lidové noviny, SOFFA, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz, Pražský telegraf

Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Státní opery:
MARTIN LEGINUS

 ×
Aljaž Farasin (Hrabě Vaudémont) a Dana Burešová (Jolanta)
Foto: P. Borecký

ČAJKOVSKIJ

JOLANTA
HUDEBNÍ NASTUDOVÁNÍ:  
JAN LATHAM-KOENIG
REŽIE: DOMINIK BENEŠ
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Hledání Ztracených předmětů
Michael Gordon, David Lang, Julia Wolfe

LOST OBJECTS

Dirigent: Petr Kofroň
Autor libreta: Deborah Artman

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

Kostýmy: Zuzana Bambušek Krejzková
Sbormistr: Lenka Navrátilová

Orchestr Národního divadla

Kühnův smíšený sbor 

Premiéra:  
17. 12. 2015

Uvádíme:  
19. 12. 2015  

a 14. a 24. 1. 2016

V Evropě, kde berou umění velmi vážně, se nic 
neobejde bez schůzky, i kdyby se muselo letět přes 
půl světa. Na počátku roku 2000, kdy jsme byli s Julií 
Wolfeovou a Davidem Langem pověřeni vytvořením 
nového díla, které se nakonec proměnilo v hudbu pro 
naše scénické oratorium „Ztracené předměty“, přiletěl 
do New Yorku Torsten Mosgraber, tehdejší ředitel 
festivalu v Drážďanech, s koncertním mistrem skupiny 
Concerto Köln Wernerem Ehrhardtem. 
Tato spolupráce byla výjimečně fascinující především 
tím, že většina hudebníků v Concerto Köln nikdy neo-
pustila 18. století – tedy po hudební stránce. Většina 
z nich nikdy nehrála repertoár pro velké orchestry 
z 19. a počátku 20. století a většina nikdy nehrála 
hudbu žijícího skladatele. Vzhledem k tomu, že nejsme 
pouhými současnými skladateli vážné hudby, ale coby 
zakladatelé Bang on a Can také aktivisty ve světě ex-
perimentálního umění ve stylu „udělej si sám“, doufali 
jsme, že naše setkání proběhne jako porada, a ne jako 
střet dvou různých světů.
Čekalo se od nás, že na oplátku přiletíme do Kolína 
nad Rýnem a sejdeme se s orchestrem. Opravdu 
jsme nedlouho po návštěvě Wernera s Torstenem 
přiletěli. Jednoho slunného dopoledne v březnu roku 
2000 jsme s Julií a Davidem dorazili do zkušební síně 
Concerto Köln, kde na nás čekalo 11 členů orchestru. 
Všichni jsme se posadili do velkého kruhu a povídali 
jsme si. Zeptali jsme se jich, kde své nástroje objevili. 
Prý na bleších trzích. Mnoho z těchto starých lesních 
rohů a fléten leželo stovky let někde na půdě. Tito 
hudebníci pravidelně navštěvovali blešáky a pátrali 
po starých otlučených nástrojích, které dokázali ocenit 
jen oni. Potom tyhle mrtvé kusy dřeva a kovu láskypl-

ně restaurovali. Naivně jsem se zeptal, kolik barokních 
orchestrů tam vlastně působí. Odpověděli mi otázkou: 
„Myslíte v Kolíně nad Rýnem? Tady pracuje šest profesi-
onálních barokních orchestrů.“
Samozřejmě jsem nemyslel v Kolíně nad Rýnem. 
Vlastně jsem ani nevěděl, jak to myslím, ale ta odpo-
věď mi vyrazila dech. V New York City nenajdete ani 
jeden profesionální barokní orchestr.
Hudebníci na nás měli také nějaké otázky. Řekněte nám, 
prosím, v jaké tónině ta skladba bude. Zavládlo mlčení. 
V skladbách složených po roce 1950 se předzname-
nání nepoužívají. I když ve své hudbě používám tonální 
centra, nikdy jsem žádné předznamenání nepoužil. 
Odpověděl jsem: „V téhle skladbě žádná předznamenání 
nebudou.“ Další mlčení. Promluvil další hudebník: „Mám 
dvě violoncella. Jedno bylo postaveno v roce 1715 a druhé 
v roce 1740.“ Vysvětlil mi rozdíly mezi nimi: „Violoncello 
z roku 1715 požívám na barokní hudbu a violoncello 
z roku 1740 na raně klasicistní. Které cello podle vás bude 
pro tuhle novou skladbu vhodnější?“ Další mlčení. Nedo-
kázali jsme mu odpovědět. Následoval dotaz houslistky: 
„Uvědomujete si, že pro nás jsou dis a es různé tóny?“ 
(Na klavíru i na všech ostatních moderních nástrojích 
znějí tyto tóny stejně.) Snažila se nám vysvětlit, jak 
mírně zvyšují tóny, aby hráli podle přirozeného ladění, 
které bylo v období baroka běžné.
Pak se zeptala flétnistka: „Jak budete v téhle skladbě 
využívat rozsáhlý systém barokních ornamentů?“ (V ob-
dobí baroka se používala řada symbolů umístěných 
nad notami k označení různých typů ornamentů – tedy 
drobných trylků předcházejících hlavnímu tónu.) 
Pak se ozval další houslista: „Doufám, že vaše hudba 
nepoškodí můj nástroj.“ Další se přidal: „Nechceme se 

 >

Bang on a Can  
– Michael Gordon,  

David Lang a Julia Wolfe
Foto: P. Serling
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při hraní vaší skladby vyčerpat tak, že nás z toho 
budou bolet ruce. Kdybych měl pocit, že mi to 
ublíží fyzicky, nechci tuhle skladbu hrát.“
Schůzka se nám pomalu vymykala z rukou. 
Zjevně jsme se nacházeli na opačných pólech 
hudebního světa. Velmi rychle jsme narazili 
na rozdíly mezi námi. Protože jsem byl na rozpa-
cích, instinktivně jsem promluvil: „Chceme vám 
říct dvě zásadní informace. Za prvé, při hraní naší 
skladby se nikdo nezraní ani nebude poškozen 
žádný nástroj. Za druhé, spolupráce na tomhle 
projektu nás všechny bude bavit.“ Opět ticho. Pak 
všichni zase pomalu začali hovořit mezi sebou 
a zdálo se, že můžeme pokračovat.
Ten samý den se ještě staly dvě úžasné věci. 
Nejdřív nás Werner během naší první soukromé 
schůzky pochválil: „Při dnešním setkání s hudeb-
níky jste si počínali velmi statečně.“ Zeptali jsme 
se, jak to myslí. „Jak jste se zmínili o tom, že to 
všechny bude bavit. To bylo velmi odvážné. Tohle 
by žádný Evropan nikdy neřekl.“
Když jsme se s Julií a Davidem vrátili do New 
Yorku, probírali jsme naši cestu. Největší dojem 
na nás udělala naše zkušenost v Kolíně nad 
Rýnem, kde hudebníci udržovali živé něco, co se 
v německé kultuře ztratilo. Ale z německé kul-
tury se vytratilo i židovské myšlení a židovské 
umění. Byli jsme, jako ty zapomenuté nástroje, 
ztracenými subjekty navrácenými zpět do prou-
du německého kulturního života?
Julii fascinoval talmudický traktát popisující 
osobní odpovědnost, když někdo najde něco 
ztraceného. Pokud ztracený předmět nese 

nějaký identifikační znak, pak ten, kdo ho ztratil, 
doufá, že se ho nálezce pokusí vrátit. Pokud byl 
ztracený předmět bez individualizujících znaků, 
ten, kdo ho ztratil, chápe, že mu ho nálezce 
nemůže vrátit, a vzdá se proto naděje na návrat 
onoho předmětu. Tohle téma s námi souznělo, 
proto jsme se rozhodli složit tuto skladbu jako 
oratorium na téma ztracených předmětů.
V období baroka představovala oratoria hlavní 
divadelní uměleckou formu; témata byla řešena 
neoperním způsobem. Texty a příběhy v barok-
ních oratoriích často vycházely z Tóry. Například 
Händel složil oratoria Ester, Saul, Izrael v Egyptě, 
Samson, Juda Makabejský a Šalamoun. Prostřed-
nictvím tohoto umění křesťané v období baroka 
přejímali formy judaismu.
Požádali jsme spisovatelku Deborah Artma-
novou, aby se k nám připojila coby libretistka. 
Deborah toto téma dále rozšířila a zahrnula 
obecnější témata jako zaniklé jazyky, vyhynulé 
živočišné druhy, ztracené technologie, zapome-
nuté vzpomínky a další. A z našeho židovského 
dědictví ztracené rituální praktiky v starověkém 
chrámu a talmudickou debatu o zodpovědnosti 
při hledání ztraceného předmětu. Pasáž z Tóry 
po jednom člověku žádala, aby vrátil ztracené-
ho vola svému nepříteli, a talmudická diskuse 
pojednávala o dvou lidech, kteří se oba zmocnili 
nalezeného předmětu a oba tvrdili, že patří jim.
Počátkem roku 2001 byly Ztracené předměty 
provedeny a nahrány v Drážďanech a Berlíně. 
I když původní záměr počítal se „scénickým 
oratoriem“, scénické provedení původního ev-

ropského představení nebylo realizováno plně. 
Teprve zde, v New Yorku, nás umělecký ředitel 
Brooklynské hudební akademie Joe Melillo 
seznámil s kanadským režisérem Françoisem 
Girardem (mj. režisér nejnovější koprodukční 
inscenace Wagnerova Parsifala v Opera Lyon 
a Metropolitní opeře v New Yorku – pozn. red.). 
Francois je milovníkem hudby a skvělým reži-
sér. V říjnu roku 2004 jsme provedli Ztracené 
předměty v kompletní inscenaci v opeře v rámci 
festivalu BAM’s Next Wave.
A jak to nakonec dopadlo s hudebníky z Concer-
to Köln? Opravdu nás to všechny hodně bavilo. 
Nakonec nám došlo, že Concerto Köln a Bang on 
a Can mají společného mnohem více, než jsme 
si mysleli při našem prvním setkání. Všichni 
jsme byli klasicky vzdělanými hudebníky, kteří 
se kriticky zahleděli na svět klasické hudby 
a rozhodli se, že nechtějí být jeho součástí.  
Oni nechtěli žít ve světě velkých orchestrů  
19. století hrajících stejný repertoár stále doko-
la. To jsme my taky nechtěli. Chtěli mít kontrolu 
nad hudbou, kterou tvoří, nad způsobem svého 
života i nad provedením svých koncertů, stejně 
jako my. I když se oni rozhodli strávit svůj hu-
dební život v 17. a 18. století a my jsme zůstali 
v podstatě v tom současném, zjistili jsme, že 
přes tuto propast dokážeme postavit most.

Michael Gordon 
 
Text byl publikován na www.nytimes.com dne 22. března 2007  
pod názvem Finding ‘Lost Objects’ in Germany
Redakčně zkráceno, celý text k dispozici po zadání adresy  
http://goo.gl/Zfpfz6
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Slavík / Jolanta
2

4
1  Konstantin Andrijev (Hrabě Vaudémont), Roman Janál (Vévoda Robert),  

Josef Moravec (Alméric) a Jevhen Šokalo (Král René)
2  Stanislava Jirků (Smrt)
3  Aleš Jenis (Císař)
4  Veronika Dzhioeva (Jolanta)
5  Aleš Jenis (Císař)
6  Sbor Opery Národního divadla

Foto: P. Borecký

1

Stravinskij / Čajkovskij
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Autoři libreta:  
Slavík: Igor Stravinskij, Stěpan Mitusov
Jolanta: Modest Iljič Čajkovskij

Hudební nastudování: Jan Latham-Koenig
Dirigent:  
Jan Latham-Koenig / Zbyněk Müller
Režie: Dominik Beneš
Scéna: Martin Černý
Kostýmy: Zuzana Přidalová
Pohybová spolupráce: Dana Pala
Světelný design: Martin Špetlík
Sbormistr: Martin Buchta
Dramaturgie: Ondřej Hučín
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1  Adam Plachetka, Kateřina Kněžíková 
a Libor Pešek

2  Roman Janál a Libor Pešek
3  Nicholas Davis
4  Olga Jelínková
5  Joo-Anne Bitter
6  Minseok Kim
7  Děkovačka
8  Michaela Kapustová

Foto: H. Smejkalová

Národní divadlo v neděli 8. listo-
padu hostilo laureáty minulých 
ročníků Mezinárodní pěvecké 
soutěže Antonína Dvořáka 
v Karlových Varech. Spolu s Or-
chestrem Národního divadla a di-
rigentem Liborem Peškem jsme 
tak oslavili jubilejní 50. ročník 
této soutěže. Diváci uslyšeli vý-
razné osobnosti, pro které soutěž 
představovala důležitý moment 
profesní kariéry. Na Slavnostním 
koncertě vystoupili mj. Kateřina 
Kněžíková, Adam Plachetka, 
Joo-Anne Bitter, Nicholas Davis, 
Olga Jelínková či Michaela 
Kapustová. Na programu byla 
hudba z operní a písňové tvorby 
Antonína Dvořáka, Charlese 
Gounoda, Gioachina Rossiniho, 
Richarda Strausse, Bedřicha 
Smetany, Leonarda Bernsteina, 
Petra Iljiče Čajkovského, Gaetana 
Donizettiho a Giuseppa Verdiho.

Ohlédnutí 
za slavnostním koncertem

1
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Mediální partneři Činohry: Činohra ND je členem UTE

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND

Činohra
Umělecký ředitel: 
DANIEL ŠPINAR

Ředitel Činohry:
MICHAL DOČEKAL

1914
Osudy dobrého vojáka Švejka, 
ikonický román české literatury, 
se tvůrčím způsobem setkává 
s protiválečným opusem Karla 
Krause. To vše se v rukách mága 
moderního divadla Roberta 
Wilsona mění v aktuální kabaret 
plný scénických obrazů, hudby 
a překvapivého humoru v podo-
benství nejen o roce 1914, ale 
hlavně o našem životě dnes, sto 
let po začátku hrozivé války, která 
ve skutečnosti odstartovala dva-
cáté století. 

Režie, scénická výprava  
a koncept světelného designu:  
Robert Wilson

Poslední dvě reprízy  
5. 12 v 19:30 a 6. 12. ve 14:00  
ve Stavovském divadle!

Inscenaci uvádíme s anglickými titulky.
 ×

Soňa Červená
Foto: Lucie Jansch
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Anja Hillingová 

Překlad: Tereza Semotamová 
Režie: Daniel Špinar 

Dramaturgie: Marta Ljubková
Výprava: Lucia Škandíková
Light design: Ondřej Kyncl
Sound design: Jan Veselý

Hrají: 
David Matásek, Kateřina Holánová,  

Filip Rajmont, Igor Orozovič, 
Tereza Vilišová, Martin Pechlát a další

Uvádíme:
6. a 18. 12. 2015,  
12. a 20. 1. 2016 

na Nové scéně

Spolu / Sami
Každý inscenační tým si přeje jednu věc, které se zároveň trochu bojí: aby jejich 
práci viděl ten, kdo hru napsal. Nikdo z nás se nikdy nedozví, co by na uvádění 
svých textů řekl Shakespeare (alespoň do doby, než bude vynalezen stroj času). 
Utajeny nám zůstanou i názory Molièrovy nebo Čapkovy. A tak se snažíme po-
zvat k nám alespoň dramatiky a dramatičky žijící.

V pátek 18. 12. nám svůj názor na Spolu/Sami, svou 
oceňovanou a v několika evropských divadlech uve-
denou hru, řekne Anja Hillingová, která nás poctí ná-
vštěvou. Autorka střední generace (nar. 1975) je stálicí 
na německých i rakouských scénách, její analytický styl 
psaní sleduje nejmodernější trendy – dialogy se mění 
v monology, postavy se neoslovují přímo, ale prostřed-
nictvím vyprávění, své jednání průběžně komentují, 
a tak nám nechávají nahlédnout do svého nitra. 

Hru Spolu/Sami, která se v originále jmenuje Pro-
tection, uvádíme od 12. listopadu na Nové scéně. Na 
reprízu 18. prosince můžete přijít už v 18.30. Začne-

me dramaturgickým úvodem, kde se dozvíte něco 
o vzniku samotné inscenace. Pak budete mít možnost 
setkat se přímo s autorkou – během besedy, která 
se uskuteční bezprostředně po konci představení 
v sále. Beseda bude probíhat v němčině, je zajištěno 
tlumočení do češtiny. 

V rozhovoru pro Národní divadlo Anja Hillingová řekla, 
že inscenátorům do práce nikdy nemluví a na výsledný 
tvar svých textů nemá předem hotový názor. Přijďte se 
jí zeptat, jak se jí líbí ta naše verze. 

Inscenaci doporučujeme divákům starším 18 let.

1  Kateřina Holánová a David Matásek  
2  Tereza Vilišová a Martin Pechlát
3  Filip Rajmont a Igor Orozovič

Foto: M. Kámen

1 3

2
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Maurice Maeterlinck

Překlad: Šárka Belisová 
a Alena Morávková
Režie: Štěpán Pácl

Scéna: Andrej Ďurík
Kostýmy: Iva Němcová, 

Lucia Škandíková, Tereza Kopecká
Dramaturgie: Jan Tošovský

Hudba: Jakub Kudláč
Pohybová spolupráce: Veronika Knytlová

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

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

Tesařová, Václav Postránecký,  
Patrik Děrgel a další

Uvádíme:  
3., 18. a 27. prosince 2015

ve Stavovském divadle

Hlavní mediální partner inscenace:

Modrý pták
Hledání modrého ptáka
19. listopadu měla ve Stavovském divadle premiéru inscenace Maeterlin- 
ckovy symbolické hry, férie a chcete-li pohádky o hledání životního štěstí 
– Modrý pták. Děti se vydávají hledat vzácného ptáka a na konci cesty se 
vracejí do rodné chaloupky obohaceni o poznání podstaty štěstí a pravých 
hodnot života. Našli už představitelé dětí Mytyly a Tyltyla, Pavlína Štorková 
a Filip Kaňkovský, svého modrého ptáka? A čím pro ně je?

Pavlína:
Nalezení modrého ptáka bych ve svém životě 
přirovnala k okamžikům, kdy v sobě s naplňujícím 
klidem přijímám minulé a posunuji se s nadějným 
očekáváním, odvahou a radostí do následujícího.

Filip:
Nevím, jestli jsem ho našel. Denně ho potkávám. 
Tuším ho. Že kolem mě poletuje, dává o sobě 
vědět. Je schovaný v těch nejobyčejnějších věcech 
a vteřinách klidu. Je to Bůh. Bůh je v lidech, v pří-
rodě. Nebo je to klíč k sobě samému. Vždy, když 
ho najdeme, zjistíme, že už ho dávno nemáme, 
a proto hledání nikdy nekončí a dává nám sílu jít 
dál a doufat v další setkání.

Štěpán Pácl měl šťastnou ruku, když 
do dětské dvojice obsadil Pavlínu Štorko-
vou a Filipa Kaňkovského, oba herci v sobě 

mají dětskou naivitu a hravost – aniž by se „dětsky“ 
pitvořili, jsou ve svých rolích naprosto uvěřitelní a milí. 
Ale i ostatní postavy, které děti na jejich pouti provázejí 
či s nimiž se setkávají, jsou zdařilé, ať už je to horlivý 
Pes Pavla Baťka, licoměrný Kocour Saši Rašilova, 
upovídaný Chléb Jana Bidlase a řada dalších postav. 
Národní divadlo v Modrém ptáku získalo kýžené rodin-
né představení, s nímž si budou rozumět děti (alespoň 
ty od deseti let určitě) i dospělí a které k divákům 
promlouvá v dnešní nelehké době o věcech něžných 
a nesmírně potřebných.

Radmila Hrdinová, Právo

 >
Jan Bidlas, Jana Pidrmanová, Radúz  

Mácha, Pavlína Štorková a Filip Kaňkovský
Foto: M. Kámen

PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA PATRON OPERY ND 

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNER INSCENACÍ 
BALETU A OPERY ND

PARTNER INSCENACÍ ND 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIGENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
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Překlad: Jakub Škorpil
Režie: Petra Tejnorová

Dramaturgie: Jan Tošovský 
Scéna a kostýmy: Antonín Šilar

Hudba: Jiří Konvalinka
Pohybová spolupráce: Jaro Viňarský

Hrají: 
Pavla Beretová, Lucie Polišenská,  

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

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

Česká premiéra:
5. února 2016 

na Nové scéně

Informace můžou zničit lásku. Informace můžou změnit lásku v nenávist. 
Informace a láska nejdou dohromady. Bez informací nemůže být láska.  
Láska je výměna informací. Láska je informace.

Variace na tyto a podobné motivy tvoří výchozí inspi-
raci 49 situací, z nichž je složena jedna z nejnověj-
ších her první dámy současného britského dramatu, 
letos sedmasedmdesátileté Caryl Churchillové. Hra 
měla světovou premiéru v londýnském Royal Court 
Theatre v roce 2012 a setkala se s velkým úspěchem 
u veřejnosti i kritiky. Sedm kapitol po sedmi výjevech 
podává pitoreskní obraz současného světa, v němž 
se informace stává bohem i prokletím, ovlivňuje 
a narušuje lidské vztahy, a pokud se jí příliš oddáme, 
může nás dovést k citovému vyprázdnění a cynismu, 
či naopak k depresi a šílenství. 

Na Nové scéně ND se režie této podivně matoucí 
a zároveň vzrušující hry ujme pozoruhodná režisér-
ka Petra Tejnorová. Její inscenace (z nejnovějších 
jmenujme třeba Nevinu nebo úplně čerstvě Nicka) 
získaly řadu ocenění na domácí i zahraniční půdě. 
Systematicky v nich prozkoumává možnosti spojení 
divadla s dalšími audiovizuálními technikami, jako 
je live-cinema či rozhlasová hra, a rozvíjí specifický 
druh poetiky, v němž se mísí hyperrealismus s nad-
sázkou a ironií. Ve své generaci patří bezpochyby 
k nejoriginálnějším tvůrcům.
V inscenaci Lásky a informací se Petra Tejnorová 
spolu s výtvarníkem Antonínem Šilarem a dramatur-
gem Janem Tošovským rozhodla vzdát hold žánru 
mysteriózní detektivky, jemuž vévodí slavné Lyncho-
vy Twin Peaks, ale v němž i v poslední době vznikla 
kvalitní a právem oceňovaná díla jako americký True 
Detective či švédsko-dánský Most (Bron/Broen). Tato 
inspirace se projeví jak ve vizualitě inscenace, tak 
i v samotné práci s textem a inscenačním přístupu, 
kdy se divák stane svědkem zvláštního vyšetřování, 
pátrání po stále unikající a v posledku nikdy nepo-
znatelné pravdě. 
Petra Tejnorová si k inscenaci přivedla svůj tým. 
Hudbu vytvoří Jiří Konvalinka, pohybovou spolupráci 
obstará Jaro Viňarský. Diváci se mohou těšit na he-
recké výkony Evy Salzmannové, Davida Matáska, 
Pavly Beretové, Saši Rašilova, Terezy Vilišové, Lucie 
Polišenské, Filipa Kaňkovského a hostů Petra Vanču-
ry a Pavla Smolárika.
 
Jan Tošovský

Láska a informace
Caryl Churchillová

 >

Petra Tejnorová
Foto: soukromý archiv

 >

Caryl Churchillová
Foto: archiv
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Scénický návrh Lucie Škandíkové  
a kostýmní návrh Marka Cpina

Podle databáze a soupisu Divadelního ústavu se Ne-
zvalova Manon Lescaut do dnešní doby dočkala šede-
sáti pěti českých, moravských i slovenských inscenací. 
Hrála se v téměř všech našich divadlech a městech, 
v mnohých, jako např. v Brně, v Pardubicích, v Ostravě, 
Jihlavě či Hradci Králové, dokonce opakovaně. Para-
doxně, v Praze ji od čtyřicátých let dvacátého století 
uvedlo jen několik divadel, a z tohoto výčtu byly ještě 
dvě inscenace studentské. Jedním z divadel, které se 
až do dnešních dnů Manon vyhýbalo, je překvapivě 
i Národní divadlo.
Zvláštní, přitom Manon Lescaut bývá označována 
za klenot naší dramatiky, vždyť málokterá česká 
divadelní hra se může pyšnit tak krásným, kultivova-
ným i neotřelým jazykem. Ostatně, poetickou adaptaci 
Prévostova románu kritici, diváci i čtenáři považují 
za jeden z nejsilnějších a nejdojemnějších příběhů 
o lásce vůbec – takže hledat ten hlavní důvod k jejímu 
premiérovému uvedení v historické budově Národní-
ho divadla se zdá už zbytečné.
Vítězslav Nezval, český básník a spisovatel, byl 
spoluzakladatelem poetismu i vůdčí osobností 
českého surrealismu. Po válce se ovšem přiklonil 
k socialistickému realismu, v roce 1953 se stal 
dokonce (protežovaným a prorežimním) „národním 
umělcem“. Nezvalovo dílo má vášnivé ctitele i zapři-
sáhlé nepřátele. Často je kritizována jeho překotnost 
a rozvleklost, stejně jako hladké přecházení od jed-
noho literárního směru k druhému. Zároveň ale vždy 
inspirovalo – k jeho odkazu se dodnes hlásí například 
básník a divadelník Jiří Suchý. 
Prévostova Manon Lescaut uhranula Nezvala prý 
už v jeho patnácti letech. Když později, někdy v létě 
1924, zhlédl film o Marguerittě Gautierové, v níž 
se postava Manony pouze mihla, inspirovalo jej to 
k básni Ubohá Margueritta Gautierová, která Nezvalovi 
splynula s legendární Manon. 
Poetistické opojení přešlo, ale mámivé kouzlo Manon 
v Nezvalově povědomí zůstalo. K novému životu 
bylo probuzeno teprve na počátku okupace, kdy se 
režisér E. F. Burian obrátil na básníka, aby Prévostovu 
knihu zdramatizoval. Nezval jako by na tento podnět 

doslova čekal a v poměrně krátké době svou diva-
delní hru napsal. Stalo se tak v listopadu a prosinci 
1939 a 7. května 1940 měla Manon Lescaut premiéru 
v Burianově D 40. Inscenace se dočkala sto dvaceti 
osmi repríz a úchvatná cesta Nezvalova nejlepšího 
dramatu po českých jevištích začala.
Původní milostný příběh abbého Prévosta proměnil 
Vítězslav Nezval v jevištní báseň, v níž jde především 
o zachycení citových prožitků půvabné Manon a chu-
dého rytíře Des Grieux. V Nezvalově příběhu je Manon 
nezkušenou šestnáctiletou dívkou, kterou rodiče nutí 
jít do kláštera. Když se však Manon nedopatřením 
osudu setká s mladým rytířem Des Grieux, budoucím 
knězem, vášnivě se do sebe zamilují a rozhodnou uté-
ct do Paříže. Jenže do okouzlující Manon se zamiluje 
i bohatý nenasytný Duval. Manon, dychtivá přepychu 
a flirtu, přijímá obdiv a dary Duvala i jeho syna, a na-
ivně (či vypočítavě?) si myslí, že tím pomáhá svému 
chudému rytíři. Nejrůznější intriky však nakonec 
dohánějí milence k záhubě.
Je zcela nepochybné, že největší zásluhu na úspěších 
a oblibě Nezvalovy Manon mají její téma a její verš, 
v neposlední řadě se na nich podílí také neotřelá kom-
poziční výstavba, tedy střídání poezie a prózy. Nezval 
sice zpracoval Manon Lescaut podle stejnojmenného 
románu, obsah obou děl je týž, ale způsob jeho ztvárně-
ní rozdílný, stejně jako žánr, styl i jazyk. Původní Manon 
Lescaut nemá zdaleka ani tak promyšlenou a esteticky 
účinnou kompozici jako Nezvalův přepis (román z roku 
1731 ji ostatně ani mít nemohl). U Prévosta je rozho-
dujícím stavebním činitelem samotný vypravěč, který 
podstatným způsobem ovlivňuje podání a podobu 
příběhu, Nezval se naopak nechal zcela pohltit svou 
krásnou, poživačnou hrdinkou, v ohledu na dramatický 
účinek syžet překomponoval a zhustil do čtyř postav, 
ostatní figury považoval v podstatě za epizodní.
Naše adaptace jde ještě dál – veškeré pobočné posta-
vy i některé dějové linie téměř vypouští a soustředí se 
na ústřední milostný čtyřúhelník, na příběh vášnivé 
a zničující, a přesto tak fatální lásky.

Ilona Smejkalová 

Režie: Daniel Špinar
Dramaturgie: Ilona Smejkalová 

Scéna: Lucia Škandíková
Kostýmy: Marek Cpin

Hudba: Jiří Hájek
Pohybová spolupráce: Pavol Kršiak

Hrají:
Jana Pidrmanová / Pavlína Štorková,  

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

Petr Šmíd j. h. / Matyáš Řezníček j. h., 
Kateřina Holánová

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

Manon Lescaut
Vítězslav Nezval



KLUB PŘÁTEL ČINOHRY

Vážení členové 
v adventním čase vás opět 
srdečně zveme do hledišť 
Národního divadla.

Jako poděkování za vaši pří-
zeň v celém roce 2015 vám 
nabízíme možnost exkluzivně 
navštívit první reprízy hry 
MODRÝ PTÁK nebo vidět 
vynikající Ivu Janžurovou 
v Ostovského LES – to vše 
s 50% slevou pro členy Klubu 
přátel činohry ND.

ADVENTNÍ ČAS – NOVÁ  
POHÁDKA PRO VELKÉ  
I MALÉ
Maurice Maeterlinck

MODRÝ PTÁK 
Pro členy KPČ uvedeme:  
3. 12. a 18. 12. 2015 v 19.00; 
Stavovské divadlo

IVA JANŽUROVÁ VÁS ZVE 
V NOVÉM ROCE
Alexandr Nikolajevič Ostrovskij 

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

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

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

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

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

Těšíme se na setkání v hledištích 
našich divadel!

OBCHODNÍ ODBOR ND –  
ODDĚLENÍ OBJEDNÁVEK
Jana Tycová, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
+420 224 901 419 (po–pá 9–17 hod.)
j.tycova@narodni-divadlo.cz
www.narodni-divadlo.cz
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Národní divadlo Brno a Král Oidipús 
V pondělí 15. února 2016 bude patřit jeviště Stavov-
ského divadla kolegům z brněnského ND, kteří zde 
uvedou svou úspěšnou inscenaci jedné z nejslav-
nějších tragedií vůbec, a sice Sofoklova Krále Oidipa. 

V titulní roli uvidíte Martina Sinčáka, jako Iokasté 
vystoupí Eva Novotná, Kreóna hraje Tomáš Šulaj. 
Režie: Martin Františák. Vstupenky za 120–290 Kč 
v pokladnách ND. 

Luba Skořepová  
a Maminčina kuchařka
Dlouholetá členka Činohry Národního divadla Luba 
Skořepová představila 9. listopadu svou osmnáctou 
knížku. Má název Maminčina kuchařka a vznikla pod-
le sto osmdesáti osvědčených receptů, které v její 
rodině opatrovali stovku let. 
Luba Skořepová své mamince slíbila, že je jednou 
vydá. „Už při samotném jejich čtení se tloustne,“ řekla 
při křtu knihy. Kmotry byli David Prachař a Sabina 
Laurinová. Publikaci doprovázejí fotografie nabí-
zených pokrmů, dobové snímky ze života autorky 
i její úvahy a vzpomínky na dětství. Publikaci vydalo 
Ottovo nakladatelství. 
K dostání též v hlavní pokladně ND.

Derniérový 
prosinec
V době Adventu repertoár Činohry ND opustí hned 
tři tituly – nejprve se s pražským publikem rozloučí 
koprodukční inscenace 1914 v režii Roberta Wilso-
na, kterou však ještě čekají reprízy v maďarském 
Vígszínházu. Česká derniéra je plánována na 6. pro-
since ve 14 hodin ve Stavovském divadle.
15. prosince opustí Novou scénu hra Davida Har-
rowera Blackbird, ve které exceluje Jiří Štěpnička 
s Janou Pidrmanovou. A těsně před Vánocemi se 
rozloučíme s komedií Pán z Prasečkova, jíž vévodí 
nezaměnitelným způsobem Václav Postránecký. 
Nenechte si ujít poslední možnost zhlédnout tyto 
inscenace!
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Piazzetu Národního divadla letos 
opět zdobí vánoční strom, za který 
děkujeme Lesům ČR, s.p. Tento 
strom chceme pro radost věnovat 
všem našim divákům, především 
pak těm nejmladším. A právě dě-
tem jsme dali příležitost, aby podle 
své fantazie strom Národního diva-
dla samy ozdobily v rámci soutěže 
pro školy. Autoři nejzdařilejších 
ozdob se mohou těšit na krásné 

dárky v podobě návštěvy před-
stavení či tvůrčích dílen pro celou 
třídu. Vyhlášení vítězů proběhne 
při slavnostním rozsvícení stromu 
a zároveň benefiční akci, která se 
bude konat 18. prosince na piazze-
tě Národního divadla.
Chcete se do zdobení vánočního 
stromu také zapojit?  
Bližší informace na mailu  
tvurcidilny@narodni-divadlo.cz

Ozdobme společně strom  
Národního divadla!

6. 12. v 17 hodin,  
Nová scéna 
Studio DAMÚZA 

Dlouhý, Široký  
a Bystrozraký
Už jste někdy něco slíbili? 
A vzápětí byste to nejraději vzali 
zpět? Máte dobré přátele? A jsou 
někdy tak ochotní, že byste je ra-
ději neměli? Už jste se ocitli tváří 
v tvář nebezpečí? A navíc proto, 
že jste to slíbili? Rozhodovali jste 
se někdy mezi touhou a stra-
chem? A jak jste se rozhodli? 
Inscenace byla oceněna hlavní 
cenou Erik na festivalu Přelet 
nad loutkářským hnízdem 2003. 
Filip Jevič získal cenu za režii 
a Tomáš Jeřábek za herecký 
výkon na Mateřince 2005.

Režie: Filip Jevič
Hrají: Kristýna Pangrác  
Franková, Magdalena  
Lážnovská, Tomáš Jeřábek 
a Filip Jevič
Vhodné pro děti od 4 let
Délka představení: 50 minut

13. 12. v 17 hodin,  
Nová scéna
Laterna magika

Vidím  
nevidím
Inscenace scenáristky, režisér-
ky a animátorky Marii Procház-
kové je určena pro nejmenší 
diváky a jejich rodiče. Děti se 
mohou ponořit do světa před-
stav a fantazie holčičky Agátky, 
do jejích každodenních dobro-
družství, a to prostřednictvím 
divadla, tance a pantomimy 
s poetickými projekcemi. V ins-
cenaci účinkuje soubor Laterny 
magiky a populární herci Linda 
Rybová a Tomáš Měcháček.

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

25. v 17.00 hod, 26. a 27. 12.  
ve 14.00 a 17.00 hod, Nová scéna 
Laterna magika

Kouzelný  
cirkus 
Nesmrtelné představení 
o klaunech putujících za vidi-
nou dokonalosti zosobněné 
krásnou Venuší a Svůdci, který 
se jejich cestu snaží překazit, 
si oblíbilo několik generací dětí 
i dospělých. Kouzelný cirkus je 
nejoblíbenější a nejdéle hranou 
inscenací Laterny magiky, na re-
pertoáru plných 38 let při počtu 
více než 6 333 repríz u nás 
i v dalších 16 zemích. 

Režie: E. Schorm,  
J. Švankmajer, J. Srnec
Scéna: J. Svoboda
Kostýmy a masky: Z. Seydl
Hudba: Oldřich F. Korte
Choreografie: K. Vrtiška,  
J. Hrabal, V. Jílek, J. Koníček,  
F. Pokorný
Vhodné pro děti od 8 let
Délka představení: 90 minut

31. 12. v 17 hodin,  
Nová scéna 
Laterna magika

Legendy  
magické Prahy 
Praha je opřena mnoha 
tajuplnými pověstmi a legen-
dami. Pojďme si některé z nich 
připomenout: o tajemných 
obyvatelích Faustova domu, 
Faustovi a alchymistu Edwar-
du Kelleym; o Chanině, dceři 
židovského obchodníka a její 
lásce k Pánu Vltavy; o setkáních 
císaře Rudolfa II. s filosofem 
a velkou osobností pražské ži-
dovské obce Rabi Löwem nebo 
o sestrojení Staroměstského 
orloje Mistrem Hanušem.

Námět, scénář a režie:  
Jiří Srnec
Hudba: Kryštof Marek
Choreografie: Petr Zuska
Kostýmy: Šárka Hejnová
Scéna: Miloslav Heřmánek
Vhodné pro děti od 8 let
Délka představení: 90 minut

Rodinné neděle na Nové scéně
Přijďte se v chladném prosincovém počasí ohřát na Novou scénu. Nedělní odpoledne totiž opět nabídnou 
různorodý program pro celou rodinu. Hned na první prosincovou neděli připravilo Studio DAMÚZA klasic-
kou pohádku K. J. Erbena Dlouhý, Široký a Bystrozraký. O týden později se pak můžete v hledišti Nové scé-
ny nechat okouzlit příběhem malé Agátky v inscenaci Laterny magiky Vidím nevidím. O vánočních svátcích 
se o odpolední program rovněž postará soubor Laterny magiky, který nabídne svou repertoárovou stálici 
Kouzelný cirkus a silvestrovské Legendy magické Prahy.

Chcete se dozvědět z první ruky 
víc o tom, co se odehrává jen 
pár stovek kilometrů od našich 
hranic? Přemýšlíte, že byste uspo-
řádali ve svém okolí sbírku?
Chystáte se vyrazit pomáhat? 
Přijďte se zeptat těch, kteří to 
viděli. Někteří opakovaně. Řeknou 
nám o svých zkušenostech a bu-
deme se jich moci zeptat na věci, 
které nás zajímají.

Neděle 6. 12. ve 20.30  
v Café Nona na Nové scéně

Setkání  
s dobrovolníky
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Mecenáši Národního divadla 
navštívili mnichovskou scénu 
Bayerische Staatsoper a pří-
mo v Mnichově povečeřeli 
s předními českými sólisty, 
kteří působí v Bavorském 
státním baletu! Účastnili bys-
te se rádi některého z příštích 
výletů na zahraniční divadelní 
scénu? Chcete mít exkluzivní 
možnost připravit rozhovor 
s vaší oblíbenou divadelní 
osobností? Máte-li v oblibě 
divadlo a vše, co se kolem 
něj děje, stejně tak jako naši 
mecenáši, staňte se i vy me-
cenášem Národního divadla, 
připojte se k nám. Stanete 
se tak součástí společenství 
milovníků kultury, kteří se 
pravidelně scházejí v pro-
storách Národního a Stavov-
ského divadla, Státní opery 
a Nové scény. Vítáme nové 
členy již za roční příspěvek 
v minimální výši 1 500 Kč. 
Nabízíme svým členům řadu 
zajímavých benefitů a skuteč-
nou účast na společenském 
životě naší první scény. 

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

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

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

Na návštěvě v Mnichově
Na přelomu podzimních měsíců října a listopadu se 
vydala skupinka našich mecenášů do Mnichova, aby 
navštívili zdejší scénu Bayerische Staatsoper, konkrétně 
velký klasický romantický balet Le Corsaire, který byl 
znovu uveden právě po čtyřech letech v choreografii 
Maria Petipy a Ivana Lišky. Krásné představení s hudbou 
Adolpha Adama a Léo Delibese vřele doporučuje-
me! Mecenáši měli štěstí i na bohaté české obsazení 
hlavních rolí. Před představením se sešli v jednom ze 
salonků Bavorské státní opery, aby si vyslechli odborný 
dramaturgický úvod uměleckého šéfa Laterny magiky 
Zdeňka Prokeše. Dozvěděli se nejen něco o historii 
divadelního domu, ale také se blíže seznámili s profesní 
dráhou zdejšího baletního ředitele Ivana Lišky. V ne-
poslední řadě se naladili na nadcházející romantický 

příběh. Ve zbytku volného času si prohlédli krásy budovy 
a místní pinakotéku. 
Po nadnášejícím uměleckém zážitku z klasického 
představení povečeřeli v tradiční bavorské restauraci 
s výhledem na divadelní dům za laskavého doprovodu 
Ivana Lišky a jeho ženy – baletní mistryně Colleen Scott, 
se kterými mohli mecenáši během večera pohovořit. 
Stejně tak s tanečníky, kteří se připojili ke společné 
večeři: prvními sólisty a sólisty Lukášem Slavickým,  
Matějem Urbanem a Stephanie Hancox, Adamem  
Zvonařem a také Radkou Příhodovou. 

Mnichovskému baletu, a zejména jeho „české části“,  
patří náš velký dík. Nyní se však už můžeme těšit,  
kam nás Mecenášský klub pozve příště …
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Kouzelný 
cirkus
Režie: Evald Schorm,  
Jan Švakmajer a Jiří Srnec
Scéna: Josef Svoboda
Kostýmy a masky: Zdenek Seydl
Kamera: Emil Sirotek
Hudba: O. F. Korte, J. Krček,  
P. Kořínek, V. Hála,  
R. Hladík, J. Stivín
Choreografie: Karel Vrtiška,  
Jiří Hrabal, Vlastimil Jílek,  
Josef Koníček  
a František Pokorný

Uvádíme:
25. 12. od 17.00,  
26. a 27. 12. od 14.00 a 17.00  
na Nové scéně.

Legendární inscenace Laterny magiky  
Kouzelný cirkus se odehrálo již přes 6333 repríz.  
Nestárnoucí příběh o putování za obrazem  
věčné krásy a překonávání nástrah na této  
pouti vidělo publikum nejen v Praze, ale také 
v 16 zemích po celém světě. V hlavních rolích  
poetického představení se za dobu jeho  
nepřetržitého uvádění od roku 1977  
vystřídalo 25 Svůdců, 30 Venuší, 22 Veselých  
a 25 Smutných klaunů. Jejich dobrodružství 
lákají nové diváky i dnes, a to nejen u nás. 

Laterna magika se tento měsíc s Kouzelným 
cirkusem znovu vydává na zahraniční turné, 
tentokrát do Řecka – do Athén a Thessaloniki.

 ×
Pavel Bilík
Foto: P. Našic

www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ
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LATERNA MAGIKA > ZE ZÁKULISÍ

Malý princ
Na začátku cesty 
Nová inscenace Laterny magiky začíná dostávat 
obrysy. Nechceme prozrazovat příliš mnoho, ale 
jak vidíte z fotografií, Malých princů bude na scéně 
více. Představitelé dětských rolí již poctivě zkouší 
své party pod vedením režiséra Vladimíra Morávka. 
Však je čeká dobrodružná cesta po pěti planetách 
a ta nějaký čas zabere.
V ateliérech ND na Floře zatím vzniká výprava. 
Kostýmy pro inscenaci navrhla přední kostýmní 
výtvarnice Sylva Zimula Hanáková, která pracovala 
na desítkách divadelních inscenací i projektech pro 
televizi a film. 

Příběh průkopníka fotografie Eadwearda Muybridge 
jako taneční a pohybové divadlo inscenoval před 
dvěma lety režisérský tandem SKUTR. Dramatické 
osudy vynálezce Muybridge a jeho mladé ženy Flory, 
stejně tak jako samotný svět fotografie v dobách, 
kdy zachycení pohybu bylo ještě snem, jsou divákům 
přiblíženy tancem, slovem i vizuálně působivou scé-
nografií a světelným designem. Brněnské publikum 
si inscenace zcela získala. 
Hudební scéna Městského divadla o kapacitě  
700 míst byla vyprodána a diváci odměnili výkony 
tanečníků a herců i potleskem vstoje. Recenzentka 
magazínu Kult Klára Tesařová označila inscenaci 
jako „Vytříbený kulturní zážitek“. Příběh o Muybridgeo-
vi prý „vlétl jako tornádo mezi diváky a zanechal v nich 
hluboké emoční zážitky.“
Nechte se do něj vtáhnout i vy!

Standing ovation pro 
Human Locomotion v Brně

Režie: Vladimír Morávek 
Scénář: Vladimír Morávek a Petr Oslzlý

Scénografie: Daniel Dvořák
Hudba: Zbyněk Matějů

Kostýmy: Sylva Zimula Hanáková
Dramaturgie: Lucie Němečková

Choreografie: Libor Vaculík
Kamera: Matěj Cibulka

Animace: Šimon Koudela

Premiéra:
1. dubna 2016, Nová scéna

 >

Režisér Vladimír Morávek zkouší  
s nejmladšími představiteli Malého prince. 
Foto: H. Smejkalová

 >

Jakub Gottwald, Zuzana Stavná, Marek Daniel a Eva Zápotocká
Foto: Jef Kratochvil

Soubor Laterny magiky  
se 19. října představil jako 

jeden z hostů mezinárodní-
ho festivalu Divadelní svět 

Brno, který v moravské 
metropoli probíhal pět dní 

a nabídl vystoupení desítek 
souborů. Laterna magika 

hostovala s inscenací  
Human Locomotion.

Uvádíme:
4. a 5. 12. od 20.00 

na Nové scéně



KRONIKA

1  Před 110 lety se narodil významný 
pěvec VÁCLAV BEDNÁŘ (20. 12. 1905– 
12. 11. 1985). Jako tenorista byl v angažmá 
v ND v letech 1945–1972. Sólový zpěv rov-
něž vyučoval. Jako Přemysl, Libuše, 1953 

2  65. narozeniny slaví sólista Baletu, 
baletní mistr a pedagog MICHAL 
ŠEBOR (4. 12. 1950). V Národním 
divadle a ve Státní opeře působil 
v letech 1972–2013. Gratulujeme!
Maurova pavana, 1995 (s Marií Hybešovou)

3  Připomínáme 95. výročí narození herce 
JIŘÍHO SOVÁKA (27. 12. 1920–6. 9. 2000). 
V ND byl angažován 1966–1984. Popularitu 
získal i díky filmu a televizi. Laureát Ceny 
Thálie 1999 za celoživotní mistrovství. 
V roli Lazara, Sníh se smál, až padal, 1975

4  K 80. narozeninám blahopřejeme 
dirigentu JANU ŠTYCHOVI (27. 12. 1935), 
jehož umění je spojeno nejen s Prahou, 
ale také s Ostravou a především Brnem. 

5  Vzpomínáme 30. výročí úmrtí  
ANTONÍNA ZLESÁKA (25. 3. 1921– 
18. 12. 1985), sólista Opery ND 1951–1972. 
Jako Jeník, Prodaná nevěsta, 1949

6  Ve věku 95 let zemřel 9. 11. 2015 
prof. PhDr. FRANTIŠEK DVOŘÁK, český 
historik umění, výtvarný teoretik a peda-
gog, autor řady knih, mj. také publikace 
O Národním divadle nebo televizního 
dokumentu Za generací Národního divadla 
s prof. Františkem Dvořákem, kde ND 
představil především pohledem znalce 
výtvarného umění. Čest jeho památce.
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KALEIDOSKOP

Společenský
kaleidoskop

Podpis smlouvy

Na konci října byla podepsána 
nová smlouva o spolupráci mezi 
Národním divadlem a společností 
AutoCont CZ, a.s.

1  Smlouvu podepsali RNDr. Martin 
Grigar, člen představenstva Auto-
Cont CZ a. s., a ředitel Národního 
divadla doc. Jan Burian

Slavík a Jolanta 

Dvě pohádkové opery, Stravinského 
Slavík a Čajkovského Jolanta, měly 
v jednom večeru premiéru v Národ-
ním divadle. 

2  Marián Chudovský, generální ředi-
tel Slovenského národního divadla

3  Dáma české kultury, pěvkyně Soňa 
Červená a ředitel ND doc. Jan 
Burian

4  Jeden z představitelů Hraběte 
Vaudémonta (Jolanta) Aljaž Farasin 

5  Umělecký ředitel Opery Národního 
divadla a Státní opery Petr Kofroň 
a doc. Jan Burian

6  Yukiko Šrejmová Kinjo a Stanisla-
va Jirků zpívají v Jolantě Brigittu 
a Lauru, ve Slavíkovi Kuchařinku 
a Smrt

7  Dirigent Jan Latham-Koenig 
s premiérovou Jolantou, Veronikou 
Dzhioevou

8  Režisér dvojinscenace Dominik 
Beneš

9  Operní režisér Jiří Heřman mezi 
premiérovými hosty

1
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Slavnostní koncert 

U příležitosti jubilejního 50. roční-
ku Mezinárodní pěvecké soutěže 
Antonína Dvořáka v Karlových Varech 
se uskutečnil v Národním divadle 
slavnostní koncert pad taktovkou 
Libora Peška.
10  Alois Ježek, ředitel Mezinárodního 

pěveckého centra Antonína Dvo-
řáka Karlovy Vary, předal při této 
příležitosti pamětní grafické listy

11  Pamětní listy obdrželi mj. také 
ředitel ND doc. Jan Burian, šéfdra-
maturg Opery ND a člen soutěžní 
poroty Mgr. Ondřej Hučín a ředitel-
ka Opery Národního divadla a Stát-
ní opery Mgr. Sylvia Hroncová

12  Primátor Karlových Varů Ing. Petr 
Kulhánek a Alois Ježek

13  Potomci slavného skladatele – 
Antonín Dvořák III. a IV. s pěvcem 
Romanem Janálem (uprostřed)

14  Pěvci Nicholas Davis a Minseok 
Kim

15  Kateřina Kněžíková s Adamem 
Plachetkou

Spolu/Sami 

Umělecký ředitel Činohry ND Daniel 
Špinar nastudoval jako režisér hru 
německé autorky Anji Hillingové  
Spolu/Sami. Premiéra se konala 
na Nové scéně.
16  Děkovačka
17  Po představení byl slavnostně 

pokřtěn nový nástěnný kalendář 
Činohry ND. A kdo křtil? 
Ředitel ND doc. Jan Burian, umě-
lecký ředitel Činohry a režisér Da-
niel Špinar, PaeDr. Eva Motáňová-
-Vítková, jednatelka nakladatelství 
ANAG, sponzor kalendáře a člen 
Mecenášského klubu JUDr. Martin 
Mikyska a tiskový mluvčí Činohry 
ND Tomáš Staněk
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SIMPLY CLEVER

NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL

Nová ŠKODA Superb Combi

ŠKODA AUTO – partner Národního divadla

skoda-auto.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Superb Combi: 4,0–7,2 l/100 km, 105–163 g/km
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Sháníte svůj Art+Antiques?  
Najděte si ho pomocí aplikace  
Kiosk Navigátor
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Předplaťte si Art+Antiques a získáte

12 čísel časopisu (z toho 2 dvojčísla) 

Zdarma Ročenku ART+ 

ARTcard s programem Sphere card

Přístup do elektronického archivu časopisu

umění žít s uměním 
měsíčník o umění, architektuře, designu a starožitnostech

artcasopis.cz
facebook.com/Artcasopis

ND_inzerce_90x133.indd   5 17.4.2015   16:26:01

HUDBY JE VÍC! 

    WWW.HISVOICE.CZ

ČASOPIS
 

O JI
NÉ H

UDBĚ

soudobá kompozice
improvizace 
elektronika 
experiment 
noise etc.

NEDĚLE  
20. PROSINCE 

V 15:45
—

Z VELKÉHO  
DIVADLA

vstupenky  
na pokladně kina Lucerna  
a na www.kinolucerna.cz  
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OBCHODNÍ INFORMACE

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
Národní divadlo nabízí SENIORŮM 
ve věku 65+ možnost zakoupit 
vstupenky s 50% slevou na vybraná 
místa na všechna představení ND. * 
Kromě této slevy mohou senioři 
využít rovněž naší speciální  
nabídky na vybraná představení 
v prosinci 2015: 

ČINOHRA 

Strasti života 
9. 12. – Nová scéna 
(celé hlediště, 100 Kč)
Modrý pták 
18. 12. – Stavovské divadlo  
(přízemí, 200 Kč)
Ze života hmyzu
28. 12. – Národní divadlo  
(2. balkon, 100 Kč)

OPERA 

Salome
13. 12. – Státní opera  
(2. balkon střed, 250 Kč)
Macbeth
17. 12. – Státní opera  
(2. balkon střed, 250 Kč)

BALET 

La Bayadère 
16. 12. – Státní opera 
(2. balkon střed, 300 Kč)

LATERNA MAGIKA

Podivuhodné cesty Julese Verna 
12. 12. – Nová scéna  
(střed, 300 Kč)
Kouzelný cirkus 
25. 12. – Nová scéna  
(střed, 300 Kč)

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

Národní divadlo nabízí STUDENTŮM 
a MLADÝM DIVÁKŮM do 26 let vstu-
penky s 50% slevou na vyhrazená 
místa na všechna představení ND.* 
Kromě této slevy mohou studenti 
a mladí diváci do 26 let využít rovněž 
naši speciální nabídku na vybraná 
představení v prosinci 2015:

ČINOHRA 

Po sametu 
7. 12. – Nová scéna  
(celé hlediště, 100 Kč)
Othello, benátský mouřenín 
19. 12. – Stavovské divadlo  
(přízemí, 200 Kč)
Ze života hmyzu 
20. 12. – Národní divadlo 
(2. balkon, 200 Kč)

OPERA 

Mefistofeles
9. 12. – Státní opera  
(2. balkon střed, 250 Kč)
Lost Object 
19. 12. – Nová scéna  
(celé hlediště, 200 Kč)

BALET 

La Bayadère 
16. 12. – Státní opera  
(2. balkon střed, 300 Kč)

LATERNA MAGIKA

Human Locomotion 
4. a 5. 12. – Nová scéna  
(střed za 300 Kč)

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

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

Zemětřesení v Londýně – 28. 1. a 7. 3. 2016
1914 – 5. a 6. 12. 2015
Othello – 10. 1. a 30. 3. 2016
Láska a informace – 21. 3. 2016

English-friendly dramas 
For English-speaking theatregoers, the National Theatre has prepared 
a new offer. From November, some of the performances will be provided 
with English subtitles. The programme will start on November 3rd with the 
Earthquakes in London by award-winning British playwright Mike Bartlett 
at Nova Scena. The same performance with English subtitles is scheduled 
for November 26th, January 28th and March 7th. Other subtitled performan-
ces will be: 1914 (December 5th and 6th), Othello (January 10th and March 
30th), Love and Information (March 21st). Further information is to be found 
on the theatre‘s website: www.national-theatre.cz

Změna v předplatném
ČS2: Změna termínu. Představení 1914 se namísto původně plánovaného 
termínu 23. 11. 2015 odehraje 5. 12. 2015 od 19.30 hod.

ROD5: Změna termínu a titulu. Náhradou za zrušené představení Rusalky 
ze dne 18. 10. 2015 zařazujeme Prodanou nevěstu 29. 5. 2016 od 15 hodin.

MNS2: Náhradní termín za zrušené představení Ohlušující pach bílé ze 
dne 14. 10. 2015 je 3. 3. 2016 od 20 hodin.

Č1, MNS1, DV2, ČS2, DV1, Č3, Č2, MNS1, BP, B2, Č4: Od 1. února 2016 se 
začátek všech večerních představení na Nové scéně posunuje na 20 hodin.

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

Informace o předplatném:
www.predplatnend.cz, predplatne@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 487 (po–ne 10–18 
hodin), pokladna předplatného Národní 4, Praha 1 (po–pá 9–18 hodin, so–ne 10–18 hodin)
Od 14. 12. do 23. 12. 2015 po–pá 9–20 hodin, so–ne 10–20 hodin.

* Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II. galerie | Státní opera – II. balkon  
(postranní místa) | Nová scéna – místa na pravém a levém kraji hlediště,  
respektive do celého hlediště pro představení hraná při redukovaném hledišti (činohra). 
Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje a speciální nabídky budou vyhla-
šovány vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Sleva se nevztahuje na představení Sluha 
dvou pánů, akce typu pronájem a představení hostujících souborů. 
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PROGRAM > PROSINEC / DECEMBER 2015

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. Út/Tue Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

 2. St/Wed Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00

 3. Čt/Thu
Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse 
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

 4. Pá/Fri
Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse  
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

 5. So/Sat V rytmu swingu buší srdce mé / My Heart Beats to the Rhythm of Swing 14.00

 6. Ne/Sun

Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Louskáček a Myšák Plyšák /  
The Nutcracker and the Cuddly Mouse

ROD7 18.00

 7. Po/Mon Jakobín / The Jacobin DV2 19.00

 8. Út/Tue
Louskáček a Myšák Plyšák /  
The Nutcracker and the Cuddly Mouse ND+ 

EX 19.00

 9. St/Wed Carmen 19.00

10. Čt/Thu nehraje se / no performance

11. Pá/Fri Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

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

ROD4 14.00

B1 18.00

13. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

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

15. Út/Tue
Tři přání / Les Trois Souhaits (Národní divadlo moravskoslezské 
Ostrava / National Moravian-Silesian Theatre)

20.00

16. St/Wed Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

17. Čt/Thu Rusalka 19.00

18. Pá/Fri Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse 19.00

19. So/Sat Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse
14.00

18.00

20. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life ND+ 19.00

21. Po/Mon Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse 19.00

22. Út/Tue Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse
15.30

19.00

23. St/Wed nehraje se / no performance

24. Čt/Thu nehraje se / no performance

25. Pá/Fri Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse
14.00

18.00

26. So/Sat Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 14.00

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

Prodaná nevěsta / The Bartrered Bride 19.00

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

29. Út/Tue V rytmu swingu buší srdce mé / My Heart Beats to the Rhythm of Swing 19.00

30. St/Wed Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

31. Čt/Thu Louskáček a Myšák Plyšák / The Nutcracker and the Cuddly Mouse 15.00

 1. Út/Tue nehraje se / no performance

 2. St/Wed Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
11.00

DV3 19.00

 3. Čt/Thu Rusalka 19.00

 4. Pá/Fri Carmen 19.00

 5. So/Sat Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
ROD5 11.00

17.00

 6. Ne/Sun Norma SE2 14.00

 7. Po/Mon nehraje se / no performance

 8. Út/Tue La bohème (Bohéma) 19.00

 9. St/Wed Mefistofeles 19.00

10. Čt/Thu Labutí jezero / Swan Lake 19.00

11. Pá/Fri Salome 20.00

12. So/Sat Il trovatore (Trubadúr) 19.00

13. Ne/Sun Salome 20.00

14. Po/Mon nehraje se / no performance

15. Út/Tue La Bayadère 19.00

16. St/Wed La Bayadère 19.00

17. Čt/Thu Macbeth 19.00

18. Pá/Fri La bohème (Bohéma) 19.00

19. So/Sat Aida 19.00

20. Ne/Sun Die Fledermaus (Netopýr) 19.00

21. Po/Mon
Česká mše vánoční / The Czech Christmas Mass  
(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)

16.00

19.00

22. Út/Tue nehraje se / no performance

23. St/Wed nehraje se / no performance

24. Čt/Thu nehraje se / no performance

25. Pá/Fri Rusalka 19.00

26. So/Sat

Vánoční koncert / Christmas Concert  
(Kühnův dětský sbor / Czech Philharmonic Children´s Choir)

15.00

Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

27. Ne/Sun Labutí jezero / Swan Lake 19.00

28. Po/Mon Carmen 19.00

29. Út/Tue Labutí jezero / Swan Lake 19.00

30. St/Wed Labutí jezero / Swan Lake 19.00

31. Čt/Thu Silvestr v Opeře: Netopýr – Galavečer 20.00

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

NOVÁ 
SCÉNA

Prosinec / December 2015

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

 1. Út/Tue Così fan tutte 19.00

 2. St/Wed Don Giovanni 19.00

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

 4. Pá/Fri Les / The Forrest 19.00

 5. So/Sat 1914 ČS2 19.30

 6. Ne/Sun 1914 (pražská derniéra / last time)  ND+ ROD3 14.00

 7. Po/Mon Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor KB 19.00

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

 9. St/Wed Zahradní slavnost / The Garden Party ND+ 19.00

10. Čt/Thu Mikve / Mikveh 19.00

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

12. So/Sat
Vánoční koncert / Christmas Concert  
(Kühnův dětský sbor / Czech Philharmonic Children´s Choir)

11.00

15.00

18.00

13. Ne/Sun Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment
14.00

ČS1 19.00

14. Po/Mon nehraje se / no performance

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

16. St/Wed Così fan tutte 19.00

17. Čt/Thu Kámen / The Stone ND+ Č3 19.00

18. Pá/Fri Modrý pták / The Blue Bird 19.00

19. So/Sat
Othello, benátský mouřenín /  
Othello, Venetian Blackamoor ND+

SE3 14.00

19.00

20. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – Josef Mysliveček 11.00

Don Giovanni 19.00

21. Po/Mon
Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac  
(derniéra / last time)

19.00

22. Út/Tue Chorea Bohemica 19.00

23. St/Wed Chorea Bohemica
15.00

19.00

24. Čt/Thu nehraje se / no performance

25. Pá/Fri
Metafory tance / Metaphors of Dance  
(Pražský komorní balet / Chamber Ballet Prague)

19.00

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

27. Ne/Sun Modrý pták / The Blue Bird 15.00

28. Po/Mon Don Giovanni 19.00

29. Út/Tue Kámen / The Stone 19.00

30. St/Wed Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

31. Čt/Thu Audience u královny / The Audience 15.00

 1. Út/Tue Hovory s… Petrem Zuskou / Talking with… Petr Zuska ND+ 16.00

 2. St/Wed Orango & Antiformalistický jarmark / Anti-Formalist Rayok NDS1 19.00

 3. Čt/Thu nehraje se / no performance

 4. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

 5. So/Sat Human Locomotion 20.00

 6. Ne/Sun
Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Studio Damúza) 17.00

Spolu/Sami / Protection 19.00

 7. Po/Mon Po sametu / After the Velvet 19.00

 8. Út/Tue Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London MNS2 19.00

 9. St/Wed Strasti života / The Labour of Life 19.00

10. Čt/Thu Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

11. Pá/Fri
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne 

20.00

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

20.00

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

14. Po/Mon Rudá Marie / Red Mary 20.00

15. Út/Tue Blackbird (derniéra / last time) 19.00

16. St/Wed Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

17. Čt/Thu Lost Objects (premiéra / premiere) 20.00

18. Pá/Fri Spolu / Sami / Protection ND+ 19.00

19. So/Sat Lost Objects 20.00

20. Ne/Sun Máj / May (420PEOPLE) 20.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance

22. Út/Tue nehraje se / no performance

23. St/Wed nehraje se / no performance

24. Čt/Thu nehraje se / no performance

25. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00

26. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 14.00

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00

27. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 14.00

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00

28. Po/Mon Žena za kultem (DEKKADANCERS) 20.00

29. Út/Tue nehraje se / no performance

30. St/Wed Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

31. Čt/Thu Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 17.00
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PROGRAM > LEDEN / JANUARY 2016

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

1. Pá/Fri Libuše 17.00

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

ROD6 15.30

19.00

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

 4. Po/Mon Carmen 19.00

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

B2 19.00

 6. St/Wed Boris Godunov ND+ OV 19.00

 7. Čt/Thu Jakobín / The Jacobin 19.00

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

 9. So/Sat Rusalka 19.00

10. Ne/Sun nehraje se / no performance

11. Po/Mon nehraje se / no performance

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

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

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

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

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

R 19.00

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

ROD4 14.00

19.00

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

19. Út/Tue La traviata DV1, EX2 19.00

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

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

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

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

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

19.00

25. Po/Mon nehraje se / no performance

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

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

ČS1 19.00

28. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

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

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

 1. Pá/Fri nehraje se / no performance

 2. So/Sat Nabucco 19.00

 3. Ne/Sun Norma 19.00

 4. Po/Mon nehraje se / no performance

 5. Út/Tue nehraje se / no performance

 6. St/Wed nehraje se / no performance

 7. Čt/Thu Tosca 19.00

 8. Pá/Fri Labutí jezero / Swan Lake 19.00

 9. So/Sat Labutí jezero / Swan Lake 19.00

10. Ne/Sun Mefistofeles SE1 14.00

11. Po/Mon nehraje se / no performance

12. Út/Tue nehraje se / no performance

13. St/Wed Il trovatore (Trubadúr) 20.00

14. Čt/Thu Macbeth 19.00

15. Pá/Fri Aida 19.00

16. So/Sat La Bayadère
SE2 14.00

19.00

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

18. Po/Mon nehraje se / no performance

19. Út/Tue La bohème (Bohéma) 18.00

20. St/Wed Die Fledermaus (Netopýr) 19.00

21. Čt/Thu Rusalka 19.00

22. Pá/Fri Nabucco 19.00

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

19.00

24. Ne/Sun Rusalka ROD8 14.00

25. Po/Mon nehraje se / no performance

26. Út/Tue nehraje se / no performance

27. St/Wed Mefistofeles KB 19.00

28. Čt/Thu nehraje se / no performance

29. Pá/Fri Rigoletto 20.00

30. So/Sat Carmen 19.00

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

17.00

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

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Leden / January 2016

 1. Pá/Fri nehraje se / no performance

 2. So/Sat nehraje se / no performance

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

 4. Po/Mon nehraje se / no performance

 5. Út/Tue nehraje se / no performance

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

 7. Čt/Thu Les / The Forrest 19.00

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

 9. So/Sat Mikve / Mikveh 19.00

10. Ne/Sun

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

IX 11.00

Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

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

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

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

14. Čt/Thu Don Giovanni 19.00

15. Pá/Fri nehraje se / no performance

16. So/Sat Kámen / The Stone 19.00

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

19.00

18. Po/Mon nehraje se / no performance

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

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

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

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

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

Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

24. Ne/Sun nehraje se / no performance

25. Po/Mon Les / The Forrest DV2 19.00

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

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

Mozartovy narozeniny 2016 / Mozart’s Birthday 2016 XIII 19.00

28. Čt/Thu Kámen / The Stone 19.00

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

19.00

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

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

19.00

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

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

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

18.00

 4. Po/Mon nehraje se / no performance

 5. Út/Tue nehraje se / no performance

 6. St/Wed nehraje se / no performance

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

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

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

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

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

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

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

14. Čt/Thu Lost Objects 20.00

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

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

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

Cocktail 012 – The Best of 20.00

18. Po/Mon nehraje se / no performance

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

20. St/Wed Spolu/Sami / Protection 19.00

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

22. Pá/Fri nehraje se / no performance

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

X 17.00

20.00

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

Lost Objects 20.00

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

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

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

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

29. Pá/Fri nehraje se / no performance

30. So/Sat Human Locomotion 20.00

31. Ne/Sun Human Locomotion 17.00
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PŘÍSTUP DO BUDOV ND 
I DO PARKINGU 
JE UPRAVEN PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

www.narodni-divadlo.cz

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

POKLADNY  

Hlavní pokladna ND,  
Národní 4, Praha 1 (Po–Pá 9–18, So–Ne 10–18,  
od 14. 12. do 23. 12. 2015 Po–Pá 9–20, So–Ne 10–20) 
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (Po–Ne 10–18)
Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1 (Po–Ne 10–18)

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

PARKING 

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

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

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

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

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

THE BOX OFFICES  

The Main Box Office of the National Theatre, 
(from 14. 12. do 23. 12. 2015 Mon–Fri 9–20, Sat–Sun 10–20) 
Národní 4, Prague 1 (Mon–Fri 9–18, Sat–Sun 10–18) 
The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)
The State Opera, Wilsonova 4, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)

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

PARKING 

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

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

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



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA PATRON OPERY ND 

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNER INSCENACÍ 
BALETU A OPERY ND

PARTNER INSCENACÍ ND 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIGENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER



Molièrův Tartuffe je vždy zajímavou výzvou. 
Této titulní role se zhostil také MARTIN 
RŮŽEK v inscenaci premiérované roku 
1965 v tehdejším Tylově (dnes Stavovském) 
divadle, a to v režii Václava Špidly. Orgona 
hrál po Růžkově boku Bohuš Záhorský.  
Martin Růžek se narodil r. 1918 a před 
20 lety (18. 12. 1995) zemřel.

FOTO: J. SVOBODA


