
12 S Gun-Brit 
Barkmin  
o Salome

18 Dvě lásky Javiera Torrese

26 Bude Othello černý?
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Premieres
for the 2014–2015 season

Premiéry
a produkce sezony 2014–2015

 OPERA

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Zdeněk Fibich
Pád Arkuna / The Fall of Arkun
Dirigent: John Fiore
Režie: Jiří Heřman
Premiéra: 9. 10. 2014 

Alois Hába
Nová země / The New Earth
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Miroslav Bambušek
Premiéra: 12. 12. 2014

Modest Petrovič Musorgskij
Boris Godunov
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Linda Keprtová
Premiéra: 26. 3. 2015

Leoš Janáček
Z mrtvého domu / 
From the House of the Dead
Dirigent: Robert Jindra
Režie: Daniel Špinar
Premiéra: 14. 5. 2015

Jan Klusák
Filoktétés
Dirigent: Marko Ivanović
Režie: Jiří Nekvasil
Premiéra: 23. 5. 2015

STÁTNÍ OPERA / THE STATE OPERA

Richard Strauss
Salome
Dirigent: Heiko Mathias Förster
Režie: Mariusz Treliński
Premiéra: 23. 10. 2014

Arrigo Boito
Mefistofeles
Dirigent: Marco Guidarini
Režie: Ivan Krejčí
Premiéra: 22. 1. 2015

Engelbert Humperdinck
Jeníček a Mařenka /  
Hänsel und Gretel
Dirigent: Martin Leginus
Režie: Matěj Forman
Premiéra: 23. 4. 2015

Giuseppe Verdi
Macbeth
Dirigent: Jiří Štrunc
Režie: Martin Čičvák
Premiéra: 11. 6. 2015

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Wolfgang Amadeus Mozart
Kouzelná flétna / Die Zauberflöte
Dirigent: Zbyněk Müller
Režie: Vladimír Morávek 
Premiéra: 5. 2. 2015

NOVÁ SCÉNA / THE NEW STAGE

Dmitrij Šostakovič
Orango & Antiformalistický jarmark / 
Orango & Anti-Formalist Rayok
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Sláva Daubnerová 
Premiéra: 17. 12. 2014

Jan Kučera
Rudá Marie / Red Mary
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Viktorie Čermáková 
Premiéra: 29. 4. 2015

 ČINOHRA 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Ariane Mnouchkine 
1789 aneb Dokonalé štěstí / 
1789 or Perfect Happiness
Režie: Vladimír Morávek
Česká premiéra: 4. 12. 2014

Jiří Traxler, Martin Vačkář, Ondřej Havelka 
V rytmu swingu buší srdce mé / The 
Rhythm of My Heart Pounding Swing
Režie: Ondřej Havelka
Předpremiéra: 25. 6. 2015

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

William Shakespeare 
Othello
Režie: Daniel Špinar
Premiéra: 18. 12. 2014

Peter Morgan 
Audience u královny / The Audience
Režie: Alice Nellis
Česká premiéra: 19. 3. 2015

Marius von Mayenburg
Kámen / The Stone
Režie: Michal Dočekal
Premiéra: 28. 5. 2015

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Ivan Lamper, Jiří Adámek a kol.
Po sametu / After the Velvet
Režie: Jiří Adámek
Světová premiéra: 17. 11. 2014

Hanoch Levin 
Strasti života / Labor of Life
Režie: Eduard Kudláč
Premiéra: 12. 3. 2015

Mike Bartlett 
Zemětřesení v Londýně / 
Earthquakes in London
Režie: Daniel Špinar
Česká premiéra: 2. 4. 2015

„Off na Nové scéně“ 
(Nová scéna fakt Off)
Malé jevištní experimenty  
na aktuální témata.

 BALET 

STÁTNÍ OPERA / 
STATE OPERA

La Bayadère
Hudba: Ludwig Minkus
Choreografie a režie: Javier Torres
Dirigent: Václav Zahradník / Sergej 
Poluektov
Premiéra: 20. 11. 2014 

Ballettissimo
Komponovaný večer baletních opusů 
význačných evropských choreografů 
současné generace

1. symfonie D-dur
Hudba: Gustav Mahler
Choreografie a režie: Petr Zuska 
Dirigent: David Švec

Reflections on the fate 
of human forms
Hudba: Ülrich Müller 
& Siegfried Rössert 
Choreografie: Jacopo Godani

7. symfonie A-dur
Hudba: Ludwig van Beethoven 
Choreografie: Uwe Scholz
Dirigent: David Švec
Česká premiéra: 5. 3. 2014

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Ohad Naharin
Decadance 
Choreografie a režie: Ohad Naharin
Česká premiéra: 4. 6. 2015

 LATERNA MAGIKA

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne
Scénář a režie: David Drábek
Premiéra: 19. 2. 2015

REPERTOÁR NA NOVÉ SCÉNĚ / 
REPERTOIRE ON THE NEW STAGE

Legendy magické Prahy /  
Legends of Magic Prague 
Námět, scénář, režie: Jiří Srnec
Choreografie: Petr Zuska

Kouzelný cirkus /  
Wonderful Circus
Režie: Evald Schorm, Jan Švankma-
jer, Jiří Srnec
Choreografie: Karel Vrtiška, Jiří 
Hrabal, Vlastimil Jílek, Josef Koníček, 
František Pokorný

Cocktail 012 – The Best of 
Námět a dramaturgie: 
Václav Janeček
Kamera a střih: Jan Loukota

Vidím nevidím / As Far as I See
Scénář, režie, animace:
Maria Procházková
Choreografie: Zdeněk Prokeš

Václav Havel
Antikódy / Anticodes
Koncept: Braňo Mazúch, Dan Gregor
Režie: Braňo Mazúch
Choreografie: Věra Ondrašíková

Human Locomotion
Koncept: SKUTR, Kopecký, Kodet
Režie: Martin Kukučka 
a Lukáš Trpišovský (SKUTR)
Choreografie: Jan Kodet
Scénografie: Jakub Kopecký
Hudba: Petr Kaláb
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ÚVODNÍK

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který kaž-
doročně připadá na 1. 10., pořádá Národní divadlo 
benefiční představení Dvořákovy opery Jakobín. 
„Benefiční představení u příležitosti Mezinárodního 
dne seniorů je tradicí, za kterou jsme Národnímu di-
vadlu vděčni,“ řekl Jan Lorman, ředitel občanského 
sdružení Život 90. „Tento večer je ale výjimečný tím, 
že letos Národní divadlo zvýšilo šance pro účast seni-
orů v hledišti. Pro 2/3 hlediště nabízí slevu divákům 
starším 60 let a jejich doprovodu, kteří mohou získat 
vstupenky za poloviční cenu …“
Základní vstupné na představení je 900 Kč a tuto 
cenu mohou diváci libovolně navýšit ve prospěch 
potřebných seniorů. Pomoci mohou také zasláním 
dárcovské SMS ve formátu: DMS ZIVOT90 na číslo 
87777. Před představením Dvořákovy opery udělí 
ministr zdravotnictví již tradičně Cenu Makropulos 
mimořádnému projektu na podporu seniorů. Začá-
tek večera je v 18.30, začátek představení v 19.00.
Patronkou večera je Věra Čáslavská. 

Vážení a milí diváci, 
září bylo pro nás v Opeře velmi příjemným 
obdobím, protože se nám podařilo naplnit 
slib obohacení v obsazení našich reprízových 
představení jako Carmen, Rusalka, Trubadúr 
a La traviata. A další debuty špičkových pěvců 
máme pro Vás připravené po celou sezonu.
Říjen však bude také zajímavý: čekají nás dvě 
významné premiéry. Do Národního divadla 
se po desítkách let vrací Fibichův Pád Arkuna 
v hudebním nastudování Johna Fioreho 
a v režii jednoho z našich nejvýraznějších 
režisérů Jiřího Heřmana. Jsem si jista, že 
premiéra bude stejně nevšední událostí, jako 
tomu bylo v případě jeho Parsifala či Gloriany. 
A neméně mimořádná premiéra nás čeká 
v říjnu ve Státní opeře – Salome. Jde o první 
koprodukci s varšavskou Národní operou – 
Teatrem Wielkim. Je nám velkou ctí hostit 
tým polského režiséra Mariusze Trelińského, 
dirigenta Heika Mathiase Förstera a sólisty 
v čele se sopranistkou Gun-Brit Barkmin. 
150. výročí narození Richarda Strausse, který, 
jak je známo, v budově Státní opery – tehdej-
ším Novém německém divadle – osobně di-
rigoval, je skvělou příležitostí Vám nabídnout 
jeho celosvětově nejuváděnější operu. Věřím, 
že Vás Salome hudebně nadchne a zároveň 
osloví něčím překvapivým a zneklidňujícím. 
Hluboké zážitky očekáváme od všech naplá-
novaných premiér. Přinášíme deset nových 
inscenací a dva jedinečné koncerty. Nastávají-
cí sezonu spojují debuty režisérských osob-
ností a návrat ověřených režisérů. Režisér 
Vladimír Morávek se ujal Kouzelné flétny 

ve Stavovském divadle. V Národním divadle 
budou debutovat Linda Keprtová s Borisem 
Godunovem a miláček pražského činoher-
ního publika Daniel Špinar, pro něhož bude 
Janáčkovo dílo Z mrtvého domu vůbec první 
operní režií. O dětské a rodinné obecenstvo 
budeme usilovat spolu s Matějem Formanem 
a Humperdinckovou operou Jeníček a Mařenka 
v hudebním nastudování Martina Leginuse. 
Renomovaní režiséři Ivan Krejčí a Martin 
Čičvák vytvoří ve Státní opeře nové inscenace 
Boitova Mefistofela a Verdiho Macbetha. Dvě 
nové komorní opery uvedeme i na Nové scéně.
V říjnu bych Vaši pozornost namířila také 
do Stavovského divadla, kam se na tři reprízy 
vrátí Myslivečkova Olimpiade v režii Ursel 
Herrmann se souborem Collegium 1704. In-
scenace nedávno získala nominaci na Opera 
Awards v kategorii znovuobjevená díla. A na-
hlédněte i do programu přehlídky Paralelní 
životy – „20. století očima tajné policie“, která 
od 5. do 9. října 2014 nabídne pět dokumen-
tárních inscenací z pěti zemí včetně bohatého 
doprovodného programu, ve kterém se bude-
me konfrontovat s otázkou, jak tajné služby 
zasáhly do našich životů a co se za 25 let 
od sametové revoluce 89 změnilo. 

Přeji Vám hluboké umělecké zážitky  
během celé sezony. 
 
Silvia Hroncová
ředitelka Opery Národního divadla 
a Státní opery
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Změny 
v předplatném

SEZONA 2013/14:
VPXVII: 
Změna termínu a scény, insce-
nace Ohlušující pach bílé, pů-
vodně plánovaná na 28. 5. 2014 
v Divadle Kolowrat, proběhne 
v novém termínu 13. 10. 2014 
na Nové scéně.

SEZONA 2014/15:
O1, O2, OH, VŘ, MŘ: 
Začátek inscenace Salome se 
v původně plánovaných termí-
nech posouvá z 19:00 na 20:00.
VŘ, R, ROD2, D:
Změna názvu titulu, původní 
název inscenace Perníková 
chaloupka se mění na Jeníček 
a Mařenka.

O veškerých změnách budou předpla-
titelé informováni dopisem či e-mai-
lem a SMS. Aktuální změny se můžete 
dočíst na informační ceduli umístěné 
o přestávce každého předplatitelského 
představení v prostoru večerní poklad-
ny Národního divadla a Stavovského 
divadla a v prostoru šatny Nové scény 
a dále v předplatitelském bulletinu.

Konkurz  
do operního sboru 
Národního divadla

Ředitelka Opery Národní-
ho divadla a Státní opery 
Mgr. Silvia Hroncová vypisuje 
konkurzní řízení do operního 
sboru pro hlasovou skupinu 
SOPRÁN a TENOR. Předzpívání 
se bude konat ve středu dne 
29. 10. 2014 ve 14:00 hodin 
ve sborovém sále historické 
budovy ND. Požadujeme dvě 
operní árie nebo jednu operní 
árii a jednu píseň (z české-
ho a světového repertoáru) 
a vlastní notový materiál.

Přihlášky můžete zasílat  
na e-mailovou adresu: 
a.mihalik@narodni-divadlo.cz 
nebo na poštovní adresu  
Národní divadlo Praha  
Aleš Mihálik, tajemník sboru ND
Ostrovní 1, 11230 Praha 1

V přihlášce uveďte vzdělání, 
délku praxe, adresu trvalého 
pobytu, trvalou a korespon-
denční adresu a telefonické, 
popř. e-mailové spojení. K při-
hlášce přiložte strukturovaný 
životopis. Zaslanou přihlášku 
považujeme za závaznou a evi-
dujeme ji v seznamu uchazečů. 

3 kvartety
Nová premiéra Pražského komorního baletu předsta-
ví 3 choreografy různých generací tvořící na hudbu 
význačných českých skladatelů – Antonína Dvořáka, 
Vladimíra Sommera a Bedřicha Smetany. Představení 
je uvedeno u příležitosti 50. výročí založení souboru 
a je součástí oslav Roku České hudby 2014.

Slovanský kvartet
Hudba: Antonín Dvořák
Choreografie: Mário Radačovský
Výrazná melodika, vzácná dokonalost kompoziční práce a zvuková ušlech-
tilost řadí toto dílo k nejkrásnějším kvartetním skladbám světové hudby. 
Stejně laděná je i choreografie, jejímž ústředním tématem je žena a její 
nejniternějších pocity, ať už jde o radost ze života, lásku, smutek či hněv. 

Černé zrcadlo
Hudba: Vladimír Sommer
Choreografie: Hana Polanská Turečková
Existenciální abstraktní balet jako metafora nikdy nepoznaného 
tajemství života a světa. Choreografie je inspirována obrazem Vladi-
míra Houdka Černé zrcadlo. Spolupráce Hany Polanské Turečkové 
a Vladimíra Houdka by se dala popsat jako „jevištní či filmová 
koláž tance a malby hledající definici vztahu mezi jazykem těla 
a obrazovým ztvárněním“.

Z mého života
Hudba: Bedřich Smetana
Choreografie: Pavel Šmok
Jímavá niterná zpověď skladatele, zamyšlení nad dosavad-
ním životem s jeho radostmi i strastmi, nadějemi i zklamá-
ními. Tragický patos nerovného boje umělce s hluchotou 
a nevyléčitelnou nemocí se stal i ústředním tématem 
Šmokovy choreografie.

I. premiéra: 5. 10. 2014 ve Stavovském divadle
II. premiéra: 26. 10. 2014 ve Stavovském divadle
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Noc divadel 2014 
První ročník divadelní noci se loni setkal s mimořádně příznivým ohla-
sem, a proto se i letos zapojíme do programu netradičních prohlídek, be-
sed či setkání s umělci. Doporučujeme vám vyhradit si na Noc divadel 15. 
listopadu celých 24 hodin. Program opět rozložíme do celého dne, aby se 
mohly zúčastnit jak rodiny s dětmi, tak příznivci nočního života.
Program Noci divadel v Národním divadle najdete koncem října na webo-
vých stránkách ND a v listopadovém čísle tohoto časopisu.

Vánoční předplatné
Od 3. listopadu zahájíme prodej Vánočního předplatného, které bude 
obsahovat skupiny představení v termínech od ledna do června 2015. 
Vánoční předplatné může být originálním dárkem pro vás i vaše blízké. 
V nabídce budou skupiny sestavené žánrově či tematicky – pro rodiny 
s dětmi, pro seniory, romantické večery. Nabídku skupin najdete koncem 
října na adrese www.predplatnend.cz.

Diář na rok 2015 – Divadelní kostým
V naší nabídce publikací a dalších předmětů s divadelní tematikou je nyní 
diář na rok 2015. Jeho obrazovou část tvoří výtvarné kostýmní návrhy 
z fondu Archivu Národního divadla. Výběr návrhů byl zacílen na co nejšiřší 
škálu výtvarníků, kteří tvořili či tvoří pro Národní divadlo za posledních 
130 let. Majitel diáře se během roku setká s kostýmními návrhy tak slav-
ných výtvarníků, jakými byli Josef Čapek, Jan Zrzavý, Josef Matěj Gottlieb, 
Jiří Trnka, Josef Lada, František Muzika a mnozí další.
Diář velikosti A5 má prostorné týdenní kalendárium pro plánování  
a je v prodeji v hlavní pokladně Národního divadla (Ostrovní 1, Praha 1, 
po–ne 10–18 hod.) za cenu 89 Kč.

Diář 2015

Divadelní 
kostým

Čteme divadlo!
Knižní klub, to je příležitost, jak pohodlně získat všechny nové programy 
Činohry ND, dozvědět se mnohé o připravovaných inscenacích a vybrat si 
i knížky navíc. Za roční předplatné získáte programové brožury za pře-
dem garantovanou cenu, vyberete si tři prémie a každý měsíc dosta-
nete e-mailem newsletter. Knihy, které obsahují text hry a řadu dalších 
materiálů (studie, dokumenty, fotky), si můžete vyzvedávat v ND, anebo je 
zdarma dostanete poštou do schránky – rozesíláme v den vydání, tj. v den 
premiéry. V letošním roce chystáme novinku – podepsaný program 
od umělce dle vašeho výběru. Za 520 Kč za rok budete divadlu zase 
trochu blíž. Více na www.cinohrand.cz v sekci Knižní klub.
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Na počátku byla zmínka tanečníka Adama 
Zvonaře (dnes sólisty v Bayerisches Staats-
ballett) o jedné zajímavé akci v Petrohradě. 
Ona zmínka padla v pravý čas na pravou půdu 
a z půdy baletu se myšlenka jak kouzelné šíp-
kové růže v mžiku rozrostla po celém království 
Národního divadla. Ano, bude módní, respektive 
kostýmní přehlídka! A kdy jindy se předvést než 
při zahájení sezony. A komu než divákům (a sa-

mozřejmě novinářům, kteří dostali i materiály 
k nové sezoně). Pro molo i diváky byla 1. září 
připravena celá piazzeta – bohužel počasí 
plakalo spolu s dětmi, že prázdniny skončily, 
a tak se molo i diváci museli vejít pod přístřeší 
průchodu k Národní třídě. Herec David Prachař 
se ujal moderování a za novináře vyzpovídal 
postupně nejen ředitele Národního divadla 
doc. MgA. Jana Buriana, ale také umělecké šéfy 

(či ředitele) souborů – Petra Zusku (Balet), Syl-
viu Hroncovou a Petra Kofroně (Opera), Michala 
Dočekala (Činohra) a Zdeňka Prokeše (Laterna 
magika). Kdo by se chtěl vsadit, který soubor 
má lepší modelky a modely, neuspěl by. Každé 
vystoupení bylo maličko jiné, s jiným nábojem, 
ale všechny spojoval smysl pro humor, cho-
reografie na míru (přehlídku choreograficky po-
stavila sólistka Baletu Zuzana Šimáková, která 

1  Ondřej Vinklát, Marta Drastíková (Amerikana III – Fancy Free)
2  Ondřej Vinklát a Marta Drastíková coby Romeo a Julie
3  Matěj Šust, Lenka Hrabovská (BREL–VYSOCKIJ–KRYL / Sólo pro tři)
4  Veaceslav Burlac, Michaela Wenzelová  

BREL–VYSOCKIJ–KRYL / Sólo pro tři)
5  Rebecca King a Mathias Deneux (Šípková Růženka)

6  Kateřina Jalovcová coby Káča Davida Prachaře trochu zaskočila
7  Yukiko Šrejmová Kinjo a Jiří Hájek v kostýmech z Figarovy svatby
8  Příhody lišky Bystroušky
9  Zdeněk Plech v kostýmu z Jakobína
10  Prodaná Bystrouška aneb Příhody lišky Mařenky

BALET OPERA

Po molu pomalu 
aneb do 132. sezony s kostýmní přehlídkou
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ostatně vybrala a sestříhala i hudbu), o režii 
se postarala Leona Primová z Činohry. Bylo 
obdivuhodné, s jakou rychlostí se dokázali 
protagonisté na maličkém prostoru ve sloupu 
průchodu převléci do dalšího kostýmu. Bavili 
se opravdu všichni – diváci, novináři, umělci, 
zaměstnanci,... a to bylo dobře. Takže hurá 
do nové sezony a možná si příští rok přehlíd-
ku zopakujeme.  DF

11  Martina Preissová se Sašou Rašilovem zvou na Jedenácté přikázání
12  Ze života hmyzu: Karel Dobrý a Vladislav Beneš s Larvičkou  

Jany Pidrmanové
13  Jana Pidrmanová se rychle převlékla. S Radúzem Máchou ukázali 

kostýmy k Pánovi z Prasečkova
14  Igor Orozovič, Magdaléna Borová a dudy  

ze Strakonického dudáka

15  David Stránský, Petr Münch, Tereza Chábová, Eva Zápotocká,  
Jakub Sadílek (Cocktail 012 – The Best of)

16  Pavlína Červíčková a Josef Kotěšovský z Legend magické Prahy 
17  Libor Kettner, Radka Slatinská a Jan Kotěšovský v kostýmech  

Kouzelného cirkusu 
18  Eva Zápotocká, Pavlína Červíčková a Tamara Kšírová jako koně  

z Human Locomotion

ČINOHRA LATERNA MAGIKA

 >
Ředitel ND doc. MgA. Jan Burian  

a moderátor přehlídky David Prachař
Foto: H. Smejkalová
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TÉMA

Vzpomínáš si, jaké byly tvé začátky s operou?
Záleží na tom, jestli jde o poslech, nebo o re-
žírování. Na gymnáziu jsem začal poslouchat 
desky s operami. Především Wagnera, ta hudba 
mi přišla zvlášť filmová, a tehdy mě zajímal 
výhradně film, filmové obrazy. Wagner ve mně 
spouštěl proces uvažování o filmu a měnil moje 
tehdejší filmy. Wagner otevřel mou představi-
vost vůči hudbě. Podobně jako polská roman-
tická dramata byly tyto opery psány mimo 
možnosti divadla té doby. V těch dílech je něco 
neuskutečnitelného, nemožného, jejich didas-
kalie v podstatě i dnes překračují možnosti 
operního divadla, jsou spíše filmové. Protože jak 
v divadle uspokojit Wagnerovu touhu, aby Valký-
ry cválaly za svitu Měsíce? Tato nemožnost mě 
od začátku fascinovala. Hudba přece dosahuje 
určitého absolutna, a scénické realizace obvykle 
všechno uzemňovaly. První návštěvy oper proto 
pro mě byly zklamáním a spíše mě odrazovaly, 
byly v nesouladu s operní hudbou. Zůstal jsem 
u desek a šel jsem na filmovou školu. Na mnoho 
let pak pro mě byla opera jakousi zvukovou 
stopou, byla to hudba, která rozhýbávala obraz.

Nepomyslel sis, že bys uměl sám lépe insce-
novat svá oblíbená díla?
Ne, v té době mi to přišlo zcela nemožné. Film 
dává možnost střihu a ten zase poskytuje nezá-
vislost na času a prostoru a svobodu významů 
získávaných kombinací různých prvků. Bez této 
svobody jsem si nedokázal představit možnosti 
tvorby.

A co? Nikdo ti přece nedal kouzelná tlačítka 
střihu v opeře, a přesto se už řadu let věnuješ 
hlavně operní režii.
K opeře jsem se dostal přes divadlo. Tam jsem 
se naučil chápat a náležitě oceňovat divadelní 
konvenci a její sílu. Právě ona dává neskutečné 
možnosti, působí, že jedno hercovo gesto nebo 
změna světla může změnit všechno. Podlaha, 
která byla mořem, se stává pevninou … Opera 
a divadlo jsou pro mě esencí formy a umělosti, 
a to mě na nich tak moc fascinuje. V tom tkví 
podstata tohoto umění. A pochopení tohoto fak-
tu mi dalo naprostou svobodu. Lidé, kteří od za-
čátku pracují v divadle a jsou v něm „uvězněni“, 
vesměs bojují s konvencí, různými způsoby z di-
vadla vycházejí, aby se přiblížili realitě, pravdě 
na scéně. Ale když se přechází do divadla ze 
světa filmu, tak ta umělost a nepřirozenost je 
velmi přitažlivá. Film umožňuje jakýkoli druh 
realismu a nemá smysl ho hledat v divadle či 
opeře. Snadnost změny disciplín mě osvobozuje 
k hledání toho, co je podstatou každé oblasti 
umění, a nikoli jejím popřením. Pokud přijmeme 
konvenci, všechno se stává možným. A pak lze 
také ze slabosti a anachroničnosti opery udělat 
její největší sílu.

Je možné, že z tohoto respektu vůči své-
bytnosti žánrů plyne například tvá nechuť 
k využívání filmových projekcí v opeře?
U špatně užitých projekcí je dráždivá jedno-
duchost, zkratkovitost. Výzva divadla spočívá 
v tom, že je třeba vybudovat nadrealitu. Toho 

je možné dosáhnout samozřejmě i prostřed-
nictvím projekcí, ale ty musí být abstraktní, 
podporující představivost. Musí představení 
doplňovat, ne ilustrovat. Nemohou být prvkem 
narace, nemohou popisovat místo děje. Mohou 
být přídavným jménem, nikoli podstatným jmé-
nem. Přívlastkem, nikoli podmětem.

Tvoje první skutečná operní inscenace byla 
Madama Butterfly, rok 1999 …
Záměrně jsem si vybral jedno z klasických 
operních děl, jehož kvintesencí je nepřirozenost, 
protože je to příběh v italštině o třináctileté Ja-
ponce, kterou obvykle hraje padesátiletá žena. 
Z hlediska všech těch, kteří hledají v opeře 
realitu, je to nesmysl, ale to je to, co mě uvedlo 
do pohybu, umožnilo mi ihned stanovit určitý 
jazyk, který je tvořen například konvencí deko-
rací při stálé proměnlivosti vepsané v partituře. 
V tom představení bylo dvacet osm scén. Sa-
mozřejmě inspirující byly různé modely divadla 
Dálného východu, divadlo Nó, což pak působilo 
jako meditativní přístup k ději. Situace byla tedy 
zcela mimo realitu. Tak vypadala první etapa 
mé operní činnosti. Potom se samozřejmě 
objevily pochybnosti vůči této metodě, při rea-
lizaci Bohémy. Tehdy jsem se pokoušel rozbíjet 
tento sotva vytvořený jazyk prvky skutečnosti, 
současnosti. Rozbíjel jsem konvenci v honbě 
za skutečností. Bylo to období hledání. Myslím, 
že vlastního jazyka, syntézy tohoto hledání, 
jsem dosáhl v opeře Turandot. Teď je pro mě 
opera především promlouvání velkými obrazy 

Nová inscenace Straussovy Salome na scéně Státní opery vzniká pod 
taktovkou mezinárodně proslulého polského filmového a divadelního 
režiséra a uměleckého ředitele Národní opery Velkého divadla ve Var-
šavě Mariusze Trelińského. Působí na největších evropských i ame-
rických scénách, v lednu 2015 ho čeká první inscenace (Čajkovského 
Jolanta a Bartókův Modrovousův hrad) v newyorské Metropolitní opeře.
Rozhovor pro časopis Národního divadla připravil blízký spolupracov-
ník Mariusze Trelińského, Piotr Gruszczyński.

S Mariuszem Trelińským hovoří Piotr Gruszczyński

Bez vteřiny 
oddechu
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o tom, co je ukryto v operních libretech a v jejich 
hrdinech, a tedy i v nás: tvůrcích a divácích. 
Reálnost zde získává velmi specifickou dimenzi 
a funkci. Není to dokumentace skutečnosti, ný-
brž její umělecká psychoanalýza. Není to už můj 
počáteční estetismus, nýbrž působení v oblasti 
psychiky. A tento psychický prostor se pro mě 
stává jedinou skutečností. Vstupuji do subjektiv-
ních příběhů, kde realitou je vnitřní svět hrdiny, 
který je samozřejmě tvořen prvky skutečnosti, 
ale přefiltrovanými jeho psychikou.

Po inscenaci Madama Butterfly jsi dostal 
nabídku od Plácida Dominga na spoluprá-
ci s Washingtonskou národní operou. Jak 
k tomu došlo?
To je můj osobní „americký sen“. Prvního dubna, 
na apríla, mi sekretářka v divadle řekla, že 
telefonoval Plácido Domingo a chce se mnou 
mluvit. Ukázalo se, že jeho asistent někde 
viděl fotografii z Madama Butterfly, a Domingo 
z ní byl tak nadšený, že se rozhodl přizvat mě 
ke spolupráci ve Washingtonu. To mi otevřelo 
nové možnosti. Začaly se mi hrnout nabídky 
na spolupráci a koprodukce, a v důsledku toho 
film, který byl pro mě na prvním místě, ustoupil 
do pozadí. Dostal jsem nabídku režírovat v Los 
Angeles a v Berlíně. Zvolil jsem Dona Giovanni-
ho a Pikovou dámu. Samozřejmě tuhle událost 
beru s určitým nadhledem, ale líbí se mi na ní, 
že jedna fotografie z představení shrnula celý 
jazyk, jaký používám, a mohla někoho přesvěd-
čit a získat pro můj přístup k divadlu. Byla v tom 
jistá konvence, pro mě v té době tak významná.
Ale s těmi nabídkami přišla i velká odpo-
vědnost. Stal jsem se uměleckým ředitelem 
varšavské opery a zahájil jsem revoluci. Opera 
přestala být jen hudební hostinou. Stala se 
způsobem poznávání světa, zkoumání lidské 

psychiky, sebepoznání. Dříve se na operu takové 
požadavky nekladly.

Salome zapadá do cyklu tvých posledních re-
alizací, mezi nimiž je Turandot a Hrad knížete 
Modrovouse. To jsou opery vytvářející hluboké 
a překvapivé portréty ženských hrdinek. Co 
se tě v Straussově opeře dotýká nejvíce?
Je to dílo totální a totálně radikální. I když 
od jeho vzniku uplynulo tolik let, ani trochu 
nezestárlo. Mnoho myslitelů, mimo jiné Slavoj 
Žižek, staví Salome na roveň Bergově Lulu a ho-
voří o vrcholném díle opery jako žánru, o jejím 
vyvrcholení. Radikálnost této opery spočívá 
v úplném propojení hudebních a dramatických 
prostředků, zbavení díla sentimentalismu a bru-
tální expresi ve vytváření psychologických pro-
filů postav. Dále je zde velmi zajímavé zasazení 
vcelku velmi současného příběhu o ženském 
strachu v kulturním kontextu. To mi přijde nové 
v mém přístupu k dílu. Je to příběh napsaný 
muži o ženě, která je ohrožuje, která má potvr-
zovat mizogynské teorie, že žena je zosobněním 
zla. Já chci proniknout do hloubi psychiky Salo-
me, pojímám ten příběh jako líčení psychických 
traumat a děsů ženy, které někdo v dětství 
hluboce ublížil. Tato žena v sobě nosí utrpení, 
osten, který se pokouší vyléčit, avšak její jedná-
ní se obrací jak k vnějšímu světu, tak k ní samé. 
Pro mě je to záznam určité vnitřní krajiny, v níž 
se objevují archetypální znaky a symboly. Šíleně 
komplikované vztahy naše psychika proměňuje 
ve znaky, které jsou zjednodušené a pobuřující 
(žena držící na míse uťatou hlavu), ale ve sku-
tečnosti vypovídají o stavech velmi složitých 
a mnohovrstevných.

Takto působí báje, které zaznamenávají děsy 
v podobě symbolů.

Ano, ale v tomto případě se jedná o autokreaci, 
tedy o činnost psychiky, která si nemůže poradit 
s komplikovaností událostí a začíná je přetvářet 
v jednoduché a srozumitelné symboly. Je to 
obranný mechanismus lidské psychiky, která se 
zároveň pokouší o zdůvodnění. Pro mě Salome 
vyžaduje reinterpretaci, která jí navrátí úplnost 
významů. Je to postava tragická, plná váhání, 
rozkolísanosti, která přivádí sebe samu k záhu-
bě. Jsem odpůrcem plytkého psychologizování, 
hledání životních motivací. Pro mě jsou takové 
relace jako v Salome nebo v Hradu knížete Mod-
rovouse psychogenními halucinacemi. Vytvářejí 
jakousi pravdu našeho nitra. Teprve konfrontace 
se symboly vede k odhalením. Ale to není psy-
chologizování, to není Stanislavského metoda. 
Hledám realistické chování v nerealistických 
situacích. Lineární psychologie nevyčerpá-
vá pravdu o člověku. O ní se musí vyprávět 
v sekvenci zrcadel, odrazů a masek, které jsou 
ve vzájemném protikladu.

Hlavní atrakcí Salome je tanec sedmi závojů. 
Jaký bude u tebe?
To je klíčová scéna, v níž se pokouším „popa-
sovat“ s tajemstvím Salome. V naší inscenaci 
to nebude erotický tanec před Herodem, ale 
vyprávění o tom, co se mezi nimi stalo v minu-
losti. Vstoupíme zde do nitra hlavy Salome. Je 
to nejvíc nadpřirozená část představení, která 
vede k pochopení toho, co je komplex Salome.

Jak bys přesvědčil člověka, který nikdy nebyl 
na Straussově opeře, aby do divadla přišel – 
třeba právě na Salome?
Salome je explozí jednoho velkého proudu 
hudby a myšlenek, který radikálně a jaksi jed-
ním dechem podléhá neustálým změnám. Bez 
vteřiny oddechu!
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Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Státní opery:
MARTIN LEGINUS

Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery:

Art&Antiques, A2, ceskenoviny.cz, Czech Music Quarterly, Český rozhlas 3 – Vltava, 
Instinkt, SOFFA, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz, Pražský telegraf

Josef Mysliveček

Olimpiade
Dirigent: Václav Luks
Režie: Ursel Herrmann
Collegium 1704

V hlavních rolích: 
Johannes Chum (Clistene), Anna Palimina (Aristea), 
Tehila Nini Goldstein (Licida), Olga Jelínková (Mega-
cle), Jana Horáková Levicová (Argene) ad.

Koprodukce Národního divadla s Théâtre de Caen, 
Opéra de Dijon a Grand Théâtre de Luxembourg.

Uvádíme:
3., 11. a 16. 10. 2014 
ve Stavovském divadle 

Myslivečkova Olimpiade v Praze  
– inscenace evropských parametrů.
Hudební rozhledy, 2013

Ambiciózní projekt, který je dalším 
krokem k rehabilitaci proslulého 
českého skladatele 18. století.
hn.ihned.cz, 2013
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OPERA > PREMIÉRA

Libreto: Richard Strauss podle 
francouzské hry Salomé Oscara Wilda 

v německém překladu Hedwigy Lachmann 

Hudební nastudování a dirigent: 
Heiko Mathias Förster

Dirigenti: 
Heiko Mathias Förster / Jiři Štrunc

Režisér: Mariusz Treliński
Scéna: Boris Kudlička

Kostýmy: Marek Adamski
Světelný design: Felice Ross

Video projekce: Bartek Macias
Choreografie: Tomasz Wygoda

Dramaturgie: 
Piotr Gruszczyński, Jitka Slavíková

Osoby a obsazení:
Salome: Gun-Brit Barkmin

Herodes: Jacek Laszczkowski
Herodias: Veronika Hajnová

Jochanaan: Tomasz Konieczny /  
 Miguelangelo Cavalcanti

Narraboth: Zbigniew Malak
Páže Herodiady: Štěpánka Pučálková

První žid: Josef Moravec
Druhý žid: Aleš Voráček

Třetí žid, Druhý nazaretský: Vaclav Sibera
Čtvrtý žid: Václav Barth

Pátý žid, První nazaretský: Ivo Hrachovec
První voják: Miloš Horák

Druhý voják, Kapadocký: Paweł Kołodziej
Otrokyně: Lenka Pavlovič

Orchestr Státní opery

Koprodukce s Teatr Wielki 
– Opera Narodowa ve Varšavě

Premiéry: 
23. a 26. října 2014 

ve Státní opeře

Paní Barkmin, můžete porovnat tato provedení?
Odmyslím-li si, že je to stále táž hudba, dá se těžko 
srovnávat, rozdíl je už mezi jevištním a koncertním 
provedením. Mohu ale potvrdit, že koncertní provedení 
tohoto díla jsou po výrazové stránce velmi silná, jeho 
dramatičnosti se nelze vyhnout ani tehdy, když jeviště 
schází. Salome chce a vyžaduje určitý herecký projev. 
V některých inscenacích je ho často problém naplnit, 
protože se režijní koncepce s dramatičností hudby 
úplně rozcházejí. 

Co vás na postavě Salome nejvíc fascinuje? 
Salome rozhodně nechápu jako tak často uplatňované 
klišé femme fatale. Také není žádné monstrum, chová 
se tak, jak to odpovídá její životní situaci. Je to hodně 
rozmazlená mladá dívka, zvyklá, že dostane, čeho se jí 
zachce. Je však citlivá na nálady a podtóny. Tak, jak to 
říká: „Proč se na mě tetrarcha tak dívá … je zvláštní, že 
se na mě tak dívá muž mé matky.“ Mě fascinuje její ne-
ústupnost, její odevzdanost a žádostivost. A pak to trp-
ké pozdní poznání, že to, co si vynutila, jejímu původní-
mu přání ve skutečnosti neodpovídá. Je konfrontována 
s rozhodným odmítnutím. To vše, celá ta morbidnost 
s uťatou hlavou, aby mohla políbit Jochanaanova ústa, 
přitom zabalená do té neuvěřitelně nádherné hudby, 
a spolu se závěrem, který Salome dovolí, aby si ještě 
chvíli zafilozofovala o smyslu života, to je podle mě 
na této opeře nejpřitažlivější. 

Obě vaše „americké“ Salome měly naprosto skvělé 
kritické ohlasy, stejně jako – v posledních dvou 
letech – vaše Ellen Orford v Peteru Grimesovi 
a Sieglinde ve Valkýře ve Vídeňské státní opeře 
nebo Kateřina Izmailova v Lady Macbeth Mcenského 
újezdu v Curychu. Kterého ze svých dosavadních 
úspěchů si vy sama nejvíc ceníte?
Úspěch mě těší, mám radost, když mohu publiku 
nabídnout krásný a doufejme i vzrušující operní večer, 
a nezáleží na tom, o jaké dílo jde. Je to štěstí vzít s se-
bou několik tisíc lidí do jiného světa, v němž se spolu 
podělíme o nějaký příběh; to je úspěch a publikum mi 
svou účast a radost vrací potleskem.

Na co se teď v Praze nejvíc těšíte? 
V Praze jsem šťastná vždycky, protože to město velmi 
miluju! Každý pobyt přináší něco nového. Tentokrát se 
seznámím se Státní operou a moc se na to těším. 

Je nějaká role, kterou jste ještě nezpívala a chtěla 
byste ji nastudovat? 
Je ještě tolik rolí! Moc bych si například přála zpívat 
Tosku a Minnii nebo Alžbětu v Donu Carlosovi. Také 
ve Wagnerovi a Straussovi jsou ještě role, které na mě 
čekají, třeba Senta, Ažběta, Arabella, Maršálka! 

Děkuji za rozhovor.
Jitka Slavíková

Německou sopranistku GUN-BRIT BARKMIN znají návštěvníci Národního divadla jako 
vynikající Emilii Marty (Janáček: Věc Makropulos, premiéra 18. 12. 2008) a Královnu 
Alžbětu I. (Britten: Gloriana, premiéra 3. 3. 2012). Její třetí pražskou rolí je Straussova 
Salome. Zpívala ji už několikrát, v Curychu (dirigent Christoph von Dohnányi – 
režie Sven-Eric Bechtolf, červen 2012), v tokijském sále Bunka-Kaikan při hostování 
Vídeňské státní opery (Franz-Welser-Möst – Boleslaw Barlog, říjen 2012) a v téže in-
scenaci ve Vídeňské státní opeře (dirigoval Andris Nelsons, únor 2014), kam se opět 
vrátí v červnu 2015. Na koncertním provedení Salome se podílela 1. 3. 2014 s Vídeň-
skými filharmoniky v newyorské Carnegie Hall a 6. 3. 2014 s Bostonskými symfoniky 
v Bostonu; obě tato provedení dirigoval Andris Nelsons.

Salome pro Prahu –
Gun-Brit Barkmin

FO
TO

: H
. S

M
EJ

K
A

LO
VÁ



13

OPERA > PREMIÉRA

Milý Johne, protože Zdeněk Fibich nepatří v zahra-
ničí mezi nejznámější české skladatele, musím se 
zeptat, kde a jak jsi na něj narazil ty?
O Fibichovi mi tady v Praze vyprávělo mnoho lidí, 
věděli, jak moc mám rád českou hudbu a Wagnera. 
Zkusil jsem se tedy s jeho hudbou blíže seznámit. 
Když jsem tu byl naposledy v době, kdy se hrál 
Parsifal, zmínil jsem se Jiřímu Heřmanovi, že bych 
rád dělal i něco jiného, než v Praze obvykle dělám, 
a myslel jsem na Fibicha. Jiřímu se ten nápad zalíbil, 
a tak jsme přišli s myšlenkou uvést Fibichovu poslední 
operu. Fibich je úžasný skladatel, jehož hudba si 
zasluhuje být hrána víc a zcela zvlášť víc v zahraničí, 
mimo Českou republiku. Je to pro mě velká čest, že 
mohu dirigovat jeho hudbu v Praze.

Fibich byl celý svůj tvůrčí život v Čechách srovná-
ván – v dobrém i ve zlém – s Wagnerem a i dnes 
je takto často charakterizován. Je takové srovnání 
pro člověka, který podrobně zná jak Fibichovu, tak 
Wagnerovu hudbu, opravdu přesné?
Určitě, Wagner a Fibich se opravdu v mnohém podo-
bají. Nejzřetelnější je to v jejich harmonickém jazyce. 
Například v Pádu Arkuna je mnoho tzv. „tristanovských 
akordů“ a to té hudbě samozřejmě dává wagnerov-
skou příchuť. Fibich také používá příznačné motivy 
podobným způsobem jako Wagner – nevztahují se 
ke skutečným fyzickým jevům, nýbrž jsou spojené 
s určitými osobami a idejemi.

Jak pro tebe zní Fibich v kontextu dobové české 
hudby, tedy především v kontextu hudby Smetanovy 

a Dvořákovy? Je to „od každého kousek“, nebo je 
Fibich v něčem ojedinělý?
V hudbě těchto tří velkých českých skladatelů se 
shodné rysy určitě najdou. Fibichova hudba má možná 
v sobě více německé citovosti, než je tomu u Smetany 
a Dvořáka. Ale ve Fibichově díle samozřejmě také 
najdeme půvab a eleganci, která je vlastní i ostatním 
českým autorům. Pokud jde o Pád Arkuna, ten je oprav-
du velmi dramatický, a to přímo v německém stylu, ale 
i v něm jsou chvíle nádherné lehkosti a vyrovnanosti. 
Musím říci, že Fibichova orchestrace je úžasně bohatá 
a plná barev a že uměl skvěle psát pro zpěváky.

Fibich zemřel v necelých padesáti letech a Pád 
Arkuna je jeho poslední velkou skladbou. Celý život 
byl velkým hudebním experimentátorem. Dokážeš 
odhadnout, jak by se vyvíjela jeho hudba, kdyby 
mu byl dopřán tak dlouhý život jako třeba Richardu 
Straussovi?
To je zajímavé, že zmiňuješ Strausse. Na konci Pádu 
Arkuna jsou totiž chvíle, kdy vždycky myslím na hudbu, 
kterou psal na sklonku života právě Strauss. Je to něco 
hluboce duchovního, co přichází ke konci života, i když 
– jako ve Fibichově případě – ten život nemusí být 
dlouhý. Vybavují se mi Straussovy Čtyři poslední písně 
a pak také – a to se vracíme k Wagnerovi – závěrečné 
dějství Parsifala. Ten souvisí s Pádem Arkuna i v rovině 
náboženského tématu a některé motivy z obou oper 
jsou si pocitově podobné ve své prozářené vážnosti.
Je těžké hádat, jak by se Fibichova hudba vyvíjela, 
kdyby žil déle. Ale jsem si jist, že by nám byl dal ještě 
mnoho krásné hudby v nejrůznějších formách a že 
by asi psal v tradičně romantickém duchu, tak jako 
Strauss ve svých pozdních letech. Byl bych šťastný, 
kdybychom měli od Fibicha ještě další opery a o tro-
chu více symfonií.

A teď „marketingová otázka“ před premiérou: Na co 
se operní publikum může v Pádu Arkuna ve tvém 
nastudování a režii Jiřího Heřmana těšit?
Jiřího práce je pro mě vždy plná citu a vhledu 
do hloubky díla. Jsem si jist, že tato inscenace 
bude vzrušující interpretací skvělé Fibichovy opery, 
interpretací, která dá této opeře význam pro dnešní 
publikum. Nedočkavě se těším, až bude práce hotová, 
protože vím, že tohle bude velká podívaná! Sám 
jsem už dlouho a vášnivě zaujatý prací na přípravách 
této inscenace a chtěl bych tuto hudbu dirigovat se 
stejným zaujetím a vášní. Tuhle partituru miluji a rád 
bych, aby si ji zamilovali všichni tak jako já. Myslím, 
že lidé budou opravdu překvapeni tím, jak dobrá je to 
hudba, a budou se ptát, proč se tak dlouho nehrála. 
Bude to objev!

Děkuji ti za rozhovor.
Ondřej Hučín

Tuhle partituru miluji …
JOHN FIORE poprvé v Praze diriguje českou operu. Bylo vlastně již docela na čase, aby se v posledních letech jedi-
ný pravidelně hostující zahraniční dirigent v Opeře Národního divadla po Wagnerovu Ringu a Parsifalovi, Pucciniho 
Děvčeti ze Západu a Čajkovského Evženu Oněginovi ujal i české opery, která je – jak známo – velmi blízká jeho srdci. 
Pod taktovkou tohoto vynikajícího amerického dirigenta, působícího v Evropě a milujícího Prahu a českou hudbu, 
zazní v Národním divadle po více než osmdesáti letech v kompletní podobě poslední a nejrozsáhlejší opera Zdeň-
ka Fibicha Pád Arkuna. 

Dirigent: John Fiore
Režie: Jiří Heřman

Scéna: Pavel Svoboda
Kostýmy: Alexandra Grusková

Choreografie: Jan Kodet
Světelný design: Daniel Tesař

Sbormistr: Pavel Vaněk
Dramaturgie: Ondřej Hučín 

Helga: Dana Burešová / Maria Kobielska
Dargun: Ondrej Mráz / David Szendiuch

Absalon: Martin Bárta / Roman Janál
Margit: Alžběta Poláčková 

/ Pavla Vykopalová
Radana: Szilvia Rálik / Eva Urbanová

Jaroměr: Aleš Briscein / Martin Šrejma
Rutan: Valentin Prolat / Tim Ribic

Gunar: Jiří Sulženko / Jevhen Šokalo
Dolen: David Nykl / František Zahradníček

Premiéry: 
9. a 10. října 2014 

v Národním divadle
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Díl první:  
Straussova vzpomínka na Národní
Začínáme seriál o pokladech z hudebního archivu Národního divadla. O dějinách psaných do not. A nejen do not. 
Do všeho, co bylo a je potřeba k hudební produkci a dá se uložit na regál či do šuplíku. Hudební archiv Národního 
divadla je toho plný a pamatuje opravdu mnoho. I to, na co už se pozapomnělo, nebo se o tom téměř či vůbec  
nevědělo. Jako první je na řadě partitura opery Elektra, z níž v Praze dirigoval sám autor, Richard Strauss.

Německá opera v Praze uvedla 
Elektru až v roce 1921 pod taktov-
kou Alexandra Zemlinského. Při 
této příležitosti požádala ředitele 
Národního divadla Gustava Schmo-
ranze o zapůjčení této partitury 
a orchestrálních hlasů. Na vnitřní 
straně jejích desek se dochovala 
vlepená kopie Schmoranzovy od-

povědi v němčině (překlad -oh-): 
„Zapůjčili jsme Vám dnes se svo-
lením nakladatelství Ad. Fürstner 
v Berlíně materiál k opeře Elektra. 
Jak vám právě dnes sdělil náš 
kontrolor, nesmějí být v materiálu 
prováděny změny, ani připisovány 
jakékoli nové poznámky, neboť 
tento samotný materiál je relikvií 

po zesnulém šéfovi opery Karlu 
Kovařovicovi, pod jehož vedením 
byla Straussova opera příkladně na-
studována. Dodáváme ještě, že z této 
partitury dirigoval sám skladatel, 
který byl naším představením přímo 
nadšen. Zatímco Vás znovu naléhavě 
žádáme, abyste co nejdůrazněji 
tlumočili naše přání svým členům, 

zůstáváme v hluboké úctě a odda-
nosti. Gustav Schmoranz v. r.“ 

Příště: 
Stránky, které obracel Beethoven

Připravil: Ondřej Hučín

Přestože je jméno Richarda 
Strausse spojeno úzce především 
s Novým německým divadlem 
(dnes Státní opera), zanechal 
tento světoznámý skladatel 
svou stopu i v Národním diva-
dle. V našem hudebním archivu 
lze zalistovat partiturou, z níž 
Strauss v Národním divadle roku 
1910 osobně dirigoval svou tehdy 
nejnovější operu Elektra. Na titulní 
straně partitury čteme památný 
vpis rukou samotného autora 
a dirigenta: „Ve vděčné vzpomínce 
na znamenitá představení Elektry 
v českém zemském divadle v Pra-
ze. Dr. Richard Strauss, 12. června 
1910.“

Richard Strauss řídil v Národním 
divadle 7. reprízu inscenace, 
kterou v lednu téhož roku – 15 
měsíců po světové premiéře 
opery v Drážďanech – premié-
roval šéf opery a dirigent Karel 
Kovařovic spolu s režisérem 
Robertem Polákem. Díky sporům 
mezi Mistrem a ředitelem Nového 
německého divadla Angelo Neu-
mannem tehdy Národní divadlo 
dostalo přednost. Partitura je 
opatřena mnoha dirigentskými 
poznámkami, které sem vepsal 
s největší pravděpodobností sám 
Karel Kovařovic a později dirigent 
Jaroslav Krombholc. Černým 
inkoustem je do partitury vepsán 
Kovařovicův překlad libreta, 
zeleným pak modernější překlad 
Ferdinanda Pujmana pro inscena-
ci v roce 1961.



Bedřich Smetana: Libuše Turandot pro Václava Věžníka 

Anda-Louise Bogza – recitál 

Dirigent: Robert Jindra
Režie: Petr Novotný 
Scéna: Ivo Žídek ml.
Kostýmy: Irena Greifová
Sbormistr: Pavel Vaněk

V dalších rolích: Martin Bárta (Přemysl), Peter Mikuláš (Chrudoš), 
Jitka Svobodová (Krasava), Tomáš Černý (Šťáhlav), Jiří Sulženko 
(Lutobor), Yvona Škvárová (Radmila) ad.

Uvádíme: 28. 10. 2014 v 17.00 v Národním divadle 

Představení Puc-
ciniho Turandot 
12. 10. ve Státní 
opeře je věnováno 
šedesáti letům 
umělecké činnosti 
režiséra VÁCLAVA 
VĚŽNÍKA. 
Prof. Václav Věž-
ník, jedna z nej-
významnějších 
osobností české 
operní režie druhé 
poloviny 20. stole-
tí, je svou tvorbou 
spjat zejména 
s brněnskou oper-
ní scénou (od roku 
1954), na svém 
kontě má ovšem 
řadu úspěšných 
inscenací doma 
i v zahraničí 
(Německo, Itálie, 
Norsko, Švýcar-
sko, Španělsko, 
Portugalsko, 

Holandsko, Polsko, Řecko ad.). V mimořádně obsáhlém seznamu jeho 
režií (přes dvě stě inscenací) figurují tituly českého i světového klasic-
kého operního repertoáru. V pražském Národním divadle nastudoval 
Maškarní ples a Figarovu svatbu, počátkem 90. let byl uměleckým šéfem 
nově vzniklé Státní opery Praha, kde připravil Turandot a Káťu Kabano-
vou. Řadu let se věnoval pedagogické činnosti na Hudební fakultě JAMU 
v Brně. V roce 2005 obdržel Cenu města Brna v oboru dramatické umě-
ní. Představení Turandot v režii Václava Věžníka diriguje 12. 10. Enrico 
Dovico, titulní roli zpívá Anda-Louise Bogza.

Uvádíme: 12. 10. 2014 v 19.00 ve Státní opeře

Písňový recitál 
významné sólistky 
Opery Národního 
divadla a Státní 
opery. V programu 
zazní skladby 
Richarda Wag-
nera, Richarda 
Strausse, Ference 
Liszta, Ottorina 
Respighiho, Gia-
coma Pucciniho či 
Georga Enescua. 
Spoluúčinkují 
klavíristé Adam 
Skoumal a Ladi-
slava Vondráč-
ková.

Uvádíme:  
14. 10. v 19.00 
ve Stavovském 
divadle

V titulní roli poprvé:
Dana Burešová
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Dana Burešová, foto I. Sochorová
Martin Bárta (Přemysl) a sbor, foto H. Smejkalová



Návštěvníci Opery ND
mají nárok na 15% slevu 
na roční předplatné
A2 kulturního čtrnáctideníku

Roční předplatné A2 pořídíte namísto 799 Kč jen za 679 Kč
= 26 Kč za číslo (ušetříte 13 Kč na každém čísle).

Ádvojku na rok získáte odesláním sms ve tvaru:
A2 OPERA JMENO PRIJMENI ULICE C.P. MESTO PSC
na číslo: 605 202 115

Do dvou týdnů vám přijde první Ádvojka s informací o platbě.

Limitovaná nabídka zlevněného 
předplatného platí pouze při 
objednávce formou sms.
Cena sms dle tarifu vašeho operátora. 
Objednávky přijímá jménem 
vydavatele fi rma Send.

A2 OPERA 2.indd   1 1.6.2011   18:20:36
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FRÉDÉRIQUE FRIESS
MICHAELA KAPUSTOVÁ
RICHARD SAMEK

MOZART
& MYSLIVEâEK

Benefiãní gala 
pro Operu Plus

Nedûle 2. listopadu
2014 v 19 hodin,
Dvofiákova síÀ
Rudolfina Praha

Pfiedprodej Eventim 
a Opera Plus

inzerát houda  22.9.2014 20:43  Stránka 1

Rádi bychom Vám představili jedinečný 
na českém mediálním trhu projekt – 

české noviny v ruském jazyce 
Pražský Telegraf

Pražský Telegraf je spojením mezi českými 
podnikateli, kteří se usilovně snaží o dobytí 
dalších oblastí trhu včetně ruskojazyčné 
obce v České republice, a našimi čtenáři, 
kteří v Česku žijí aktivním životem.
 

Reklama, otištěná v Pražském Telegrafu, 
se vždy dostane právě tomu okruhu čtenářů, 
pro kterého je určena. Spolupráce 
s Pražským Telegrafem je pro inzerenty 
zárukou, že se jejich informace dostanou 
k lidem, kteří o ně mají zájem.

tel.: +420 602 238 237
e-mail: reklama@ptel.cz

WWW.PTEL.CZ



Sergej Prokofjev

Romeo a Julie
Žal Juliin a bolest Romeova

Choreografie a režie: Petr Zuska
Dirigent: Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Roman Šolc

Světelný design: Petr Zuska, Pavel Dautovský
Asistenti choreografa: Tereza Podařilová, Alexej Afanassiev, 

Michaela Černá, Radek Vrátil
Hraje Orchestr Státní opery

Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Uvádíme:
4. 10. a 1. 11. 2014 

ve Státní opeře

Zuska vytvoril svoju najlepšiu choreografickú partitúru. Netre-
ba sa zaoberať svojimi snami ako vyzerá Romeo a Júlia, treba 
sa zbaviť predstáv a klišé. Toto Shakespearov čas nereflektu-
júce Zuskovo snenie na pomedzí spánku, úmyselné mazanie 

niektorej logiky deja a skôr navodenie atmosféry, otravná Mab 
a nič nestíhajúci Lorenzo, dvaja mladí, ktorí odmietajú nasadiť 

si masku a stať sa dospelými členmi spoločnosti, má svoje 
čaro. Zuska v rozhovore sám povedal interesantnú myšlienku. 

„Tato láska je naplněná, tahle zas vůbec a támhleta skoro 
do poloviny, tedy polonaplněná…? To je naprostý nesmysl. 

Láska není kýbl s vodou.“ Keby sme to otočili na jeho predsta-
venie – kýbeľ s vodou je plný. Ale tým, ktorým sa nezdá kýbeľ 
a chceli by krištáľovú čašu, sa páčiť nebude. V závere, keď sú 
prvýkrát balkóny obidvoch domov spojené do jedného mosta 

a Mab odvádza Romea a Júliu na elyzejské polia, keď odišla 
i táto zosobnená útecha a keď mu je dané horko pocítiť nietz-
scheovské „ čo nás nezabije, to nás posilní“, zostáva Lorenzo 
sám. Čo teda smrteľníkovi zostáva? Pokiaľ láska zaberá i ako 

liek na smrť, ďalej ako amatér milovať život taký, aký je.
Pavol Juráš, Opera Plus, 27. 6. 2014

Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

 ×
Francesco Scarpato a Andrea Kramešová
Foto: D. Zehetner
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BALET > PŘIPRAVUJEME

Milí diváci, 
jsem potěšen, že se s Vámi můžu podělit o svou nejno-
vější inscenaci, nové zpracování Bajadéry, které jsem 
připravil na objednávku Baletu Národního divadla.
Děj díla, které původně v roce 1877 vytvořil v Sankt 
Petěrburku Marius Petipa, se odehrává v Indii a vyprá-
ví dramatický příběh milostného trojúhelníku chrámo-
vé tanečnice, urozeného válečníka a princezny. 
V době premiéry Bajadéry většina děl čerpala inspiraci 
v dalekých zemích, což jim dodávalo exotický nádech 
romantickému ideálu nedosažitelné lásky. Vzhledem 
k tomu, že cestování do vzdálených krajů bylo tehdy 
značně obtížné, což také znemožňovalo důkladnější 
průzkum na místě, většina uměleckých děl vzniklých 
v souladu s tímto trendem také podávala o přísluš-
ných tradicích, místech a lidech nerealistický obraz. 
Samozřejmě to neznamená, že všechny tyto kreace 
postrádaly hodnotu, naopak, v mnoha případech právě 
díky nedostatečné znalosti těchto vzdálených kultur 
popustili umělci uzdu své fantazii a vytvořili vskutku 
nádherné a neobyčejné mistrovské kusy. A Bajadéra 
je nepochybně jedním z takových klenotů. Ačkoli je 

zřejmé, že pojetí a dramaturgii díla chybí hlubší spoji-
tost se skutečnými indickými tradicemi, část nazvaná 
„Království stínů“ – přesouvající ryze klasický choreo-
grafický styl na vrcholky Himaláje – se stala jedním ze 
skvostů klasického baletu.
Podívat se do Indie bylo jedním z mých mladických 
snů. Během uplynulých deseti let jsem měl to štěstí 
tuto zemi několikrát navštívit a každá cesta hlubo-
ce ovlivnila můj život. V Indii jsem byl konfrontován 
s tradicemi, které se výrazně lišily od zvyků mé vlastní 
kultury, díky čemuž jsem pochopil, že existuje mnohem 
více cest k nalezení štěstí než jsou ty, které jsem sám 
dříve poznal. Také jsem byl ohromen markantními 
rozdíly mezi různými společenskými vrstvami v této 
zemi, avšak zároveň (a také díky navázání kontaktů 
s těmi nejchudšími) jsem se utvrdil v přesvědčení, že 
opravdový láskyplný soucit spočívá v srdcích lidí, nikoli 
v jejich materiálním bohatství a společenském posta-
vení. V Indii jsem byl rovněž svědkem největší svobody 
a tolerance vůči projevům jakékoli náboženské víry. 
Když mne Petr Zuska oslovil s návrhem vytvořit nové 
zpracování Bajadéry, považoval jsem to za jeden z nej-
lepších darů, jaké jsem kdy dostal. Nejenže mi nabídl 
možnost věnovat se jedné z mých největších vášní – 
choreografii, ale také mi poskytl příležitost sloučit dvě 
z mých největších lásek: balet a Indii. 
Vytvoření této inscenace představovalo úchvatnou, 
nicméně obrovskou výzvu. Připojení nových tanců, 
které by se hodily k těm Petipovým, úprava a pře-
skupení různých částí baletu a přizpůsobení jeho 
dramaturgické linie tak, aby zahrnovala více stránek 
indické kultury a získala na hloubce a smyslu, to vše 
vyžadovalo pečlivé zvážení a tvrdou práci. 
Další aspekt, kterému jsem musel věnovat značnou 
pozornost, bylo najít způsob, který by odůvodnil směs 
protikladných stylů, které se tradičně uplatňují v tomto 
baletu. Není pochyb, že „tutu“ jako ženské baletní 
šaty jsou v rozporu s jakoukoli indickou tradicí, avšak 
v mých očích by bez těchto kostýmů Bajadéra přišla 
o značnou část své obrazové poezie. Jelikož jsem 
přesvědčen o tom, že povinností umělce je stavět 
mosty mezi realitou a fantazií, rozhodl jsem se místo 
do konkrétní části Indie zasadit děj Bajadéry do smyš-
lené země, jakou je Šangri-la v románu Jamese Hil-
tona Ztracený obzor. Zrovna tak, jak mi mé vědomosti 
o indické kultuře umožnily přistupovat k příběhu více 
realisticky a s větším pochopením, umístění Baja-
déry do mé vlastní Šangri-ly poskytlo mně samému 
i mému týmu určitou svobodu a vědomí smyslu při 
koncipování celkového stylu inscenace. Mohu jen 
doufat, že vytvořením tohoto „dohodnutého manžel-
ství“ se mi podařilo skloubit dohromady půvab baletu 
a spiritualitu, kterou jsem pociťoval v Indii. 

Javier Torres

La Bayadère
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

Asistenti choreografa: 
Ingrid Němečková, 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

I. premiéra: 
20. listopadu 2014

II. premiéra: 
21. listopadu 2014 

ve Státní opeře

Dvě mé lásky největší: balet a Indie

Exotický příběh milostného trojúhelníku plný virtuózních tanečních výkonů

 >
Miho Ogimoto
Foto: P. Hejný

 >
Javier Torres

Foto: S. Sundström



19



20

BALET > UVÁDÍME

Ujišťuji vás, že dvakrát tři je šest i v baletu. Ne-
řídíme se jinými (početními) pravidly ani nejsme 
z jiného světa . 

Amerikana počítá se zájmem o americkou choreo-
grafii, nabízí díla tří choreografů a je ochutnáv-
kou vývoje tanečních směrů. George Balanchine 
pracoval ještě s klasickým pohledem na balet: 
špičky, baleríny, hudba P. I. Čajkovského, nicméně 
v moderní stylizaci, zkrátka jinak. William Forsythe 
je již modernista – jednoduché trikoty, minimalistic-
ká hudba i scénografie – sice špičky, ale pohyb těla 
se současným pohledem na své tělesné možnosti. 
A do třetice? Jerome Robbins – to je Amerika, jak 
ji Evropané milují nejvíce – Fancy Free, 40. léta 
20. století, hudba slavného Leonarda Bernsteina, 
West side story … Celá Amerikana III je parádní show 
– v dobrém, americkém slova smyslu.

Také Česká baletní symfonie II stojí na podobných 
základech, násobí trojkou: tři choreografové a tři 
hudební skladatelé. A vzhledem k tomu, že insce-
nace byla věnována oslavám Roku české hudby, 
všichni jsou původu domácího: Jiří Kylián, Viktor 
Konvalinka, Petr Zuska, i skladatelé Bohuslav Mar-
tinů, Jan Jirásek a Antonín Dvořák. Spolu s Baletem 
ND vystupují také sólisté Opery a sbor Národního 
divadla pod taktovkou Davida Švece či Václava Za-
hradníka. Zkrátka synkretické divadlo, které nabízí 
velký emotivní zážitek. Proto je v názvu symfonie, 
proto baletní a proto česká. 

Oba triptychy stojí na stejných početních základech, 
ale přesto výsledek je naprosto jiný. Tohle kouzlo 
zažijete jen v umění, když překročíte práh racio-
nálního světa. A nyní si vyberte sami: podle nálady, 
počasí, životního cyklu …

Dvakrát tři je šest

 >

FANCY FREE
Tereza Podařilová, Viktor Konvalinka, Jonáš 
Dolník, Zuzana Susová, Veaceslav Burlac
Foto: A. Rasmussen

 >

GURU
Francesco Scarpato, Aya Watanabe

Foto: M. Divíšek

 >
STABAT MATER

Klára Jelínková a soubor Baletu ND
Foto: D. Zehetner

Pokud se dá celá lidská 
existence převést 

do čísel, pak dvojnásob 
to platí o Amerikaně III 

a České baletní symfonii II 
– titulech, které má 

Balet Národního divadla 
na repertoáru a na které 

vás, milí diváci, zveme 
v říjnových dnech.

Amerikana III 
Uvádíme 15. a 24. 10. 2014 v Národním divadle

Česká baletní symfonie II  
Uvádíme 11. 10. 2014 ve Státní opeře



21

BALET > BALETNÍ SÁLY

27. srpna byl slavnostně otevřen nově zrekon-
struovaný trakt Anenského areálu na Anenském 
náměstí, ve kterém Balet ND sídlí. Samozřejmě 
jde hlavně o nový baletní sál, který svou rozlo-
hou, odpruženou podlahou, krásou a pozitivní 
atmosférou naplňuje naše přání, ale i provozní 
požadavky. Neméně důležité je však zázemí, kte-

ré doposud bylo nedostatečné. Konečně máme 
sólové i sborové šatny, sauny, máme prostory 
na fyzioterapii, posilovnu, relaxační zónu – to vše 
si 82členný soubor, hrající okolo 150 představe-
ní za rok, zaslouží – a potřebuje. Je to zázemí, 
které by Baletu ND nyní mohlo závidět jakékoliv 
evropské divadlo.

Zásluhu na otevření má i šéf Baletu Petr Zuska, 
který svým neúnavným snažením stále bojuje 
za alespoň srovnatelné podmínky (pracovní 
i finanční) svého souboru. (Během jeho 12letého 
působení je to již druhý taneční sál, který se mu 
podařilo otevřít.)

Po dvouleté rekonstrukci, ztížených provozních podmínkách, 
uskrovňování a těšení se – jsme v novém!

Anenský areál je bývalý Klášter sv. 
Anny a nachází se mezi Anenským 
náměstím a Liliovou ulicí. Jeho 
historie je velice rozmanitá, klášter 
dominikánek sem byl přenesen v roce 
1313 na místo starší templářské 
komendy. Jedny z nejstarších zmínek 
hovoří o původní rotundě sv. Vavřince 
založené sv. Václavem v roce 927. 
O místě se zmiňuje i ve své Kronice 
české Václav Hájek z Libočan, který 
byl v kostele v roce 1553 pochován. 
Za husitských bouří v Praze se sem 
uchýlily i řeholnice jiných církevních 
řádů. Klášter v té době unikl zkáze 
údajně proto, že zdejší abatyše byla 
tetou Jana Žižky z Trocnova. Samotný 
kostel byl odsvěcen za josefínských 
reforem v roce 1782, v 18. století slou-
žil jako bytový komplex, v 19. století 
zde sídlila tiskárna (byly zde vydávány 
například Schönfeldské císařské krá-
lovské poštovní Noviny). Celý Anenský 
dvůr i s kostelem měla po jistou dobu 
od Grafických závodů Andrease Haase 
v dlouhodobém pronájmu židovská fir-
ma Oskar Stein, velkoobchod papírem, 
u níž Jaroslav Foglar pracoval jako 
fakturant. Je zajímavé, že se prostor 
kláštera promítá i v jeho Stínadlech.
Po znárodnění pak v areálu působil až 
do roku 1976 národní tiskařský podnik 
Svoboda. Poté objekt získalo jako tech-
nické zázemí Národní divadlo, které je 
i jeho současným majitelem. 
Anenský areál je v současné době 
sídlem Baletu Národního divadla. 
Otevření nových prostor je vrcholem 
velké rekonstrukce původního skladu 
kostýmů, která započala v roce 2013. 
Nové prostory byly vybudovány s re-
spektem k historické budově a s ohle-
dem na náročnou práci a potřeby 
tanečníků naší první scény. 

Balet v novém!

1  2  Geneze přerodu
3  Slavnostní otevření – umě-

lecký šéf Baletu Petr Zuska, 
ředitel ND doc. MgA. Jan 
Burian a technicko-provozní 
ředitel Ing. Václav Pelouch

4  Vstupní chodba
5  Ze slavnostního otevření 

(boty na baletizol nepatří!)
6  Na saunu se těší nejen 

tanečník Tomáš Kopecký

1 2

3

4 5

6
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BALET > ZPRÁVY

BALET NÁS BAVÍ I V ŘÍJNU!

BALETNÍ DÍLNY 
TENTOKRÁT PRO 
MALÉ (I S VELKÝMI) 
DIVÁKY

Říjnová dílna Vivat Čajkovskij 
je určena pro malé diváky 
(s doprovodem). Uzpůsobili 
jsme náplň dílny tak, aby 
i naši malí diváci byli připra-
veni na zhlédnutí Čajkov-
ského baletů Labutí jezero, 
Louskáček a Šípková Růženka. 

Přítomní dospělí se pak jako 
bonus dozvědí něco o Čaj-
kovského návštěvě Prahy, 
o pocitech, které měl při 
psaní čokoládových variací 
či další zajímavosti z historie 
i zákulisí baletu. 

Těšit se můžete na ukázky 
v podání sólistů Baletu ND, 
na různé praktické úkoly 
a samozřejmě na Adélu 
Pollertovou, která dílnou 
provází. 

Dílny jsou určeny dětem 
od 4 let a rádi přivítáme i je-
jich rodiče nebo prarodiče. 

Aktuální termín: 
19. října 2014 

Kde: v prostorách Baletu ND, 
Anenské nám. 2, Praha 1. 
Cena: 180 Kč

Rezervace nutné na e-mailu: 
balet@narodni-divadlo.cz 

Kapacitu máme omezenou, 
proto neváhejte a přihlaste 
se včas! 

Těšíme se na vás! 

BALET NÁS BAVÍ
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Legendární balet Borise 
Eifmana ve Státní opeře
Všechny milovníky baletního umění čeká velká udá-
lost. 18. a 19. října 2014 se na scéně Státní opery 
představí proslulý baletní soubor Borise Eifmana 
s českou premiérou baletu Rodin.
Boris Eifman je žijící legendou. Celý život inscenuje své 
balety navzdory: zákazům, veřejnému mínění či konku-
rentům. „To, co dělám, lze nazvat tancem emocí, svobod-
ným tancem, novým jazykem, v němž se mísí jak klasika, 
tak moderna, extatické momenty a mnohé další …”
Boris Eifman vytvořil svou první choreografii ve tři-
nácti letech a zaznamenal si ji do sešitu, který opatřil 
nadpisem: Moje první inscenace. Později uvedl: „Balet 
pro mě není pouhou profesí. Je to způsob existence, 
moje pozemské předurčení. Pomocí jeho prostředků 
musím předávat to, co je mi vnuknuto shůry. Nejspíš 
bych se zalknul vlastními emocemi, kdybych je neměl 
možnost realizovat v umělecké tvorbě.“
Specifickou zvláštností a poznávacím znamením Eifma-
novy choreografie je to, že prakticky veškeré jeho insce-
nace jsou narativní a často vycházejí z literární předlohy. 
Pronikání do neprobádaných krajin jak v choreografii, 
tak ve sféře idejí, je patrně tou nejtypičtější črtou Eif-
mana. Když čerpá z notoricky známých literárních děl 
či z příběhů zachycujících osudy Molièra, Čajkovského 
či Rodina, tak by se mohlo zdát, že nelze očekávat nic 
převratného. Eifman však v kanonických syžetech vidí 
nikým nespatřené detaily, nachází to, co může překvapit, 
zachycuje dříve nepochopené významy.
Několik zajímavostí:
• Výtvarnice Olga Šaišmelašvili vytvořila pro předsta-

vení Rodin 282 kostýmů.
• Sólisté a tanečníci baletního souboru „protancovali“ 

za rok 1320 párů obuvi.
• V Divadle Borise Eifmana jsou všichni tanečníci pro 

balet nezvykle vysokého vzrůstu. Ženy v souboru 
měří přes 172 cm a muži 182 cm a více. „Balet pro 
mě znamená především linie. Musí být vybroušené 
a přesné,“ vysvětluje Eifman.

• Během jednoho vystoupení zhubne představitel 
hlavní role až 3 kilogramy.

• Na japonském turné s baletem Pinocchio si soubor 
v roce 1990 vysloužil rekordní ovace, trvající neuvě-
řitelných 20 minut.

Tanec a hudba 
Bohemia Balet
Večer Bohemia Baletu – souboru při Taneční konzerva-
toři hl. města Prahy, tvoří baletní kompozice vytvořené 
významnými choreografy na hudbu, původně pro balet 
neurčenou. Tři z nich navíc v české premiéře. Jeden 
z největších francouzských choreografů 20. stol. Serge 
Lifar se nechal inspirovat Debussyho Faunovým odpo-
lednem L’après-midi d’un faune k vytvoření vlastní ver-
ze, odlišné od tanečního pojetí Václava Nižinského. Další 
významný francouzský choreograf 1. poloviny 20. stol., 
u nás však málo známý, George Skibin je autorem due-
tu Dafnis a Chloe, vytvořeného na hudbu symfonických 
preludií Maurise Ravela. První část večera pak uzavře 
premiéra tanečního ztvárnění 5. klavírního koncertu 
f moll J. S. Bacha, jehož hudbou se nechala inspirovat 
mladá francouzská choreografka Bérangère Andreo, 
která s Bohemia Baletem spolupracuje opakovaně. 
Ve druhé části večera bude uvedena světoznámá kan-
táta Carla Orffa Carmina Burana, jejíž hudbou se necha-
la inspirovat česká choreografka Ivanka Kubicová. 
30. 10. 2014 v 19 hodin ve Stavovském divadle

Dafnis a Chloe, choreografie: George Skibin
L’après-midi d’un faune, choreografie: Serge Lifar
5. klavírní koncert f moll, J. S. Bach, choreografie: 
Bérangère Andreo
Carmina Burana, choreografie: Ivanka Kubicová

Lektorské úvody 
k představením 
Nebojte se, nebudeme vás školit! Chceme vám při-
nést něco navíc! Přijďte na představení o chvíli dříve 
a poslechněte si zajímavosti k představení, na které 
právě jdete. Provedeme vás představením, které je 
aktuálně na programu. Byli bychom rádi, kdyby se tyto 
lektorské úvody staly součástí stálého servisu, který 
nabízíme našim abonentům a věrným divákům. 
Najdete nás ve foyeru divadla 45 minut před začátkem 
představení s označením „Dnes lektorský úvod k …“. 
Pokud přijdete později, nic se neděje. I tak se k nám 
můžete přidat. 

Nejbližší termíny: 
Česká baletní symfonie II 
Národní divadlo – foyer, I. balkon, 15. 10., 19:00
Čarodějův učeň 
Národní divadlo – foyer, I. balkon, 30. 10., 19:00 



Činohra
Umělecký šéf : 

MICHAL DOČEKAL

Mediální partneři Činohry:

Molière

Pán 
z Prasečkova
Lakota, intriky, ziskuchtivost, hloupost, pýcha a touha po dobrém 
společenském postavení, jsou témata, která hýbala společností nejen 
v době, kdy Molière Pána z Prasečkova psal. Nenechte si ujít několik 
posledních příležitostí ke zhlédnutí této komedie!

Uvádíme:
12. 10., 29. 11. (od 14 a 19 hodin), 
17. 12. 2014 a 2. 1. 2015
ve Stavovském divadle

Říjnové představení bude 
60. reprízou této inscenace!

Činohra ND je členem UTE

FO
TO

: P
. N
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VA

D
B

A

 ×
V hlavní roli Václav Postránecký
Foto: P. Nesvadba

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND
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VÝSTAVA NA PIAZZETĚ 
NÁRODNÍHO DIVADLA

Na podzim uplyne 25 let od Sa-
metové revoluce. Národní divadlo 
si samozřejmě toto výročí bude 
připomínat, a to nejenom dne 
17. listopadu, kdy se uskuteční 
právě premiéra činohry Po sametu, 
ale i dalšími projekty v průběhu 
všech posledních tří měsíců roku 
2014. Jednou z doprovodných akcí 
bude od října výstava na piazzetě 
Národního divadla, která jednak 
představí všechny projekty – Para-
lelní životy, premiéru Po sametu či 
poloscénické uvedení opery Nová 
země – a dále formou dobových 
dokumentů připomene významné 
postavení divadel v revolučním 
roce 1989, především pak Národní-
ho divadla.

Režie: Jiří Adámek
Scéna a kostýmy: Jakub Kopecký

Dramaturgie: Jan Tošovský
Hudba: Michal Nejtek

Pohybová spolupráce: Zuzana Sýkorová

Hrají:
Saša Rašilov

Filip Kaňkovský
Taťjana Medvecká

Pavla Beretová
Pavol Smolárik j. h. 

Petr Vančura j. h.

Premiéra:
17. listopadu 2014 

na Nové scéně

Viděli jste fotografie ze zkoušek 
na našem profilu 

www.facebook.com/cinohraND

Po sametu
Ivan Lamper, Jiří Adámek

Po stopách naší doby

Střípky z posledních pětadvaceti let. Opojné roky 
po převratu. Pocit zklamání a zrady z vysoké politiky, 
když přicházejí první krize. Bahnitá mělčina opo-
ziční smlouvy. Nové naděje, nové touhy po malých 
revolucích a nová zklamání. Střídající se tváře politiků, 
po kterých zůstávají špinavé šmouhy. Vztek, který si 
vyléváme na slabších a bezmocnějších, místo aby-
chom si došlápli výš. Směšné, trapné, téměř neuvěři-
telné skandálky a aféry. Bezostyšnost, pýcha, pokry-
tectví. A co je hlavní? Nepřijmout vlastní odpovědnost. 
Mám na mysli představení, které působí jako krajina. 
Každý divák se může zastavit v místě či u události, 
na které má osobní vzpomínky. Nebo kde se ho něco 
osobně dotýká. Herci jsou průvodci, prostředníci. 

Vyvolávají v paměti zasutá hesla, názory, postoje 
a nechají je zase mizet, aby se mohly vynořit další. 
Proměňují se v politiky, novináře, občany, úředníky – 
zastupují nás všechny.
I prostor, ve kterém se pohybují, působí jako krajina. 
Krajina-země, která je nám dána ke správě. Někdy 
jsme k ní nevšímaví, často dokonce bezohlední.  
A přece jsou chvíle, kdy za ni pocítíme vděk. 

Právě vědomí vděčnosti by mělo být tím, co v naší 
inscenaci vyváží všechny nepěkné stránky života 
„po sametu“. 

Jiří Adámek

Jiří Adámek
Divadelní režisér a autor, zakladatel a vedoucí skupiny Boca Loca Lab, pedagog katedry ALD DAMU.

Po řadě experimentálních loutkových projektů (adaptace hry 
Federica Garcíi Lorcy V zahradě jsou s láskou svou Don Per-
limplin s Belisou či Vetřelec pro jednu herečku a loutku životní 
velikosti) a projektů site-specific (Latimerie v bývalé kanalizač-
ní čistírně v Praze-Bubenči), vyvinul originální typ hudebního 
divadla, ve kterém mísí hudebně komponovanou strukturu, sty-
lizované herectví a zvláštní přístup k jazyku (fragmentarizaci či 
rytmizaci slov, hru s poloabstraktními shluky slabik a hlásek). 

Svůj specifický přístup k divadlu rozvíjí s divadelní skupinou 
Boca Loca Lab, kterou založil v roce 2007. Za své inscenace 
(např. Tiká tiká politika, Z knihy džunglí, Evropané) získal řadu 
domácích i zahraničních ocenění. V divadle Minor inscenoval 
řadu představení pro děti, často na hranici hudebně-divadel-
ních, voicebandových a loutkových postupů. Jeho poslední 
režií byla opera Martina Smolky Sezname, otevři se!, která byla 
uvedena festivalu NODO 2014/ Dny nové opery Ostrava.

V listopadu 2014 uběhne 25 let od Sametové revoluce. Je to vhodná příležitost se ohléd-
nout, připomenout si cestu, kterou jsme ušli a zhodnotit její nejvýraznější momenty. Režisér 
Jiří Adámek, tvůrce originálního modelu hudebně-verbálního divadla, pro takové ohlédnutí 
našel ideální materiál v Minulém týdnu – rubrice, která týden co týden vychází v časopisu 
Respekt. Její autor Ivan Lamper v ní shrnuje nejdůležitější domácí události i zcela efemérní 
epizody v životě naší země – a činí tak s nezanedbatelným autorským vkladem, který nepo-
strádá humor ani poezii. Při zpětném pohledu získáme panoramatický, někdy až závratný 
pohled na vzestupy a pády našeho veřejného, kulturního a společenského života. Můžeme 
se tak i sami na sebe podívat s nadhledem... a třeba se i sami sobě zasmát.
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1789 aneb Dokonalé štěstí
Ariane Mnouchkinová

Jeden každý z nás za to může
Upřímně – jícen se trochu svírá, když to jeden 
vysloví – jedna z největších legend evropského 
divadla – Mnouchkinové revoluční freska 1789 
dočká se v Národním divadle nové inscenace. Když 
to různí mí kolegové slyšeli, zbledli a zajíkli se a šli 
na panáka – dívali se sugestivně – zda-li je to dobrý 
plán – takovouto legendu vyzvat ku tanci – že jed-
nomu budou se zcela jistě plést nohy a bůhví, jestli 
nepošlape – bílé střevíčky majestátu. Ale já byl jak 
utržený z řetězu, pořád psal Michalu Dočekalovi 
dopisy, jak skvělý to je nápad – v sezoně, kde má 
si tato země česká – domov můj – připomenout 
pětadvacetiletí svobody, obléct má se do nádherna 
a vonět, je správné, že Národní divadlo udělá toto 
– vypraví na moře zaoceánskou loď. Loď, ve které 
se povezou všechna tajemství doby – dvacet pět let 
svobodné – a přeci jaksi utahané. Všechna ta paměť, 
ty vzpomínky, ta slova, která pronesena, až jednomu 

chvěl se dech – popadala pod stůl. Ty naděje, ty 
přísahy, to vzrušení, ta jistota náhle čímsi – posed-
lost. To vědění, že jeden chce být lepší v prospěch 
Čehosi – na oltář vlasti položit každý svou oběť – aby 
chrám společné existence byl posvěcen. A rovnou 
bylo jasné, že musíme mít odvahu nevyprávět ani 
tak o tom, co tenkrát v roce 1789 jednou provždy 
proměnilo Evropu – anýbrž vyprávět jedním dechem 
i o nás – v analogické situaci revoluce naší. Jak jsme 
přísahali, jak jsme zvolili, jak jsme se modlili, jak se 
báli, jak střízlivěli, jak vyděšeni zírali, jak zapomína-
li, jak křičeli, jak zradili, jak nenašli. Jak chtěli, jak 
nedokázali. Jak dohlédli, jak znejistěli, jak blbě to 
zformulovali, jak neviděli, jak neslyšeli. Jak našli – 
jak nenašli. A jeden každý z nás za to může a jedno-
ho každého z nás jest to téma – tím jsem si jist. 

Vladimír Morávek

 >
Scénické návrhy 

Martina Chocholouška

Přeložili: Milena a Josef Tomáškovi
Režie: Vladimír Morávek

Scéna: Martin Chocholoušek
Kostýmy: Sylva Zimula Hanáková

Dramaturgie: 
Martin Urban a Marta Ljubková

Hudba: Matěj Kroupa 
Pohybová spolupráce: Václav Jelínek

Jan Hartl, Eva Salzmannová, Martina 
Preissová, Václav Postránecký, Jan 

Kačer, Kateřina Holánová, Radúz Mácha, 
Filip Rajmont, Igor Orozovič, Martin 

Pechlát, Petr Motloch, Jan Bidlas , Alexej 
Pyško, Milan Stehlík , Ladislav Frej j.h., 

Ondřej Bauer j.h., Jiří Kniha j.h., Vladimír 
Polívka j.h., Gabriela Vermelho j.h., 

Eva Vrbková j.h., Petr Oslzlý j. h., 
Robert Mikluš j.h.

hrají tyto postavy:
 

Vypravěč, Prelát, Knížepán, Anna, Marie, 
Zpěvačka Nestina, Marie, Kašpar, Konfe-
renciér, Ludvík XVI., Necker, Marie Antoi-

netta, Dreux-Brézé, De Breuil, Dutrinquiere 
starší a Dutriquiere mladší, Důstojník, 

La Fayette, Marat, Le Chapelier, Barnave, 
Ženy, Muži, Poslanci, Kejklíři, Šlechta, 

Duchovenstvo, Třetí stav

Kapela Dokonalé štěstí, děti a akrobati

Premiéra:
4. prosince 2014 

v Národním divadle

Sledujte průběh zkoušení 
na našem profilu 

www.facebook.com/cinohraND

FRANCOUZSKÁ REVOLUCE je významným předělem 
v evropských dějinách. Změnila tvář světa i hod-
notový systém západní civilizace. Předznamenala 
společenskou strukturu moderní doby, výchozí 
předpoklady pro vznik současných demokratických 
struktur. Byla krvavá, plná krutosti, rozporů, parado-
xů i neočekávaných důsledků. Stala se „matkou všech 
revolucí“ moderní doby. 
Významná avantgardní francouzská autorka a re-
žisérka koncipovala hru 1789 jako širokou fresku, 
v níž z rozličných úhlů pohledu skládá obraz této 
převratné doby. A klade i otázku, nakolik šlo o ideály, 
mravní a duchovní hodnoty a nakolik o ekonomické 
a materiální zájmy.

 ×
Scénické návrhy  

Martina Chocholouška
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Přeložil: Jiří Josek
Režie: Daniel Špinar

Scéna: Lucia Škandíková
Kostýmy: Iva Němcová

Dramaturgie: Daria Ullrichová
Světelný design: Martin Špetlík

Hrají: Karel Dobrý, David Prachař, 
Magdaléna Borová, Jiří Štěpnička, 

Alois Švehlík, Vladislav Beneš, 
Igor Orozovič, Patrik Děrgel j. h., 

Jan Jankovský j. h., Jana Boušková, 
Lucie Žáčková, Jana Pidrmanová

Premiéra:
18. prosince 2014 

ve Stavovském divadle

Prohlédněte si první fotky ze zkoušek 
na profilu Činohry na Facebooku.

Othello, benátský mouřenín
William Shakespeare

Nejslavnější ze všech 
dramatiků stačil zpodobnit 
ve svém díle snad všechny 

lidské vášně a lidské sla-
bosti. Othello patří mezi jeho 

nejproslulejší hry. Příběh 
statečného maurského 

vojevůdce, který podlehl 
„zelenooké stvůře“ žárli-

vosti, je natolik sugestivní 
a přesvědčivý, že je ctěn 

nejen jako umělecké dílo, 
ale je zmiňován i v odborné 

psychologické literatuře. 
Shakespeare ovšem ne-
zkoumá ve svých hrách 

pouze dispozici, vlastnost, 
posedlost jedné osoby – 

ostatně nemůžeme si být 
jisti, zda ještě hlouběji pro-
padlým do pekla žárlivosti 

není Jago. Shakespeare 
ve svých tragediích staví 

úplný svět, v kterém nezvla-
datelné vášně propukají. 

Benátky jsou ve válečném 
stavu, nejvyšší hodnost 

v armádě má muž odlišné 
pleti, kdekdo chce udělat ka-

riéru … Tak začíná tragédie, 
ve které i ten nejstatečnější 

ztratí svou integritu.

„A bude černej?” 
Takhle začíná drtivá většina dialogů na téma mé při-
pravované inscenace Othella do Stavovského divadla.
„Bude černej?”
Lidé si vždy pamatují ty nejsilnější a nejdůležitější 
vjemy, a u této slavné Shakespearovy hry je tím 
nejsilnějším a nejdůležitějším nejspíš právě fakt, že 
Othello je černý.
Koneckonců, je to přece i v samotném titulu dramatu 
– Othello, benátský mouřenín …
„Takže bude černej?”
Dokud jsem se nezačal touto hrou důkladněji zabývat, 
nikdy jsem si neuvědomil, jak to má český režisér 
s obsazováním postavy Othella vlastně těžké. 
Ve Velké Británii je například železnou inscenační 
tradicí, že se part Othella obsadí skutečným černo-
chem. Jak úžasně prosté a jednoduché! Je to nejčistší 
a nejsrozumitelnější řešení a všechny podprahové 
skutečnosti dramatu fungují bez dalšího sáhodlou-
hého vysvětlování. Černoch prostě vypadá jinak než 
všichni ostatní, to se nedá přehlédnout, a pak je svým 
naturelem oproti bělochům především mnohem 
živočišnější, zemitější, hlučnější, pudovější, energič-
tější. A především má větší erotický „spodek”! Tím 
způsobuje v okolí nenávist a žárlivost. Ale sežeňte 
v Čechách herce černé kůže, který bez mrknutí oka 
vysolí Shakespearův blankvers na jevišti Stavovského 
divadla v perfektní češtině. 
Železnou inscenační tradicí u nás je tzv. černá tělka. 
Český divák na tuto konvenci přistoupí vždy poměrně 
snadno, a pak se už z hlediště spokojeně dívá na bě-
locha, usilovně předstírajícího, že je černoch. A občas 
se černá tělka dokonce v záplavě hercova potu 
nerozmaže po dekoracích či ostatních hercích. Ti, kdo 
mě znají, moc dobře vědí, že toto řešení je pro mne 
ještě méně pravděpodobné, než sehnat v českých 
podmínkách černého herce.
Jaké tedy zbývají možnosti?
Žádné. Snad jen znovu si položit otázku: „O čem hra 
Othello skutečně je? Jaké téma je pro tuto hru (a pře-
devším pro mne) zásadní?”

Othello je drama o rozpadu osobnosti. Othello je 
na začátku hry sebevědomý a pro stát naprosto nepo-
stradatelný člověk. Je na výsluní své vojenské kariéry 
a právě se z velké lásky oženil. Ze začátku hry působí 
povýšeně, ješitně, pyšně a neohroženě. Na konci hry 
vidíme naopak člověka zmateného, roztříštěného, 
zhrouceného. Jeho síla a suverenita jsou v troskách. 
Působí jako dítě, neustále se dožadující své hračky.
Othello je drama o síle slova a o síle myšlenky. Právě 
díky několika dobře mířeným slůvkům se rozjede 
na plné obrátky vražedná intrika. Právě díky několika 
sugestivním myšlenkám se naplno rozvine chorobná 
představivost hlavního hrdiny, která k onomu rozpadu 
osobnosti vede.
Othello je drama o žárlivosti. Nejde však jen o žár-
livost mileneckou, která vyústí v tragický závěr. Jde 
především o žárlivost pramenící ze závisti. Postavy 
hry na sebe po celou dobu navzájem z nejrůznějších 
důvodů žárlí. A největším mistrem je v tomto ohledu 
Jago. Ten žárlí bezezbytku na všechny.
Othello je drama o kariéře. Odehrává se uprostřed 
války (aktivní, či neustále hrozící) a takové prostředí 
je velmi maskulinní a soupeřivé. Je to prostředí ex-
trémní a podléhající vlastním pravidlům. A ne všichni 
chtějí podle pravidel hrát.
Othello je drama o černé a bílé. Ne proto, že Othello 
je černoch a Jago běloch. Jde především o metaforu 
duše. Othello představuje čistotu, ryzost, ušlechtilost, 
živostaschopnost, ale také jednoduchost, důvěři-
vost a zranitelnost v každém člověku. Jago naopak 
zastupuje to nesebevědomé komplikované, temné, 
sebedestruktivní a prohnilé v nás. Othello bez Jaga 
by ve hře nemohl existovat. Jsou jako dvě strany téže 
postavy. Jeden druhého definují a vyhraňují.
„A bude teda černej?”
Ne! Bude ho hrát Karel Dobrý! Ten vydá za čtyři 
černochy!

Daniel Špinar

 >
Kostýmní návrhy Ivy Němcové
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1914 v Linci
Každý zahraniční zájezd znamená pro divadlo velké 
vzrušení, jakýkoliv výlet s náročnou produkcí Roberta 
Wilsona znamená, že se celý tým pohybuje na hranici 
nervového zhroucení.
Psát o tom, že jsme z Prahy vyjeli 28. září, je jen část 
pravdy, technika, osvětlovači, zvukaři a mnozí další 
byli na místě už den předem, aby herci mohli začít 
po příjezdu zkoušet co nejdřív ve scéně. 
První den pro umělce, inspici a další, kteří se starají 
o hladký průběh představení, nikoliv o jeho „kon-
strukci“, znamenal pouze příjezd, ubytování v hotelu 
a „šláftruňk“.
Druhý den ráno jsme zamířili rovnou do divadla. 
Landestheater v Linci je překrásná, moderní, funkční, 
pohodlná (doplňujte dále dle libosti) divadelní budova. 
Technické možnosti, komfortní a příjemné zázemí, 
miniaturní obrazovky zabudované v každé sedačce, 
umožňující ideální projekci titulků, decentní interiér 
obložený dřevem, fantastická akustika … Jakmile 
jsme přišli do divadla, připraveni zkoušet, protože 
v Linci jsme měli hrát po více než dvouměsíční pauze, 
obsadili jsme se skromností sobě vlastní „kleine“ 
zkušebnu. Trochu rozladěně jsme přestavěli mobiliář 
a přichystali se na opakovací zkoušku, načež se uká-
zalo, že nám přináleží zkušebna násobně víc „grosse“, 
s ideálním prostorem pro herce i muzikanty a veške-
rou přípravou dle instrukcí. 
Během tohoto dopoledne jsme si – spolu s hudební-
ky – připomněli všechny herecké akce krok po kroku, 
a taky návaznost na hudbu a jednotlivé narážky, které 
jsou pro hladký chod představení naprosto klíčové. 
Část osazenstva se obávala jít na oběd do místní 
„Kantine“ (to slovo…), nicméně prosklená místnost 
s nabídkou kvalitního jídla a hlavě rozsáhlou terasou 
připomněla, že jsme v civilizaci. Odpoledne měli herci 
volné, v divadle se pilně pracovalo k večerní zkoušce. 
Té už se s námi účastnila i Bobova spolurežisérka 
Ann-Christin – a podařilo se nám v reálném čase 
a prostoru vyzkoušet prolog a tři scény. Vzduchem 
se nesla zpráva: Bob přijede. A pod jeho vedením, 
jak známo, čas pracuje jinak. Rakouští odboráři byli 

v pohotovosti už před jeho příjezdem, to neměli ani 
přibližnou představu o tom, jak málo obeznámen je 
s pojmem přestávka v práci.
Následujícího dne režisér opravdu přišel a navzdo-
ry intervencím, žádostem, prosbám i výhrůžkám 
nasadil své vlastní „wilsonovské“ tempo, v němž se 
detailu obětují ne minuty, ale klidně hodiny. Nebudu 
líčit podrobnosti, jen jsme opět zažili temporální 
elasticitu v reálném životě (ostatně, divadelní čas je 
taky hodně plastická veličina). Pokud vám maskérna 
tvrdí, že herci se musí začít líčit nejpozději v pět, 
znamená to, že je ze zkoušky propustíte ve tři čtvrtě 
na šest – a představení navzdory tomu začne včas. 
Nejen že začne včas, dostane se do kondice, v jaké 
jsme ho v červnu opouštěli, vyčištěné cizelérským 
režijním štětečkem.
1914 se v lineckém divadle fantasticky nadýchlo, zvět-
šilo, rozkvetlo. Navzdory tomu, že jsme neměli šanci 
ho před zkouškou projet v kuse, podařilo se udržet 
tempo a chybky (bez nichž se žádná wilsonovská 
repríza neobejde) byly marginální.
Řekla bych, že diváci všechno tohle úsilí – ba ne, vůbec 
všechno úsilí, které k inscenaci 1914 vedlo – ocenili. 
S napětím jsem čekala na potlesk, podle reakcí během 
představení se nedalo moc soudit (v polovině jsem 
prožila zásadní krizi – všimla jsem si, že celá řada 
vedle mě spí, a teprve po chvíli mi došlo, že diváci 
mají sklopený zrak a čtou titulky na miniobrazovkách 
vsazených do sedadel před nimi. Závěrečný potlesk 
dvanácti set párů rukou však vymazal všechny 
předcházející nervy. Za balzám, za bonus navrch lze 
považovat šest pochvalných recenzí, které vyšly po ví-
kendu – rakouští a němečtí kritici ocenili vesměs to, 
za co jsme v Česku dostali studenou sprchu.
Není na škodu občas vyjet ven. Zažít jiný prostor, 
poohlédnout se po tom, jak se pracuje venku, utužit 
kolektiv a užit si reakce bez předsudků a předem 
daných očekávání. Uvidíme v říjnu. Čeká nás Budapešť 
a Bratislava.

Marta Ljubková

Za balzám, za bonus 
navrch lze považovat 
šest pochvalných 
recenzí, které vyšly 
po víkendu – rakouští 
a němečtí kritici ocenili 
vesměs to, za co jsme 
v Česku dostali 
studenou sprchu.

 >

Jan Bidlas, Václav Postránecký, 
Radúz Mácha a Filip Rajmont

 >
Enikő Eszenyi, Pavla Beretová,
Ján Koleník, Eva Salzmannová

a Milan Stehlík 
Foto: L. Jansch
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4. října 2014 oslaví životní jubileum dramaturgyně Činohry ND a dramatička

Iva Klestilová 
V roce 2004 se stala dramaturgyní Činohry Národního divadla. Ještě 
předtím zde měla premiéru její hra Stísněná 22 (2003). Dramaturgo-
vala mimo jiné Harrowerův Blackbird, Čechovova Racka, Molièrova 
Pána z Prasečkova, Františákovu Karlu, Čechovova Strýčka Váňu, 
Šamberkovo-Drábkovo Jedenácté přikázání. 

„S Ivou se znám déle než se svým třetím manželem. A to už je 
závazek. Vždycky jsem na ní obdivovala, že byla tvrdší a vtipnější 
než já. Mám ráda holky, který používaj se šarmem chlapskej humor. 
A to Iva věru umí. Taky toho má za svůj divadelní i civilní život 
nabráno docela dost v botách. Když sedím na přijímacích zkouškách 
na DAMU, sem tam některá slečna říká monolog ze Stísněné 22. 
Vždycky mám radost, protože ten monolog je nádhernej, ale zároveň 
skoro nikdy (skoro!) adeptky neví, o čem mluví. Dle mne, která se 
zná s Ivou déle než … Atd. 
Ale kdo ví? Proč to říkají? MINACH!“

Eva Salzmannová

30. října 2014 oslaví čtyřicáté narozeniny herec Činohry ND

Martin Pechlát
v roce 2009 získal Cenu Alfréda Radoka. Do angažmá v ND nastoupil 
v sezoně 2012/13; nyní hraje Astrova v Čechovově Strýčku Váňovi, 
Hugo Pludka v Havlově Zahradní slavnosti, Flaschenkopfa v Urzidilo-
vě-Jařabově Kvartýru a Viktora ve hře Ze života hmyzu bratří Čapků.

„Milý Martine, měla jsem tu čest a byla jsem vybrána redakcí, abych 
Ti popřála k Tvým krásným narozeninám. Nevím, jestli jsem si to 
zasloužila tím, že jsem s Tebou prožila vlastně celou loňskou sezo-
nu, anebo jestli s tím má něco společného naše záchranná Bonnie & 
clydeovská akce s manipulací sudu. Každopádně jsem ráda, že mám 
příležitost Ti nejen poblahopřát, ale také Ti za uplynulou sezonu 
poděkovat – bylo mi ctí. K Tvým narozeninám Ti přeji, ať jsi šťastný 
a spokojený, ať už to pro Tebe znamená cokoli. A Národnímu divadlu 
přeju, ať jsi šťastný a spokojený právě tady a ať Tě to tu ještě hodně 
dlouho baví, protože jsi prostě nejlepší a myslím, že můžu mluvit 
za všechny, když řeknu: Máme Tě rádi!“

Jana Pidrmanová

5. října 2014 oslaví pětašedesátiny také dramaturg

Martin Urban
„Diváci se často ptají, kdo je vlastně dramaturg, herci kladou tutéž 
otázku, když se zkoušení začíná sypat. Člověk v pozadí, jehož 
význam může být fatální, anebo zcela marginální. Co dramaturg, to 
jiný naturel. Martin v sobě podivuhodně míchá charakteristiky pro 
tuto profesi typické. Divadelník každým coulem, divadelník tělem 
i duší, divadelník oddaný, který byl však nucen se své práce vzdát 
v 70. letech z kádrových důvodů. Později svou profesi vykonával 
tajně, a nakonec se stal sanitářem. Do divadla se naštěstí vrátil, 
divadelních domů prošel několik, v tom Národním pracuje od sezo-
ny 2007/2008. Někomu se může jevit neviditelný, já však vím, jak 
podstatný je jeho vliv na inscenaci, jak zkušený je při práci s textem 
(a režisérem). Zachovává klid anglického lorda navenek, uvnitř 
skrývá řadu bouřlivých historií. Jsem ráda, že s ním můžu pracovat 
ve chvílích onoho klidu i tehdy, když se mění v extroverta. Martine, 
jsem ráda, že ses do divadla vrátil. Pětašedesát let, to není pro 
dramaturga žádný věk. Gratuluji za všechny kolegy!“

Marta Ljubková

KLUB PŘÁTEL ČINOHRY

Vážení členové 
Klubu přátel Činohry, přijměte 
pozvání na představení čino-
hry Národního divadla v rámci 
speciální nabídky, kterou jsme 
pro vás připravili ke  
DNI SENIORŮ – 1. 10. 2014.
Nabízíme vám zvýhodněné 
vstupné v říjnu a listopadu 
2014 na vybraná představení.
Své místo si rezervujte na j.
tycova@narodni-divadlo.cz

JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 100 Kč
OHROŽENÉ DRUHY 
Kde jsou hranice toho, co ještě 
skutečný tvůrce může akcepto-
vat, a co už nikoliv?
Středa 1. října a středa 5. listo-
padu v 19.00, Nová scéna ND

40% SLEVA
LES
Ostrovského groteskní komedie 
neztratila nic na své aktuálnosti. 
Vypočítavost, intriky, měnící se 
hodnoty i konvence.
Úterý 7. října a pátek 28. listopa-
du v 19.00; Stavovské divadlo 

20% SLEVA
1914
Osudy dobrého vojáka Švejka 
se tvůrčím způsobem setkávají 
s protiválečným opusem Karla 
Krause Poslední chvíle lidstva. To 
vše se v rukách mága moderního 
divadla Roberta Wilsona mění 
v aktuální kabaret plný scénických 
obrazů, hudby a humoru.
Středa 12. a čtvrtek 13. listopadu 
v 19.00; Stavovské divadlo 

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit 
dvě vstupenky. Těšíme se na se-
tkání v hledištích našich divadel! 

REZERVACE VSTUPENEK:
Jana Tycová
Obchodní oddělení ND 
tel.: +420 224 901 419
e-mail: j.tycova@narodni-divadlo.cz
Dopis: Obchodní oddělení ND, 
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
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Drakobijci (The Dragonslayers)
Milena Marković

Inscenace hry Mileny Marković Drakobijci v režii Ivy 
Milošević se zabývá tématem sarajevského aten-
tátu, který znamenal opravdový začátek 20. století. 
Jejím protagonistou je sedmnáctiletý chlapec se 
zbraní v ruce, toužící se stát básníkem, jehož jméno 
– Gavrilo Princip – představuje historický symbol 
a bývá častým předmětem sporů, a jeho krajané 
a povstalci v boji za svobodu, obvykle známí pod 
názvem Mladá Bosna. Dílo je napsáno jako „hrdin-
ský kabaret”a ve formě ironického historického 
ponaučení vypráví známý příběh atentátu s použitím 
překotného poetického jazyka, sloužícího k vyjádření 
klíčového cíle – práva na svobodu. Není to historická 
hra, ale dílo o současnosti, které se zamýšlí nad po-
stavením dnešního mladého člověka a jeho potřebou 
vyjádřit touhu po svobodě. 

Tato hra jasně sděluje svá poselství všem 
generacím. Doporučujeme ji jako výjimečné 
dílo, které upozorňuje diváky na aktéry historie 
a představuje skvělou ukázku svobody a prů-
kopnictví v divadelní tvorbě a režii, výjimečného 
herectví a vyjádření emocí na jevišti.
Poslovna žena, Bělehrad

Je to snad nejvýznamnější inscenace divadelní 
sezony 2013/14 v Bělehradě. 
Blic, Bělehrad

Činohra ND představí recipročně svou inscenaci 1914 
v Bělehradu 22. listopadu 2014. Obě divadla jsou členy 
Unie Evropských divadel a hostování je součástí pro-
jektu Conflict Zones. 

Režie: Iva Milosević
Scéna: Gorčin Stojanović

Kostýmy: Maja Mirković
Choreografie: Boris Čaksiran

Hudba: Vladimir Pejković
Mluvené slovo: Ljiljana Mrkić Popović

Délka inscenace: 2 hodiny bez pauzy
V srbštině s českými titulky

Uvedeme:
3. listopadu 2014 

ve Stavovském divadle

■  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
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Objednávejte na www.ekonom.cz/narodni, 800 11 00 22 
nebo predplatne@economia.cz.

Nabídka platí pro nové či navýšené předplatné do 31. 5. 2014. 
Předplatné se uzavírá na dobu neurčitou s uvedeným časovým závazkem.

- 35 %
Předplaťte si 

týdeník    na  1 rok
za  1 657 Kč vč. DPH

Oproti ceně na stánku ušetříte 891 Kč.

časopis o jiné hudbě

 Zdeněk Sýkora 
 Půlstoletí HIS 
 Hudba a obrazy 
 Michael Gordon 
 Francisco López 
www.hisvoice.cz

inzerce HIS Voice 90x133.indd   1 05.03.14   19.00

Blanik-ND 190x133,5  12.05.14  10:24  Stránka 1



Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ Na Nové scéně vznikla 

reprezentativní inscenace, 
která nabízí výsostnou 
estetiku pohybu, obrazu, 
a především lidského těla.
Marcela Magdová, deník Metro

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

Multimediální autorský projekt Human Locomotion při-
bližuje divákům životní osudy vynálezce a průkopníka 
fotografie Eadwearda Muybridge. Fascinován technologií, 
fotograf Muybridge se uzavírá do světa svých vynále-
zů a jeho rodinný život spěje k neodvratitelné tragedii. 
Jeho odkaz je však nadčasový. Inscenace, která propo-
juje současný tanec s pohybovým divadlem a působi-
vou scénografií, je holdem umělci, jehož práce ovlivnila 
podobu vizuálních médií až po naši současnost.

Uvádíme:
15.–18. října 2014 
na Nové scéně

Human 
Locomotion

 ×
Marek Daniel
Foto: H. Smejkalová

Mediální partneři:

www.laterna.cz
 Laterna magika
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Laterna magika přišla jako první se spojením 
jevištní akce a filmu. Všichni ale tušíme, že s kla-
sickou filmovou technologií se dnes už v divadle ne-
pracuje. Je digitální éra jednodušší? Co se na práci 
na multimediálním představení změnilo?
Klasický film i digitální technologie mají své výhody 
a nevýhody. Jak se pracovalo dřív? V Laterně magice 
se představení promítala přes tři samostatné filmové 
projektory. Byly pohyblivé, takže s nimi bylo možné 
manipulovat, směrovat je, vyřezávat obraz a podobně. 
To nebylo ani v kinech, kde byl obraz fixní, principem 
Laterny naopak byla stálá práce s obrazem. Každý 
projektor obsluhoval jeden technik, který přiostřoval, 
měnil objektivy a dělal další ruční korekce.

Byl přechod na novou technologii snadný?
Dlouho jsme hledali způsob, jak nahradit klasickou 
kinofilmovou promítačku, protože je velmi účinná, 
má velký výkon a vytváří kvalitní obraz. Pokud se 
dnes pustí videozáznam na tak velký obraz a z velké 
vzdálenosti, je vidět každý kaz a nedostatek. Dokonce 
i v rozlišení full HD můžete vidět pixely, jako kdyby se 
obraz rozpadal na kostičky. Může dojít ke zkreslení 
nebo přerušení plynulosti pohybu, což by klasická 
promítačka neudělala (v ní se ovšem mohl přetrhnout 
film). Máme jedny z nejprofesionálnějších datových 
projektorů, které mají výkon asi šestkrát větší, než je 
například domácí kino.

Jak je to s personálem, kolik lidí musí „obsloužit“ 
představení?
V zásadě stačí dva. Dříve tři technici pracovali u pro-
mítaček a jeden tzv. „odbavoval“ představení. Teď je 
proces řízen v několika počítačích, jeden například 

odbavuje tři nezávislé obrazy, druhý počítač vytváří 
různá zatmívání a deformace obrazu a současně 
dává pokyny projektorům, jestli mají jít na plný 
výkon, nebo se zaclonit. Počítače spolu komunikují 
a obraz je odesílán do 3 moderních projektorů. Pou-
žíváme většinou jen dva počítače, ale může se stát, 
že „zamrznou“ nebo udělají chybu, takže paralelně 
běží další dva počítače jako záloha. 
Představení připravují tedy technici dva, jeden seřizuje 
projekce, druhý kontroluje zdroje, máme i záložní pro-
jektor. Obsluha dokáže při jakýmkoli problému přepnout 
na zdroj dat, který běží nezávisle a synchronně, takže 
divák nepozná, že se v kabině odehrává horor. Kompli-
kovanější je práce se zvukem. Zvuková stopa někdy běží 
současně s videem, ale někdy je také externí, takže se 
synchronizuje se zvukovým zařízením dodatečně.

V Laterně se repertoár nikdy příliš rychle neměnil, 
takže jen posledních několik inscenací je natoče-
ných na nejmodernějších materiálech. Jak je to 
s kvalitou záznamů?
Starší inscenace se samozřejmě netočily digitálně 
a v plném rozlišení, takže se většinou pracuje s horší 
kvalitou projekce, která má opravdu hodně daleko 
k tomu, co dnes vidíme v digitálním kině. Digitalizo-
vaný je ale dnes už všechen materiál. Největší práce 
byla s převodem filmu ke Kouzelnému cirkusu, ten se 
musel skenovat obrázek po obrázku a ještě bylo nutné 
další vytvořit a doplnit, protože dnešní video má větší 
frekvenci snímků. 
Původní formát není dostatečně kvalitní pro dnešní 
výstup. Tehdy se také natáčelo na tři kamery, které 
byly nezávislé, z jejich záběrů se výsledný obraz 
skládal, a protože s projekcí se pohybovalo při před-
stavení ručně, bylo jednoduché dorovnat detaily. To 
dnes bohužel nejde, takže byla velká práce sesadit 
všechny tři filmy dohromady tak, aby seděly, i když 
bude promítání zafixované. Naši technici pracovali 
na zmodernizování projekce dva roky a dodnes to 
z technického pohledu ještě není dokonalé. Divák ale 
vidí lepší kvalitu, projekce má například sytější barvu 
než původní film.

Modernizace probíhá stále?
To je vlastně nekonečný proces. Od září používá-
me na počítačích nový software. V zahraničí se pro 
multimédia používají tzv. media servery, které ale také 
pro nás nejsou to pravé, protože tady potřebujeme tři 
projekce v HD a zvuk v sedmi stopách, jsme skoro jako 
kino. Používali jsme levnější domácí software, ale teď 
jsme si mohli dovolit další modernizaci, systém Watch 
Out, který pracuje mnohem spolehlivěji.

Lucie Kocourková

Laterna magika,  
to nejsou jen tanečníci 

a herci. Aby se na jevišti 
mohlo kouzlit pro diváky, 

musí se do představe-
ní zapojit technologie 

a jejich ovládání je také 
uměním. Dnes si pokrok 
vyžaduje stálou moder-

nizaci, a tak se i práce 
v divadle mění. 

Jak fungovaly tech-
nologie dříve a jakými 

změnami procházejí 
dnes, přibližuje v kostce 

Petr Voříšek, vedoucí 
jevištního provozu Nové 

scény.

Divák nesmí poznat horor

Ve věku 88 let nás 10. září 2014 opustil

Oldřich František Korte (*26. 4. 1926),

skladatel, klavírista, hudební publicista a dramaturg, dlouholetý spolupracovník Laterny magiky. 
Patřil mezi umělce, kteří se podíleli na programu pro světovou výstavu Expo 58 v Bruselu. V roce 1977 

zkomponoval hudbu a vytvořil aranžmá skladeb v nejslavnější inscenaci Laterny magiky Kouzelný cirkus.

 >

KOUZELNÝ CIRKUS 
David Bendl, Pavel Bilík
Foto: P. Našic
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RECEPTY DO SBÍRKY

ČASOPIS, KTERÝ PORADÍ, POMŮŽE A POTĚŠÍ

Vaječné hody

DUBEN/APRIL • 4/2014 • ROČNÍK 13
14,99 Kč/0,89 € (platí jen pro SR) 

MÍŠA MAUREROVÁ
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Magické 
stromy
LÉČÍ TĚLO 
I DUŠI

Mizerné 
milování

Když feťačka 
vychovává dítě

Zářivé líčení, 
které omladí

ZÁHADY 

PŘITAŽLIVOSTI 

Po kom muži 

„jedou“ a co je na 

ženách přitahuje 

a co odrazuje
str. 24-28 

Jaro je tu
Zvolíte sako,
či kabátek?

Rozvodem 
nic nekončí

SKUTEČNÝ PŘÍBĚH

Co nabourá 
intimní pohodu

01_Titul SZ4 Maurerova.indd   1 10.3.14   10:36

PORADÍ,
potěší,inspirují...

inzerce_promo_marianne_svz_katka.indd   2 14.04.14   15:48

 INZERCE

V rámci festivalu ...příští vlna/next wave... 2014

Haters 
„Seek and destroy!“
Interaktivní videowalk využívající principů  
augmentované reality. Urban game pro 8 hráčů 
na téma haters. 

Kdo jsou haters? Jsou to lidé, kteří nenávidí 
cokoli, co nezapadá do jejich světa? Nebo jde 
pouze o neškodné komentátory internetových 
diskuzí? Kde všude si lze vybít agresivitu a jak 
se chovají hateři, když zrovna nejsou na inter-
netu? Bezdomovec, důchodce, skejťák, divadelní 
kritik. Vyber si postavu a hraj!

Expozice 0 %, kolize 30 %, krize 30 %, 
peripetie 0 %, katastrofa 40 %.

6.–9. 10. 2014, vždy 17.00–19.00
Piazzeta ND

Studio DAMÚZA

O Budulínkovi
Klasická loutková pohádka pro malé 
i velké diváky. 
 

Budulínek je sám doma. Babička s dědou odešli 
do vesnice, kde je dnes hasičský bál. V troubě je 
hrášek a za okny tma. Po vesnici jdou řeči, že se 
v okolí objevila liška. Prý krade slepice. A možná 
malé děti. A teď se za oknem něco mihlo. Něco … 
rezavého … Hlavně nikomu neotvírat.

Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče
Délka představení: 60 minut
Režie: Petr Vodička
Hrají: Václav Krátký, Zita Morávková, Magda-
lena Lázňovská, Claudie Eftimiadisová, Justin 
Svoboda/Vítek Maštalíř

19. 10. 2014, 17.00
Nová scéna

Divadlo KAKÁ

Lakomá Barka
Klasická loutková pohádka podle 
Jana Wericha. 

Nic nesplete člověka tolik jako jméno vesnice 
Dejvice. Řekli byste, že je to od slova DEJ-VÍCE. 
Ale ono je to v této vesnici úplně naopak. Kdo 
je Barka a proč se o ní říká, že je lakomá? A je 
lakomá jenom Barka? A proč se jenom Barka 
ocitne v nesnázích? Anebo je to ve vesnici Dej-
-více ještě úplné jinak? To se teprve dozvíme.

Vhodné pro děti od 3 let
Délka představení: 45 minut
Scénografie: Světlana Khaleckaya
Písně: Jana Kollertová
Koncept, režie a hraje: Štěpánka Vanická

26. 10. 2014, 17.00
Nová scéna
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PROJEKT

Od 5. do 10. října 2014 proběhne pražská část mezinárodního koprodukčního projektu Paralelní 
životy. Na Nové scéně, ve zkušebně Národního divadla a v divadle Alfred ve dvoře se představí pět 
inscenací dokumentárního divadla z Česka, Slovenska, Polska, Rumunska a Německa. Hlavním  
tématem všech pěti představení jsou drastické zkušenosti s tajnými policejními složkami 
totalitních zemí a autentické příběhy obětí i strůjců tragických událostí. 

Paralelní životy

Nitro vnitra

Divadlo SkRAT, Slovensko
5. 10. 2014 v 17.00 
Zkušebna provozní budovy ND, Ostrovní 1, 2. patro

Typografie Majuscula

dramAcum a Divadlo Odeon, Rumunsko
6. 10. 2014 ve 20.00 
Nová scéna, české titulky

Toufar

Národní divadlo
9. 10. 2014 ve 20.00 
Nová scéna

Můj spis a já

Staatschauspiel, Německo
5. 10. 2014 ve 20.00 
Nová scéna, české titulky

(Ná)sleduj mě

Nové divadlo, Krakov, Polsko
7. 10. 2014 ve 20.00 
Alfred ve dvoře, české titulky

Oči politické policie – instruktážní filmy STB
Projekce v podestě Nové scény
1.10.–21.11.2014

Sledování bylo předpokladem úspěchu mnohých akcí československé Státní bezpečnosti. Mimo to bylo v obecném 
povědomí uloženo jako stále přítomná možnost, která měla velký disciplinační potenciál. Obavy ze sledování byly 
jedním z jeho cílů a v mnoha případech tak sledování splnilo svůj obecnější účel- vedlo ke kýžené změně chování. 
Instalace ukáže skrze interní, ve své době přísně tajné, instruktážní materiály této zdánlivě technické složky politické 
policie. Tyto materiály mohou vyvolat množství otázek ohledně specifičnosti práce policie, ale také ke společenskému 
obrazu StB, včetně její profesionality či míry odtrženosti od společnosti.

Program a vstupenky: www.paralelnizivoty.cz
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Divadelní kouzlo Laterny 
je unikátní a funguje stále 

Mecenáši Národního divadla mají 
příležitost setkávat se s umělci 
všech souborů, které pod křídla 
Zlaté kapličky patří, ať je to Činohra, 
Opera, Balet, ale i Laterna magika. 
V nové sezoně je čeká opět řada ne-
formálních setkání a besed s uměl-
ci, novinkou je také možnost vyzpo-
vídat si některého z nich osobně. 
Během roku si tak budete moci 
přečíst několik krátkých rozhovorů, 
ve kterých se naši mecenáši pomy-
slně promění ve zvídavé novináře 
a mohou vyzpovídat své oblíbence. 
V tomto čísle se vydáme do zákulisí 
souboru Laterny magiky s taneční-
kem Pavlem Knollem. Jako jedna 
z prvních dostala tuto možnost 
mecenáška Olga Afanasjeva.

Máte-li v oblibě divadlo a vše, co se 
kolem něj děje, stejně tak jako naši 
mecenáši, staňte se i vy mecená-
šem Národního divadla. Stanete se 
tak součástí společenství milov-
níků kultury, kteří se pravidelně 
scházejí v prostorách Národního 
a Stavovského divadla, Státní opery 
a Nové scény. Vítáme nové členy již 
za příspěvek ve výši 1 500 Kč ročně 
a nabízíme jim řadu zajímavých 
benefitů a skutečnou účast na spo-
lečenském životě naší první scény. 

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

Další zajímavosti ze světa kultury sledujte 
na internetových stránkách www.meknd.cz 
a www.operaplus.cz. 

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

FO
TO

: A
R

CH
IV

 L
AT

ER
N

Y 
M

A
G

IK
YPavel Knolle zasvětil taneční kariéru 

Laterně magice a od roku 2010 jako 
vedoucí souboru přechází postupně 
k práci pedagogické a organizační. 
Kromě domovské scény se několi-
krát objevil v inscenacích liberecké-
ho Divadla F. X. Šaldy, na kontě má 
také hostování v Baletu Národního 
divadla (Mozart?Mozart!, chor. Petr 
Zuska) nebo vystupování se zájezdo-
vým Pražským festivalovým baletem 
na počátku 90. let. Ke svým aktivitám 
připojil ještě kostýmní návrhářství, 
dnes se ale věnuje především chodu 
svého souboru.

Laterna magika byla vaše první angažmá a zůstal 
jste jí věrný dodnes. Co vás na ní tehdy přitáhlo 
a čím si vás udržela?
Na začátku to bylo jednoduché, chtěl jsem pracovat 
v Praze a s partou, se kterou jsem dokončil studia. 
Ukázalo se, že jsem se dostal do divadla, do souboru, 
který byl vždy o kousek napřed. Pod vedením profe-
sora Svobody se experimentovalo se vším. Hráli jsme 
na třech scénách v Praze, používali nejmodernější 
technologie, střídali pohybové techniky a jako bonus 
trávili spoustu času na cestách po světě. Procesu 
na přípravě nových programů Laterny jsem doslova 
propadl. Nebylo proč hledat nové věci jinde, protože 
nové věci se děly i tady. Vydrželo mi to dodnes, jen  
se dnes musí více bojovat o důvěru, čas a peníze.

Jaké byly vaše nejoblíbenější role?
Byl to určitě Casanova, role chlapce v Minotaurovi 
a duet Les Bras de Mer v choreografii Petra Zusky 
z představení Graffiti.

Čím je Laterna magika unikátní dnes, kdy v divadle 
už nová média a projekce zdomácněly?
Divadelní kouzlo, nebo chcete-li princip, je unikátní 
ve svém základu a funguje stále. Je jedno, jestli dnes, 
nebo před 50 lety, a není důležité, jestli s celuloi-
dovým filmem, nebo digitální technologií. To jsou 
všechno jen prostředky, které vám mohou více či 
méně pomoci s vaším záměrem. Laterna neznamená 
pouze použít moderní projekční technologii na je-
višti. Znamená to, že film musí být partnerem herce 
na jevišti, vzájemná interakce obou postupů tvoří tu 
unikátní formu. 

Co se skrývá pod vaší funkcí vedoucího uměleckého 
souboru?
Moje funkce má široký záběr, plánuji rozložení 
představení v sezoně, obsazení všech představení 
a zkoušek, dohlížím jak na uměleckou, tak i technickou 
úroveň, jsem asistent choreografa u nových premiér.

Které projekty z posledních let považujete  
za nejúspěšnější?
Rozhodně poslední premiéru Human Locomotion 
o životě vynálezce Eadwearda Muybridge a dětské 
představení Vidím nevidím. Chtěl bych ale také zmínit 
inscenaci Antikódy Václava Havla, která nás v použití 
nových technologií posunula o obrovský skok vpřed, 
a také úspěšnou digitalizaci skoro 40 let starého 
filmu k inscenaci Kouzelný cirkus, které jsme mohli 
uskutečnit hlavně díky velké důvěře a finanční pod-
poře Mecenášsého klubu.

Občas se věnujete také navrhování kostýmů k ta-
nečním inscenacím, jak jste se k němu dostal?
V jistou etapu své taneční kariéry jsem založil s cho-
reografem Davidem Slobašpyckým soubor Pražský 
festivalový balet. Tady jsem si vyzkoušel poprvé 
několik návrhů a od té doby mě občas někdo osloví 
ke spolupráci. Mimo jiné jsem spolupracoval na třech 
inscenacích pro Laternu magiku.

Tančíte ještě v některých představeních? Co říká 
vaše tělo na profesi tanečníka, ublížila mu, nebo ho 
udržuje?
V současnosti už hraji pouze v inscenaci Kouzelný 
cirkus, kde je role Smutného klauna ještě tolerantní 
k mému věku a tělo neprotestuje.



KRONIKA

2 1  24. 10. 2014 si připomeneme 
110. výročí narození JELIZAVETY 
NIKOLSKÉ (+1955), která zanechala 
výraznou stopu ve vývoji Baletu Ná-
rodního divadla, a to i pokud jde o její 
pedagogické působení. 

2  Před 135 lety se narodil KAREL 
HAŠLER (31. 10. 1879–22. 12. 1941), 
herec, režisér, písničkář. R. 1903 mu 
režisér J. Kvapil nabídl angažmá 
v Činohře ND, kde Hašler působil 
1903–1915. Umučen v koncentrač-
ním táboře Mauthausen. 

3  Připomínáme 90. narozeniny EVY 
HLOBILOVÉ (24. 10. 1924), v l. 1945–
1948 byla členkou opery Divadla 
5. května, 1948–1952 a 1955–1987 
sólistkou Opery ND. Obdržela cenu 
Senior Prix 96. Přejeme pevné zdraví! 
V roli princezny Eboli, Don Carlos, 1960

4  JOSEF JELÍNEK (19. 10. 1949), 
kostýmní výtvarník, slaví 65. naro-
zeniny. Jeho doménou jsou činohry 
i díla hudebnědramatická. Za své 
umění získal celou řady ocenění, mj. 
Cenu Thálie 2011 – zvláštní cenu 
kolegia. Blahopřejeme!

5  JOSEF MUNCLINGR (13. 9. 1888–
31. 10. 1954), zpěvák a režisér. 
V Opeře ND 1925–1951. Po 2. světové 
válce se podílel na přestavbě čs. 
divadelnictví. Po premiéře Věci Makro-
pulos s Leošem Janáčkem a Otakarem 
Ostrčilem, 1928 

65. narozeniny slaví JIŘÍ NĚMEČEK 
(1. 10. 1949), tanečník a choreograf. 
Sólistou Baletu ND se stal r. 1979, 
od sezony 2012/2013 je jeho balet-
ním mistrem. Gratulujeme a přejeme 
hodně zdraví, elánu a štěstí!

DF, foto archiv
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Zahájení sezony
Symbolicky z jeviště historické budovy 
zahájil v pondělí 25. 8. ministr kultury 
Daniel Herman novou divadelní sezonu.

1  Ředitel ND doc. Mgr. Jan Burian, 
za stolem umělecký šéf Baletu Petr 
Zuska, umělecký šéf Činohry Michal 
Dočekal, umělecký ředitel Opery 
ND Petr Kofroň a ministr kultury 
Mgr. Daniel Herman

2  Ministr kultury Mgr. Daniel Herman

Divadelní noc Komerční banky
O prázdninách se v Národním divadle, 
Státní opeře a Nové scéně uskutečnila 
společenská akce generálního partnera 
ND Komerční banky. Na 500 účastníků 
si při ní prohlédlo budovy ND od zákla-
dů až po střechu a nahlédli i do zákulisí.

3  Návštěva maskérny
4  Trasu doplňovaly kromě průvodců 

i rozsáhlé popisky
5  Návštěvníci viděli i podpisy slavných 

v portálech jeviště

Výstava DANCER INSIDE PRAGUE
Od 4. září do 4. října 2014 probíhá 
na II.  balkoně historické budovy 
výstava římského architekta a foto-
grafa Simona Ghery, který se na svých 
snímcích spojuje jazyk tance s „geni-
em loci“.

6  Giovanni Sciola, ředitel Italského 
kulturního institutu

7  Petra Šifnerová, produkční Ba-
letu ND, konzervátorka ND Petra 
Daňhelová, obchodní atašé Italského 
velvyslanectví Vanda Sparato, Gio-
vanni Sciola, ředitel Italského kultur. 
institutu, a Martin Rypan, vedoucí 
umělecké správy Baletu

Odkrytí busty Emila Pollerta
Ve Špálově ulici byla 17. září odkryta 
busta Emila Pollerta (1877–1935), 
českého pěvce, jednoho z nejvýznam-
nějších představitelů Kovařovicovy 
a Ostrčilovy éry v opeře ND. 

8  Projev pronesl ředitel ND 
doc. MgA. Jan Burian. Mezi přítomný-
mi byli i Pollertovi potomci – olympio-
nik a lékař Lukáš Pollert, herečka 
Klára Pollertová-Trojanová (tu 
doprovázel i její manžel Ivan Trojan) 
a jejich sestřenice primabalerina 
Adéla Pollertová.

9  Sourozenci Pollertovi
10  Přípitek – starostka Prahy 6 

Ing. Marie Kousalíková, doc. MgA.
Jan Burian a pěvec Luděk Vele, 
který zazpíval árii Kecala, oblíbené 
Pollertovy role

11  Busta na domě Pollertových

DF, foto H. Smejkalová a archiv KB

Společenský
kaleidoskop
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ZE ZÁKULISÍ

 Za tajemstvím divadelního světa do dílen



Divadlo je uměním iluzí. Kdo by chtěl 
vidět realitu umazanou od barev 
a poprášenou pilinami? Ale odkrýt 
tajemství, jak vznikají divadelní kulisy, 
baletní kostým nebo masky pro pohád-
kové bytosti? Co je to zadní prospekt, 
co se dělá v kašírně a na co potřebuje 
divadlo svářečskou dílnu? To láká,...
… a proto jsme v Národním divadle pootevřeli 
v červnu dveře do světa, ve kterém se iluze 
rodí. Malí divadelní nadšenci v doprovo-
du rodičů a dalších zvídavých návštěvníků 
strávili s výtvarníky a řemeslníky skoro dvě 
hodiny. Mohli zjistit, jak vznikají velké deko-
race od technického výkresu až k hotovému 
kusu. Navštívili truhlárny a montážní dílny, 
zastavili se u svářečů a zámečníků pracujících 
s kovovými konstrukcemi, v malírně provo-
něné barvami mohli obdivovat rozpracované 
prospekty k baletu Bajadéra. Nejvíce se všem 
zalíbilo v kašírně a v dekoračních dílnách, 
kterými je prováděl veselý klaun, dozvěděli se 
leccos o materiálech a tricích se superlehkými 
meči nebo zásuvnými čepelemi dýk. V krejčov-
nách zase obdivovali výrobu kostýmů, uznání 
získaly také vlásenkářky. Děti se samozřejmě 
nejvíc rozjařily, když se konečně mohly samy 
chopit rekvizit a začít si je zkoušet.

10252010_MASKY_do_brozury180x123.indd   1 25.10.2010   16:48:59

 INZERCE

 Za tajemstvím divadelního světa do dílen

Tři otázky pro MgA. Martina Černého,  
uměleckého šéfa sekce výroby Ateliérů a dílen ND

Co podle vašeho názoru láká návštěvníky 
na prohlídce dílen ND nejvíce, co jim můžete 
nabídnout?
Dílny ND jsou největším provozem tohoto druhu 
v zemi. Zajímavá je i široká škála řemesel, která 
zde najdete. Některá z nich nemáte šanci vidět 
nikde jinde. Malba na obrovské formáty, kaší-
rované sochy, dekorace velikosti domu, výroba 
historických kostýmů a obuvi a mnoho jiných 
neobvyklých „atrakcí“.

Myslíte, že podobné akce mohou motivovat 
mladé lidi i k výběru budoucího povolání?
V naší době sériové a robotické výroby, kdy 
člověk nebo stroj opakuje v zaměstnání stále 
ten samý úkon, je skvělé vidět práci, kde každý 
kus je jedinečný, kdy řemeslník vidí výsledek 
své práce a není jen kolečkem ve stroji. Třeba 
někoho z návštěvníků právě toto inspiruje k vol-
bě povolání. V posledních letech upadá zájem 
o řemesla, ideálem je neurčitá práce u počítače 
v kanceláři. Touha po vlastním výtvoru se pak 
realizuje v kutilských megastorech. Potřeba 
tvorby je nám přirozená.

Jak se k pořádání prohlídek staví sami 
pracovníci? Přeci jen jim návštěvníci narušují 
pracovní prostředí…
Naše dílny nejsou skanzenem, kde se předvádí 
zapomenutá řemesla. Naším hlavním úkolem 
je výroba. Jsme ale na naši práci hrdí, a pokud 
někoho zajímá, kde a jak všechny ty scénické 
a kostýmní výpravy vznikají, návštěvníky v ro-
zumném množství vítáme.

Lucie Kocourková, foto: H. Smejkalová

FAKTA, ČÍSLA
• dílny ND sídlí v budově bývalých četnic-

kých kasáren z roku 1907
• první podobu dostaly v roce 1947
• duchovním otcem jednotných dílen pro 

výrobu dekorací byl legendární scéno-
graf Josef Svoboda

• poslední složkou, která se přidala k pro-
vozu dílen, byla v r. 1981 vlásenkárna

• dílny se návštěvníkům otevřely už v le-
tech 1983 a 1987 jako výstavní prostor 
v rámci Pražského Quadriennale
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PROGRAM > ŘÍJEN / OCTOBER 2014

Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. St/Wed Jakobín / The Jacobin 19.00

 2. Čt/Thu nehraje se / no performance

 3. Pá/Fri nehraje se / no performance

 4. So/Sat Rusalka 19.00

 5. Ne/Sun nehraje se / no performance

 6. Po/Mon nehraje se / no performance

 7. Út/Tue nehraje se / no performance

 8. St/Wed nehraje se / no performance

 9. Čt/Thu PÁD ARKUNA / THE FALL OF ARKUN (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

10. Pá/Fri PÁD ARKUNA / THE FALL OF ARKUN (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

11. So/Sat Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

12. Ne/Sun Pád Arkuna / The Fall of Arkun 17.00

13. Po/Mon Radúz a Mahulena / Radúz and Mahulena 19.00

14. Út/Tue Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life Č1 19.00

15. St/Wed Česká baletní symfonie II / The Czech Ballet Symphony II DV2 19.00

16. Čt/Thu nehraje se / no performance

17. Pá/Fri Simon Boccanegra 19.00

18. So/Sat Popelka / Cinderella
D 14.00

19.00

19. Ne/Sun Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice ROD6 15.00

20. Po/Mon Pád Arkuna / The Fall of Arkun O1 19.00

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

22. St/Wed Carmen 19.00

23. Čt/Thu Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00

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

25. So/Sat Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 15.00

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

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue Libuše 17.00

29. St/Wed Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life Č2 19.00

30. Čt/Thu Čarodějův učeň / Krabat NDS2 19.00

31. Pá/Fri Simon Boccanegra 19.00

 1. St/Wed nehraje se / no performance

 2. Čt/Thu Il trovatore (Trubadúr) 19.00

 3. Pá/Fri Madama Butterfly 19.00

 4. So/Sat Romeo a Julie / Romeo and Juliet
14.00

19.00

 5. Ne/Sun Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

 6. Po/Mon
Mariza (Struny podzimu – zahajovací koncert /  
Strings of Autumn – opening night)

19.30

 7. Út/Tue Labutí jezero / Swan Lake R 19.00

 8. St/Wed Tosca 19.00

 9. Čt/Thu nehraje se / no performance

10. Pá/Fri Aida VŘ 19.00

11. So/Sat Amerikana III
ROD1 14.00

19.00

12. Ne/Sun Turandot 19.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue nehraje se / no performance

15. St/Wed nehraje se / no performance

16. Čt/Thu nehraje se / no performance

17. Pá/Fri Nabucco 19.00

18. So/Sat Rodin (Eifman Ballet) 20.00

19. Ne/Sun Rodin (Eifman Ballet) 20.00

20. Po/Mon nehraje se / no performance

21. Út/Tue nehraje se / no performance

22. St/Wed Labutí jezero / Swan Lake KB 19.00

23. Čt/Thu SALOME (1. premiéra / 1st premiere) 20.00

24. Pá/Fri Carmen 19.00

25. So/Sat La traviata 19.00

26. Ne/Sun SALOME (2. premiéra / 2nd premiere) 20.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue Rusalka 19.00

29. St/Wed Salome OH 20.00

30. Čt/Thu Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

31. Pá/Fri Nabucco MŘ 19.00
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Říjen / October 2014

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 1. St/Wed nehraje se / no performance

 2. Čt/Thu nehraje se / no performance

 3. Pá/Fri Olimpiade 19.00

 4. So/Sat Petr Pan (Bohemia Balet) 18.00

 5. Ne/Sun 3 KVARTETY (Pražský komorní balet) (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

 6. Po/Mon Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

 7. Út/Tue Les / The Forrest Č3 19.00

 8. St/Wed Zahradní slavnost / The Garden Party 19.00

 9. Čt/Thu Racek / The Seagull 19.00

10. Pá/Fri Tartuffe Impromptu! 19.00

11. So/Sat Olimpiade 19.00

12. Ne/Sun Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac 19.00

13. Po/Mon Mikve / Mikveh 19.00

14. Út/Tue Anda-Louise Bogza – recitál 19.00

15. St/Wed nehraje se / no performance

16. Čt/Thu Olimpiade 19.00

17. Pá/Fri Strýček Váňa / Uncle Vanya 19.00

18. So/Sat Opera nás baví / Opera Is Fun! – Hans Krása 11.00

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

19.00

20. Po/Mon Valmont 19.00

21. Út/Tue Únos ze serailu / Die Entführung aus dem Serail 19.00

22. St/Wed Mikve / Mikveh 19.00

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

24. Pá/Fri Les / The Forrest Č4 19.00

25. So/Sat Don Giovanni
14.00

19.00

26. Ne/Sun 3 KVARTETY (Pražský komorní balet) (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue Valmont 19.00

29. St/Wed Valmont 19.00

30. Čt/Thu Tanec a hudba (Bohemia Balet) 19.00

31. Pá/Fri nehraje se / no performance 19.00

 1. St/Wed Ohrožené druhy / Endangered Species 19.00

 2. Čt/Thu Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 3. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 4. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
17.00

20.00

 5. Ne/Sun Parallel Lives 20.00

 6. Po/Mon Parallel Lives 20.00

 7. Út/Tue Z prachu hvězd / From Stardust ČNS2 19.00

 8. St/Wed Blackbird ČNS1 19.00

 9. Čt/Thu Toufar 20.00

10. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

11. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
17.00

20.00

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

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

14. Út/Tue Jedeme vlakem (Dětská opera Praha) 18.00

15. St/Wed Human Locomotion 20.00

16. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

17. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

18. So/Sat Human Locomotion 20.00

19. Ne/Sun
O Budulínkovi (Studio DAMÚZA) 17.00

Antikódy / Anticodes 20.00

20. Po/Mon Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

21. Út/Tue Kvartýr / Hang-out 19.00

22. St/Wed Čekání na Godota / Waiting for Godot 19.00

23. Čt/Thu Mirage (420PEOPLE) 20.00

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

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

26. Ne/Sun
Lakomá Barka (Divadlo KAKÁ) 17.00

Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue Divadlo (Farma v jeskyni) 19.00

29. St/Wed nehraje se / no performance

30. Čt/Thu BS Trophée 2014 14.00

31. Pá/Fri Cocktail 012 – The Best of 20.00
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PROGRAM > LISTOPAD / NOVEMBER 2014

Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. So/Sat Romeo a Julie / Romeo and Juliet
14.00

19.00

 2. Ne/Sun Tosca 19.00

 3. Po/Mon nehraje se / no performance

 4. Út/Tue nehraje se / no performance

 5. St/Wed nehraje se / no performance

 6. Čt/Thu Aida VŘ 19.00

 7. Pá/Fri La traviata EX 19.00

 8. So/Sat Carmen 19.00

 9. Ne/Sun Nabucco SE1 14.00

10. Po/Mon nehraje se / no performance

11. Út/Tue Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) DV1 19.00

12. St/Wed Madama Butterfly 19.00

13. Čt/Thu nehraje se / no performance

14. Pá/Fri Rigoletto 19.00

15. So/Sat Rusalka 19.00

16. Ne/Sun Turandot 19.00

17. Po/Mon nehraje se / no performance

18. Út/Tue nehraje se / no performance

19. St/Wed Il trovatore (Trubadúr) 19.00

20. Čt/Thu LA BAYADÈRE (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

21. Pá/Fri LA BAYADÈRE (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

22. So/Sat Carmen 19.00

23. Ne/Sun La Bayadère
ROD2 14.00

19.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue Salome VŘ 20.00

26. St/Wed La bohème (Bohéma) R 19.00

27. Čt/Thu nehraje se / no performance

28. Pá/Fri nehraje se / no performance

29. So/Sat Český slavík 2014 / The Czech Nightingale 2014 20.00

30. Ne/Sun Nabucco SE2 14.00

 1. So/Sat Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 15.00

 2. Ne/Sun
Návraty domů / Returning Home 
(Národní divadlo moravskoslezské Ostrava)

B1 19.00

 3. Po/Mon Rusalka O2 19.00

 4. Út/Tue Opera ND 19.00

 5. St/Wed nehraje se / no performance

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

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

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

Jakobín / The Jacobin 19.00

 9. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – Zdeněk Fibich 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

10. Po/Mon Dvě vdovy / The Two Widows 19.00

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

12. St/Wed Simon Boccanegra 19.00

13. Čt/Thu Ze života hmyzu / Pictures of the Insect’s Life Č3 19.00

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

15. So/Sat Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen
ROD6 14.00

19.00

16. Ne/Sun nehraje se / no performance

17. Po/Mon Paměť národa / Memory of the Nation 20.00

18. Út/Tue nehraje se / no performance

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

20. Čt/Thu Dvě vdovy / The Two Widows 19.00

21. Pá/Fri Její pastorkyňa / Jenůfa 19.00

22. So/Sat Ze života hmyzu / Pictures of the Insect’s Life
14.00

19.00

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

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice ČS2 19.00

26. St/Wed nehraje se / no performance

27. Čt/Thu nehraje se / no performance

28. Pá/Fri Její pastorkyňa / Jenůfa 20.00

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

ROD5 14.00

18.00

30. Ne/Sun Adventní koncert / Advent Concert 13.00

Louskáček – Vánoční příběh / 
The Nutcracker – A Christmas Carol

18.00



45

 1. So/Sat Cocktail 012 – The Best of
ROD5 17.00

20.00

 2. Ne/Sun Detektiv Lupa a tajemná věž (Studio DAMÚZA) 17.00

Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

 3. Po/Mon nehraje se / no performance

 4. Út/Tue Kvartýr / Hang-out ČS1 19.00

 5. St/Wed Ohrožené druhy / Endangered Species 19.00

 6. Čt/Thu Blackbird 19.00

 7. Pá/Fri Antikódy / Anticodes 20.00

 8. So/Sat Human Locomotion 20.00

 9. Ne/Sun
O Červené Karkulce, O nepořádném křečkovi (Divadlo jednoho Edy) 17.00

Human Locomotion 20.00

10. Po/Mon Z prachu hvězd / From Stardust ČNS1 19.00

11. Út/Tue nehraje se / no performance

12. St/Wed Blackbird 19.00

13. Čt/Thu nehraje se / no performance

14. Pá/Fri nehraje se / no performance

15. So/Sat Noc divadel / The Nihgt of Theatres

16. Ne/Sun Jó, náš Jonáš (Studio DAMÚZA) 17.00

17. Po/Mon PO SAMETU / AFTER THE VELVET (premiéra / premiere) 19.00

18. Út/Tue Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

19. St/Wed Miniopery (Dětská opera Praha)
10.30

18.00

20. Čt/Thu Čekání na Godota / Waiting for Godot 19.00

21. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

22. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

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

Po sametu / After the Velvet NDS1 19.00

25. Út/Tue nehraje se / no performance

26. St/Wed nehraje se / no performance

27. Čt/Thu Po sametu / After the Velvet Č1 19.00

28. Pá/Fri Kvartýr / Hang-out 19.00

29. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

30. Ne/Sun
Co se stalo, když Nora opustila manžela /  
What Happened after Nora Left Her Husband

20.00

 1. So/Sat Le nozze di Figaro (Figarova svatba)
ROD4 14.00

19.00

 2. Ne/Sun nehraje se / no performance

 3. Po/Mon Dragonslayers (Jugoslávské dramatické divadlo Bělehrad) 19.00

 4. Út/Tue Les / The Forrest SE4 19.00

 5. St/Wed Don Giovanni 19.00

 6. Čt/Thu Racek / The Seagull 19.00

 7. Pá/Fri Mikve / Mikveh 19.00

 8. So/Sat Balet Praha Junior 19.00

 9. Ne/Sun Estrella Morente (Struny podzimu / Strings of Autumn) 19.30

10. Po/Mon Strýček Váňa / Uncle Vanya 19.00

11. Út/Tue Così fan tutte 19.00

12. St/Wed 1914 19.00

13. Čt/Thu 1914 19.00

14. Pá/Fri Don Giovanni 19.00

15. So/Sat Noc divadel / The Nihgt of Theatres

16. Ne/Sun
50. výročí Baletu Praha  
(Pražský komorní balet / Prague Chamber Ballet)

19.00

17. Po/Mon pronájem / reserved

18. Út/Tue Zahradní slavnost / The Garden Party 19.00

19. St/Wed nehraje se / no performance

20. Čt/Thu
Pražský divadelní festival německého jazyka /  
The Prague Theatre Festival of German Language

19.00

21. Pá/Fri
Pražský divadelní festival německého jazyka /  
The Prague Theatre Festival of German Language

19.00

22. So/Sat
Pražský divadelní festival německého jazyka /  
The Prague Theatre Festival of German Language

19.00

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

19.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

26. St/Wed Tartuffe Impromptu! 19.00

27. Čt/Thu Così fan tutte 19.00

28. Pá/Fri Les / The Forrest 19.00

29. So/Sat Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac
SE3 14.00

19.00

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

19.00

Listopad / November 2014

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA
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INFORMACE PRO DIVÁKY / INFORMATION FOR VISITORS

POKLADNY  

1) Provozní budova ND, Ostrovní 1, Praha 1
2) Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1
3) Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1 
4) Nová scéna, Národní 4, Praha 1

Předprodej vstupenek na představení je 5 měsíců dopředu

OTEVÍRACÍ DOBA:
Denní pokladny
• 1, 2, 3) Po–Ne: 10–18, 4) Po–Pá: 9–18, So–Ne: 10–18,  

v hrací dny do začátku představení
Večerní pokladny
• 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

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 
novascena@narodni-divadlo.cz, +420 224 931 482 
 

ON-LINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

On-line nákup /rezervaci začněte výběrem v programu.
www.narodni-divadlo.cz, www.novascena.cz, www.opera.cz 
 

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.
Parkování vozidla za každý další den: + 480 Kč 
(2 dny: 720 + 480 = 1200 Kč, 3 dny: 720 + 480 + 480 = 1.680 Kč atd.)

SLEVY 
Sleva pro držitele průkazu ZTP a ZTP-P bude poskytnuta 
formou rabatu ve výši -3 hodin z celkové doby parkování, a to 
na základě předložení Průkazu ZTP, ZTP-P.
Sleva pro předplatitele ND bude poskytnuta formou rabatu 
ve výši -2 hodin z celkové doby parkování, na základě předlo-
žení platné abonentky dané sezony na představení, které se 
koná v daném dni parkování.
Zvýhodněná cena pro uživatele parkoviště Národního divadla 
při uzavření smlouvy na min. dobu 1 měsíc a více činí 
8.000 Kč/měs. bez DPH. 
Noční parkování od 20.00 do 08.00 hod 4.000 Kč/měs. bez DPH. 

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

SLEVY NA VSTUPENKY 

Slevy jsou poskytovány dle aktuálního ceníku Národního 
divadla, který je k dispozici v pokladnách ND či na 
www.narodni-divadlo.cz

Základní přehled slev
• 50% sleva pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P  

a jeho průvodce; pro příslušníky odboje
• 50% sleva pro držitele průkazů ISIC, ITIC, ALIVE, EURO 

26 STUDENT na 1. a 2. galerii (ND, STD), 2. balkon (SO) 
a postranní místa (NS)

• až 50% sleva v rámci předplatitelských skupin
• 30% sleva pro držitele abonentních karet České filharmonie
• 20% sleva pro děti do 15 let na dopolední a odpolední před-

stavení (nárok na slevu se prokazuje při vstupu do divadla)
• při nákupu celé lóže snížení celkové ceny o vstupenku 

s nejnižší hodnotou (nárok na slevu se uplatňuje při nákupu)
• u představení hostujících souborů, pronájmů a mimořád-

ných projektů slevy negarantujeme 

THE BOX OFFICES  

1 Operations Building of the National Theatre, Ostrovní 1, P1
2 The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1
3 The State Opera, Wilsonova 4, Prague 1
4 The New Stage, Národní 4, Prague 1

Ticket advance sale 5 months in advance

OPERATING HOURS:
Daytime box offices:
• 1, 2, 3) Mon–Sun: 10 am to 6 pm
• 4) Mon–Fri: 9 am to 6 pm, Sat–Sun: 10 am to 6 pm, on 

play day the box office is open until the begining of the 
performance

Evening box offices:
• 45 minutes before the beginning of performances the box 

offices are open at the National Theatre historical build-
ing, the Estates Theatre and the State Opera

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448
novascena@narodni-divadlo.cz, +420 224 931 482 
 

ON-LINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

For on-line sales or reservations, select a performance  
in the programme.
www.narodni-divadlo.cz, www.novascena.cz, www.opera.cz 
 

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.
Parking fee for each subsequent day: + CZK 480 
(2 days: CZK 720 + 480 = CZK 1,200;  
3 days: CZK 720 + 480 + 480 =CZK 1,680, etc…).

DISCOUNTS 
Discounts for persons with cards attesting to special health 
impairments will be granted in the form of a rebate amount-
ing to 3 hours from the total parking time, upon the submis-
sion of cards attesting to special health impairments.
Discounts for National theatre subscribers will be granted 
in the form of a rebate amounting to 2 hours from the total 
parking time, upon presenting a subscriber valid card for the 
performance taking place on the day of parking.
The special tariff for users of the National Theatre car park 
when concluding a contract for one or more months is CZK 
8,000/month, excluding VAT. 
The night-time parking fee (from 8 pm to 8 am) is CZK 4,000/
month, excluding VAT.

INFORMATION
For further information, call +420 224 901 320, 
+420 224 901 443.
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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!

PROSÍME
O ZACHOVÁNÍ KONVENCE
SPOLEČENSKÉHO ODĚVU!
PLEASE COME
APPROPRIATELY DRESSED 
FOR THE THEATRE.



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNER INSCENACÍ 
BALETU A OPERY ND

PARTNER INSCENACÍ ND 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



V září oslavil životní jubileum režisér, animátor a výtvarník Jan Švankmajer (4. 9. 1934). 
Proslul především v oblasti filmu, ale patří také k významným spolupracovníkům  
Laterny magiky. Byl jedním z režisérů a výtvarníků legendární inscenace Kouzelný 
cirkus (1977), podílel se na tvorbě projektů Variace (1963) a Variace 66 (1966).  
V roce 1975 spolu se svou manželkou Evou Švankmajerovou vytvořil také nezapome-
nutelnou výpravu k inscenaci Ztracená pohádka. Janu Švankmajerovi byla věnována 
repríza představení Kouzelný cirkus 17. září.
Foto: archiv


