
08 Veronika Dzhioeva  
v rozhovoru o Jolantě

20 Připravujeme nového Louskáčka

28 Nová krev v Činohře
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Premieres
FOR THE 2015–2016 SEASON

Premiéry
SEZONY 2015–2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

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

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

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

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA 

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

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

PREMIÉRY / PREMIERES  

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

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA 

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

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

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

Opera BaletČinohra
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ÚVODNÍK

Vážení diváci,

v říjnu vám nabídneme nejméně dva důvo-
dy zajít do opery. Ve Státní opeře uvedeme 
hned na začátku měsíce připravovanou 
premiéru Belliniho Normy ve vynikajícím 
a tentokrát ryze českém obsazení, v hlav-
ních rolích s Marií Fajtovou, Janou Horáko-
vou Levicovou, Alešem Brisceinem a Jiřím 
Sulženkem. Režie se ujal japonský režisér 
Tomo Sugao, který kromě své domoviny 
pracuje také v evropských metropolích 
mj. v Berlíně nebo Curychu. Mám radost, 
že přijal naše pozvání a představí nám 
svůj pohled na srdcervoucí antické drama. 
Dalším protagonistou je scénograf Boris 
Kudlička, který vytvořil pro Státní operu ne-
zapomenutelnou Salome (než se inscenace 
přesune do Varšavy, máte ji možnost vidět 
do konce roku ještě třikrát) a v lednu se 
s úspěchem představil v Metropolitní opeře 
v New Yorku, kde hned dostal nabídku 
na sezonu 2016/2017. A příslibem špič-
kové úrovně Normy bude rovněž hudební 
nastudování italským dirigentem Enricem 
Dovicem. Oslavíme s ním 20 let spolupráce 
se Státní operou. 
V Národním divadle pro vás připravujeme 
nové inscenace oper dvou ruských auto-
rů – Stravinského Slavíka a Čajkovské-
ho Jolanty, a to v rámci jednoho večera. 
Režisér Dominik Beneš patří k nejvýraz-
nějším osobnostem nastupující generace 
české operní režie a my ho máme konečně 
v Praze! Opery hudebně nastuduje anglický 

dirigent a současný šéfdirigent Nové opery 
v Moskvě Jan Latham Koenig. Mezinárodní 
obsazení mj. s Danou Burešovou, Veronikou 
Dzhioevou, Olgou Jelínkovou, Milenou Ar-
sovskou, Aljažem Farasinem či Kostadinem 
Andreevem slibuje mimořádný večer, který 
svou radostí, elánem a neobvyklým pozitiv-
ním závěrem rozechvěje naši duši. 
Pokud jste se nadchli myšlenkou umělec-
kého ředitele Petra Kofroně pro rozšíření 
koncertní nabídky, nenechte si ujít dva mi-
mořádné večery. Při příležitosti 50. ročníku 
Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína 
Dvořáka v Karlových Varech se na jevišti 
Národního divadla potkají jeho slavní lau-
reáti: René Pape, Adam Plachetka, Kateřina 
Kněžíková, Nicholas Davis a další spolu 
s Orchestrem Národního divadla a dirigen-
tem Liborem Peškem. Slavnostní koncert 
nabídne ve stejný večer Česká televize 
na svém kulturním programu ČT art. Druhý 
listopadový koncert, který bude rovněž 
příležitostí pro udělení cen našeho partner-
ského serveru Opera Plus, nás ve Stavov-
ském divadle zavede spolu s dirigentem 
Zdeňkem Klaudou do období života sklada-
tele Jana Dismase Zelenky. 
Těšíme se na vás

Silvia Hroncová
ředitelka Opery Národního divadla 
a Státní opery

Pro diváky přehledně – www.ndplus.cz
Čím dál více diváků se s oblibou účastní nejrůznějších 
doprovodných akcí, které pro vás připravují všechny 
umělecké soubory Národního divadla. Až doposud 
jste se o chystaných programech dozvídali zpravidla 
z časopisu, newsletteru nebo z webových stránek 
jednotlivých souborů. Zajímavých příležitostí, jak svůj 
divadelní zážitek ještě obohatit, je v nabídce mnoho. 
A aby vám žádné termíny omylem neunikly, usnad-
nili jsme vám jejich hledání. Nově můžete navštívit 
společné webové stránky s názvem ND+ . Zde najdete 
všechny potřebné informace, aktuality a přehled 
pravidelných i jednorázových akcí pro vás, diváky 
Národního divadla. 

Na jednom místě tak můžete vybírat napříč reperto-
árem i žánry, např. ze všech dramaturgických úvodů 
k opeře, baletu nebo činohře, také se dozvíte o tvůr-
čích dílnách a workshopech, které pro vás chystáme 
a o kterých jste třeba zatím nevěděli. Můžete také pro-
pojit rodinnou návštěvu divadla s hravým úvodem pro 
děti, po představení se zúčastnit diskuze s tvůrci nebo 
se osobně sejít s umělci ND během setkání, které jsme 
nazvali ND Café a kde se u šálku kávy můžete přímo 
zeptat na mnoho věcí nejen z divadelního světa. 
Včas se dozvíte i o výstavách a programu na piazzetě 
Národního divadla a o akcích jako např. Noc divadel, 
Den dětí a dalších. 

Sledujte pravidelně stránky ND+ a buďme společně divadlu ještě blíž. 
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Slavnostní zahájení  
133. sezony
Národní divadlo 1. září oficiálně vstoupilo do své 133. sezony. 
Již tradičně se zaměstnanci Národního divadla setkali v hledi-
šti historické budovy, kde je uvítal nejen generální ředitel ND, 
doc. MgA. Jan Burian, ale také ministr kultury Mgr. Daniel Herman  
za přítomností dalších zástupců MKČR a Garanční rady ND. 

Setkání bylo výjimečné z více důvodů. Nejen 
jako důstojné odstartování nového „pra-
covního roku“, ale také oceněním několika 
umělců. Národní divadlo letos otevřelo 
svou vlastní Síň slávy, do níž bude uvádět 
významné umělce, kteří se zasloužili nejen 
o rozvoj kultury a podávali vynikající výkony 
ve svých oborech, ale také jsou příklady 
a vzory lidských ctností, inspirací pro nové 
generace. Jako první se do čela nového pan-
teonu postavila Vlasta Chramostová. Síní 
slávy se stanou prostory Zemského salonku 
v historické budově, který bude pro tento 
účel slavnostně otevřen 17. listopadu, kdy 
paní Chramostová oslaví své narozeniny. 
Tak jako je třeba připomínat vzory a činy, 
ze kterých můžeme čerpat, je nutné také 
podporovat mladé umělce v rozvoji jejich 
kariéry. Proto vzniká nová Cena Národní-
ho divadla pro umělce do 35 let. Obě dvě 
ocenění tak symbolicky vyvažují inspiraci 

minulostí a naději do budoucnosti. V prv-
ním ročníku má tato cena dva laureáty, 
respektive laureátky: in memoriam bylo 
ocenění uděleno scénografce Ivě Němcové 
za vynikající práci na inscenaci opery Leoše 
Janáčka Z mrtvého domu. Tato talentovaná 
umělkyně nás bohužel v červnu předčasně 
opustila krátce po premiéře. Ale pokračujme 
v optimističtějším duchu: druhou laureátkou 
se stala první sólistka Baletu ND Alina Nanu, 
která v minulé sezoně upoutala svými výkony 
v inscenacích, jako byla La Bayadère nebo 
Ballettissimo.

 >

Vlasta Chramostová  
a Mgr. Daniel Herman
Foto: H. Smejkalová

 >
Jitka Frantová

Foto: archiv

HOSTOVÁNÍ

Moje pražské jaro 
 
Jitka Frantová

Účinkuje: Jitka Frantová
Režie: Daniele Salvo

Moje pražské jaro je představení, které se narodilo v Itá-
lii a je určené pro italské publikum. Proto se vám mož-
ná bude zdát popisné či „naivní“, protože mnohé z toho, 
o čem vyprávím, znáte (i když u nejmladší generace si 
o znalostech let minulých dovoluji zapochybovat), mno-
hé jste možná sami prožili. Po všechna léta strávená 
v exilu jsem se vždy snažila rozšiřovat za hranicemi 
povědomí o české kultuře, dramatice, literatuře, poezii. 
Pro Italy, a pro západní společnost vůbec, má pražské 
jaro a jeho následky neobyčejný význam, protože zna-
menalo v celosvětovém měřítku začátek rozkladu me-
zinárodního, do té doby jednolitého, komunistického 
hnutí. Využila jsem této příležitosti, abych italskému 
publiku přiblížila onen úsek pohnuté české historie. 
Nejsem politik ani historik, nemohu a také nechci, aby 
mé představení působilo dojmem politického mítinku 
nebo historické přednášky. Jsem herečka – a proto 
jsem zvolila tuto osobní formu, protože v divadle jde 
vždy především o lidské osudy. 
A tak chci přiblížit politiku skrze lidské osudy, přede-
vším skrze osud svůj. Domnívám se, že je to tak stra-
vitelnější a přitažlivější. Úspěch, který mé představení 
zaznamenalo u italského publika, a přítomnost pre-
zidenta Italské republiky, pod jehož záštitou se před-
stavení konalo, na premiéře i jeho uznalá slova po ní, 
mi daly za pravdu. Vyprávím okolnosti pražského jara 
a toho, co následovalo, ze svého osobního pohledu. 
Ale ujišťuji vás, že jediné slovo není vymyšlené, vše 
je pravda. Proto Moje pražské jaro. Každý, kdo prožil 
tyto roky, je prožil jinak, každého nějak poznamenaly, 
každý má tedy Své pražské jaro. Toto je to moje. 

Záštitu nad představením převzali: prezident 
ČR Miloš Zeman, prezident Itálie Sergio Matta-
rella a velvyslanec Itálie v ČR J. E. Aldo Amati. 
Ve spolupráci s Italským kulturním institutem. 
Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ.

31. října 2015, 19.00, Komorní sál provoz. budovy ND
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Národní divadlo jak jej neznáte – seriál ČT
Na sklonku divadelních prázdnin, než se 
do Národního divadla opět vrátil pravidelný 
provoz spojený se zkoušením, premiérová-
ním a reprízováním stávajících inscenací, 
se zde na čas usadil štáb České televize. 
Po necelé dva týdny putoval po chodbách, 
sklepech i půdních prostorách „Zlaté kap-
ličky“ a zachycoval ta nejzajímavější a často 
také nejskrytější zákoutí divadla, o nichž 
běžní diváci dosud neměli třeba ani tušení. 
A proč vlastně? Aby mohla vzniknout unikát-
ní šestnáctidílná série krátkých dokumentů 
s názvem Národní divadlo, jak jej neznáte, 

která divákům nabídne nejen pohled do míst, 
kam se běžně podívat nemohou, ale přiblíží 
i části divadla, která očím návštěvníků sice 
tolik skryta nejsou, ale diváci se k nim příliš 
blízko většinou nedostanou. Téměř na dosah 
ruky se tak ocitnou například trigy Bohu-
slava Schnircha, vévodící terase Národního 
divadla, či vzácná Hynaisova malovaná 
opona. Role průvodce po tajemných i zná-
mých koutech Národního divadla se zhostila 
herečka a členka Činohry Národního divadla 
Taťjana Medvecká. Partnerem projektu je 
Řízení letového provozu ČR.

Slavnostní 
koncert
k jubilejnímu 50. ročníku Mezinárodní 
pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 
v Karlových Varech

Dirigent: Libor Pešek
Účinkují dávní i nedávní laureáti soutěže: 
René Pape, Adam Plachetka, Roman Janál, Kateřina 
Kněžíková, Joo-Anne Bitter, Nicholas Davis a další.
Orchestr Národního divadla
8. listopadu 2015 v Národním divadle

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka vznik-
la před 50 lety v Karlových Varech. Soutěž, zpočátku 
určená studentům uměleckých škol, se stala během 
let uznávanou soutěží mezinárodní a otevřela cestu 
za úspěchem i kariérou již mnoha českým i za-
hraničním pěvcům, mezi které patří např. Gabriela 
Beňačková, Edita Grúberová, Magdaléna Hajóssyová, 
Eva Urbanová, Marie Burešová, Roman Janál, Pavol 
Bršlík, Marina Vyskvorkina, Marina Domašenko, Jana 
Sýkorová, Kateřina Kněžíková, Lee Sang Min, Lívia 
Vénosová, Adam Plachetka, Richard Samek, Barbora 
Perná a další.

 >

Libor Pešek
Foto: P. Borecký

 >

Taťjana Medvecká  
se štábem ČT 
na samém vrcholku 
Národního divadla
Foto: K. Klimešová

 >

Veřejná exkurze Státní 
operou za účasti ministra 
kultury Daniela Hermana
Foto: H. Smejkalová

Ministr kultury navštívil Státní operu  
před její rekonstrukcí
V úterý 22. září proběhla za účasti ministra 
kultury Daniela Hermana veřejná exkurze 
Státní operou před vyhlášením veřejné 
soutěže na zhotovitele její rekonstrukce. 
Stavební práce mají začít v červenci 2016 
a být ukončeny v roce 2018. 
„Jsme rádi, že ministerstvo rozhodlo o re-
konstrukci v rozsahu, který vyřeší většinu 
vážných problémů užívání této scény,“ řekl 
ředitel Národního divadla doc. Jan Burian. 

„Po čtyřiceti letech dennodenního provozu 
je oprava nevyhnutná,“ přiznala ředitel-
ka Opery Silvia Hroncová a dále slíbila: 
„Naším prvořadým cílem je zachování přízně 
ze strany Pražanů a dalších diváků, které 
nechceme připravit o zásadní světový operní 
repertoár. S několika subjekty proto jednáme 
o pronájmu v jiných pražských sálech. V části 
dotčených sezon také přijmeme nabídku 
na hostování v zahraničí.“ 
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Přivítejte nový rok stylově při závěrečných tónech slavné Straussovy operety Netopýr!
Čeká Vás prvotřídní zážitek umě-
lecký i kulinářský, společenská 
setkání, novoroční přípitek s před-
ními umělci Státní opery, neza-
pomenutelné kouzlo historických 
prostor první operní scény v České 
republice. V ceně vstupenky je 
zahrnuto představení operety 

Netopýr, bohatý raut s neomeze-
nou konzumací nealkoholických 
i alkoholických nápojů až do 2.30 
hodin 1. 1. 2016, tanec na jevišti 
po skončení představení za dopro-
vodu živého orchestru a tištěný 
divadelní program k představení 
Netopýr.

Vstupenky je možno zakoupit onli-
ne, v pokladnách ND, v prodejních 
sítích BohemiaTicket, Colosseum-
Ticket a TicketPortal. V případě 
zájmu o obchodní spolupráci při 
prodeji vstupenek, o rezervování 
většího počtu vstupenek anebo 
o platbu na fakturu s dodáním 

vstupenek z Národního divadla se 
obraťte na Oddělení objednávek 
obchodního odboru ND. 

Lucie Romanová, tel. +224 901 380,  
e-mail l.romanova@narodni-divadlo.cz, 
objednavky@narodni-divadlo.cz.

www.silvestrvopere.cz 

Titul Rytíř nebo Dáma české kul-
tury získávají umělci s výrazným 
podílem na rozvoji duchovních, 
etických a kulturních hodnot 
s ohledem na jejich statečné osobní 
postoje a životní osudy. Cenu tvoří 
kovová medaile s odznakem v etui 
a diplom; není spojena s finančním 
ohodnocením. „Ocenění je přede-
vším významným společenským 
uznáním a zaslouženým holdem 
obdivuhodným, statečným i velko-
rysým osobnostem,“ řekl ministr 
Herman. „Paní Soně Červené patří 
obdiv a velký dík nás všech za její 
úžasnou, všestrannou uměleckou 
práci i za kultivaci naší společnosti.“
Komorní pěvkyně Soňa Červená 
– vitální osobnost, mimořádná 
umělkyně, operní pěvkyně, hereč-

ka, překladatelka i spisovatelka – 
oslavila své velké životní jubileum 
ve středu 9. 9. 2015 se svými 
nejbližšími přáteli i představiteli 
české kultury v Národním divadle.
„Šest tisíc představení na pěti konti-
nentech, ohromná píle, obdivuhodný 
talent. Nemáme mnoho takových 
osobností české kultury,“ uvedla při 
slavnostní ceremonii náměstkyně 
ministra kultury Kateřina Kalistová. 
„Paní Soňa Červená si právem titul 
Dáma české kultury zaslouží.“ Osla-
venkyně také spolu s Radioservi-
sem a Bohemia Heritage Fund při 
této slavnostní příležitosti předsta-
vila nový komplet 2 CD s historic-
kou nahrávkou opery W. A. Mozarta 
Figarova svatba z roku 1954, kde 
sama ztvárnila roli Cherubína.

Silvestr 
v Opeře 2015

Dáma české kultury
Ocenění „Dáma české kultury“ převzala v Národním divadle  
Soňa Červená u příležitosti svého životního jubilea. 

KDY A KDE?
Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1
31. prosince 2015 od 19.00 hodin

CENA ZA VSTUPENKU PRO 1 OSOBU
Přízemí, I. balkon: 7 490 Kč

Lóže (přízemí, I. a II. pořadí): 8 990 Kč
II. balkon: 5 990 Kč

 >

Ředitel ND doc. J. Burian,  
S. Červená, JUDr. K. Kalistová  

a JUDr. P. Smutný (BHF)
Foto: H. Smejkalová
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Národní divadlo poprvé hostí  
Zlatou Prahu
Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha pořádaný Českou televizí se letos 
koná už po dvaapadesáté, a přesto ho čeká jedna zásadní premiérová změna. 
Poprvé jej od 30. září do 3. října hostí Nová scéna ND a její nejbližší okolí, čímž 
festival, zaměřený na hudbu a tanec, dostává další významný rozměr. 

Nejen televizní diváci, ale nyní i ná-
vštěvníci divadla se mohou těšit 
na řadu hvězdných jmen, živých 
vystoupení i originálních televiz-
ních snímků o hudbě a tanci z celé-
ho světa, které jinde než právě zde 
na jednom místě neuvidí.
Sérii slavnostních večerů zahájí 
30. září galapředstavení k jubilej-
nímu 70. výročí založení Taneční 
konzervatoře hl. m. Prahy, jedné 
z nejprestižnějších českých umě-
leckých škol. Na programu (2. října) 
je i setkání s patronem Zlaté Prahy 
Jiřím Kyliánem a projekce filmů, 
ve kterých tento světoznámý cho-
reograf účinkuje nebo je dokonce 
sám režíroval. Na stejný den je 
připraven i komorní recitál legendy 
světové opery Soni Červené, který 
současně Česká televize natáčí. 
V rámci Zlaté Prahy se také před-
staví slavní absolventi Akademie 
múzických umění, která letos slaví 
rovněž 70 let od svého vzniku. Mezi 
partnerské večery festivalu patří 
Zahajovací koncert 120. sezony 
České filharmonie v Rudolfinu 

a slavnostní premiéra Belliniho 
opery Norma ve Státní opeře.
Návštěvníkům festival zdarma 
nabídne – v instalovaných video-
boxech či na vlastních zařízeních 
prostřednictvím lokální wi-fi 
sítě – několik desítek hudebních 
a tanečních snímků z celého světa, 
které se utkají o titul Grand Prix 
Golden Prague. Mezi nimi je i že-
lízko v ohni Baletu ND – záznam 
baletní inscenace Romeo a Julie 
Petra Zusky v režii Soni Paramo, 
natočený ve spolupráci s Čes-
kou televizí a Les Films Figures 
Libres. Festival vyvrcholí 3. října 
Zlatým dnem Zlaté Prahy. Celodenní 
doprovodný program na piazzetě 
ND plný koncertů, představení, ta-
nečních a hudebních workshopů, 
improvizací přinese i volný vstup 
do zázemí Národního divadla.  
52. ročník Zlaté Prahy následně 
uzavře velké finále – slavnostní vy-
hlášení výsledků a program složený 
z toho nejlepšího ze současné čes-
ké taneční scény, který v přímém 
přenosu vysílá ČT art. 

Těšíme se na vás od středy  
30. září do soboty 3. října  
v prostorách Nové scény ND.
Více informací najdete  
na webové stránce festivalu  
www.festivalzlatapraha.cz. 

70. výročí  
založení Taneční 
konzervatoře
 
Od svého založení v roce 1945 (nej-
dříve taneční oddělení Konzervatoře 
hudby, od 1979 Hudební a taneční 
škola, od 1990 Taneční konzerva-
toř) byla škola prestižní vzdělávací 
institucí soustřeďující přední osob-
nosti tanečního umění a poskytující 
progresivní, široce koncipovanou 
taneční výuku. V osmiletém studiu 
získávají absolventi vyšší odborné 
vzdělání a titul Diplomovaný speci-
alista (DiS), opravňující k umělecké 
i umělecko-pedagogické činnosti, 
studium lze ukončit i zkouškou 
maturitní. Za dobu své existence vy-
chovala škola několik generací členů 
a sólistů (především) Národního 
divadla v Praze a ostatních divadel 
a souborů v naší republice, mnoho 
absolventů působí na prestižních 
zahraničních scénách. Celá řada 
studentů získala významná ocenění 
na mezinárodních baletních soutě-
žích. V rámci mimoškolní umělecké 
činnosti, která doplňuje výchovně 
vzdělávací proces, uvádí Bohemia 
Balet – soubor Taneční konzervatoře 
hl. m. Prahy, ucelená hudebnědra-
matická díla, věnuje se také tvorbě 
současných hudebních skladatelů 
a choreografů. Za zcela mimořád-
nou je možné označit spolupráci 
s Národním divadlem v Praze, která 
trvá již déle než 20 let. Na scénách 
Národního divadla dostává Bohemia 
Balet prostor k pravidelné prezen-
taci své vlastní umělecké činnosti. 
Soubor je zván k samostatným 
vystoupením či k účasti na festiva-
lech doma i v cizině, spolupracuje 
s obdobnými školami a soubory 
v zahraničí. 

Na Galakoncertu k 70. výročí školy 
dne 11. 10. 2015 ve Státní opeře 
se představí nejen studenti školy, 
ale jako hosté vystoupí i absolventi 
školy působící na scénách v ČR 
a v zahraničí. 

 >

Jiří Kylián
Foto: S. Ligtengerg

 >
Absolventský koncert 2015

Foto: archiv TK
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Já nejsem 
Jolanta
Sopranistka VERONIKA DZHIOEVA bydlí už několik let v Praze, odkud  
létá na představení do Velkého divadla v Moskvě nebo do opery ve finských  
Helsinkách. Koncertně se představila před rokem v Rudolfinu, nyní se však  
poprvé postaví na pražské jeviště přímo v Národním divadle. V připravované 
premiéře opery Petra I. Čajkovského Jolanta (kterou uvádíme v rámci jednoho 
večera spolu se Stravinského Slavíkem) ztvární titulní roli slepé princezny. 

V dětství jste také tančila. Pomohlo vám to 
k získání lepšího pocitu jevištní přesvědčivos-
ti? Herectví je v současnosti pro operní pěvce 
naprosto nezbytné. 
Jednou jsem dokonce tančila se vším všudy. 
V inscenaci Rachmaninova Aleca, kterou jsme 
připravovali pro Mariinské divadlo a pak pro 
festival v Baden-Badenu s dirigentem Valerijem 
Gergievem a režisérem Mariuszem Trelińskim. 
Jako cikánka Zemfira jsem si docela zatančila, 
a to v džínách! To bych nejspíš bez předcháze-
jící průpravy nezvládla. Ty džíny byl spontánní 
nápad režiséra – prostě mě viděl na zkoušce 
a už to tak nechal i pro jeviště. Abych pravdu 
řekla, ve skutečnosti mám ráda historizující 
kostýmy, které jsou lichotivější k mé postavě 
a pomáhají mi lépe prožít postavy mého spíše 
klasičtějšího repertoáru. 

Ale jděte, máte skvělou postavu. 
(smích) Možná mi nebudete věřit, ale střih 
historizujících kostýmů, hlavně korzety velmi 
pomáhají držení těla. Mám volnou bránici, lépe 
se mi dýchá a přirozeněji zpívá. Abych se vrá-
tila ke kondici, tanec mi samozřejmě pomohl 
a jaksi vyvažuje ten přirozený sklon zpěváků 
k lenošení a k požívání dobrého jídla. Když 

jsme u kostýmů, Zuzana Přidalová mi navrhla 
úžasné šaty.

Takže budou hezké fotografie z inscenace. 
To musí! Když se mi fotografie nelíbí, píšu 
na vedení divadla, aby je stáhli! (smích) My 
ženské chceme vypadat za každých okolností 
dobře. Jako když se postavíte před sochu Fran-
ze Kafky od umělce Davida Černého u obchod-
ního centra Quadrio u stanice metra Národní 
třída. V odrazu těch ocelových plátů se vidíme 
tak štíhlé!

Studovala jste u Tamary Novičenko, která se 
může pyšnit skvělými žáky, například Annou 
Netrebko. Čím to, že přístup této pedagožky 
a bývalé pěvkyně je tak úspěšný? 
Na své pedagogy jsem měla opravdu štěstí. Zá-
kladní metodou Tamary Novičenko je pěstování 
sebevědomí a kuráže. Například mi před ostat-
ními studenty řekla, že jsem velmi umělecky 
nadaná a mimořádná. To vám dodá sebedůvěry, 
až si říkáte, jestli to není těm ostatním kolegům 
nepříjemné. Spousta pěvkyň a pěvců má před 
představením trému a bojí se vyjít na jeviště, 
sebedůvěra je důležitá. Každopádně každý žák 
má jiné předpoklady a jiné potřeby, a proto 

nelze říct, že jeden typ pedagoga je vhodný pro 
všechny. 

Jste pořád v kontaktu? 
Ano a jsem za to velmi ráda. Pro pěvce je ne-
zbytné, aby se zdokonaloval a některé problé-
my rovněž konzultoval s pedagogy, což sama 
také dělám. Potřebuji nestranný pohled. Jistě, 
nelze poslouchat řadě doporučení najednou, 
ale dva nebo tři pedagogové jsou k prospěchu 
věci. Správná technika pak pěvci umožní často 
a dobře zpívat. 

Jolantu jste ztvárnila v Novosibirsku, Pet-
rohradě nebo v Madridu. Klidně řeknu, že ji 
máte pod kůží. Co se mění pro pěvkyni, když 
představuje nevidomou osobu, princeznu 
Jolantu. Jaká výzva nebo snad handicap před 
vámi stojí? 
Opravdu to není příjemné, slepota naprosto 
mění pohyb po jevišti a gesta. Já nejsem Jolan-
ta. Ale ani Taťána, Mimi či Micaela. Necítím se 
jimi po charakterové stránce. Naopak vokálně 
jsou pro můj lyrický soprán jako ušité – záměr-
ně si je vybírám, protože zušlechťují můj hlas. 
S režisérem Dominikem Benešem hledáme tu 
nejlepší scénickou polohu a myslím, že se nám 

 >
Veronika Dzhioeva

Foto: archiv
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to i daří. Alespoň já mám ze zkoušek výborný 
pocit a jsem si jista, že připravujeme úspěšnou 
inscenaci. 

Zmiňujete Dominika Beneše, také velmi mla-
dého umělce, režiséra. Sedli jste si? 
Jsem si jista, že ano, těším se na každou 
zkoušku. Jeho pohled je velmi mladistvý 
a svěží, to mám ráda. Zejména díky němu je už 
od začátku na zkouškách velmi tvůrčí a lidsky 
přátelská atmosféra; a dokonce nechybí humor. 
Někdy se stává, že je mezi zpěváky nezdravá 
rivalita, sopranistky žárlí na jiné sopranistky. 
To rozhodně není případ týmu Jolanty, moje 
kolegyně Dana Burešová, která se mnou alter-
nuje, je sympatická a charismatická bytost. 

Máte za sebou několik inscenací jednoho 
z momentálně nejžádanějších ruských oper-
ních režisérů Dimitrije Čerňakova. Je známý 
svým až nedivadelním přístupem – Kníže Igor 
v Metropolitní opeře byl obrostlý lánem živých 
vlčích máků, Lulu v Bavorské státní opeře 
zasadil do skutečné skleněné dekorace. 
Vím, na co se ptáte. On chce opravdu vytvořit 
silné divadelní gesto, přemíru požadavků, a já 
si vždy lámala hlavu, jak si všechny ty scénické 
figury a informace zapamatuji. A byl docela na-
štvaný, když jsme nebyli na zkouškách naprosto 
přesní. Jeho režie diváky buď úplně nadchnou, 
nebo se naopak vůbec nelíbí. Výsledek jeho prá-
ce je vždy velmi působivý. Vlastně ani nemohu 
být nějak kritická, protože ho považuji za přítele. 

Opery Jolanta a Slavík hudebně nastudovává 
dirigent Jan Latham Koenig, kterého v Praze 
známe třeba z Tristana a Isoldy, Orfea a Eury-
diky nebo Trubadúra. Jeho současný post je 
hudební ředitel moskevského Nového divadla. 
Měli jste možnost se v minulosti poznat? 
Známe se, ale zatím jsme spolu nepracovali. 
Každopádně jsem o něm slyšela jen to nejlepší. 

Jak vy vnímáte jeho přístup k ruské hudbě?
Zcela dodržuje tempa, která Čajkovskij pře-
depsal. Víte, každý pěvec si s sebou nese zku-
šenosti z předchozích inscenací. Samozřejmě 
nemohu nic namítat proti tomu, že je dirigent 
přesný. Dnes jsou jiné pěvecké techniky než 
před sto lety, zajisté lidskému uchu příjemnější 
a celkově ušlechtilejší, a to má i jiné nároky 
na pěvce a tempo jeho pěveckého projevu. 
Zcela se změnil také pohyb pěvce, dnes je 
v neustálé herecké akci, nestojí jako kdysi 
na jednom místě.

Nakonec se zeptám na vaše soukromí. Vy už 
několik let žijete v Praze. Čím vás okouzlila?
Praha je nejkrásnější město na světě. Češi mi 
velmi vyhovují, jsou oproti mému temperamen-
tu mnohem klidnější. Dokonce jsem si v Praze 
našla přátele. Vychovávám zde svou dvouletou 
dcerku. A odsud je všude kousek – do Moskvy, 
do Madridu i do Norimberku, kde bydlí moji 
rodiče. Ideální místo pro život. 

Juraj Gerbery

VERONIKA DZHIOEVA

Sopranistka Veronika Dzhioeva se 
narodila v Jižní Osetii. V roce 2005 absol-
vovala Konzervatoř Rimského-Korsako-
va v Petrohradě, kde studovala u Tamary 
Novičenko. Zúčastnila se mistrovských 
kursů u Jeleny Obrazcovové, Joan 
Sutherland a Luciana Pavarottiho. Její 
mezinárodní kariéru odstartovala pěvec-
ká soutěž Marie Callas v Athénách v roce 
2005, na níž získala třetí cenu. V roce 
2006 její ztvárnění Fiordiligi (Mozart: 
Così fan tutte) v Moskevském mezinárod-
ním domě hudby bylo ruským časopisem 
Kultura označeno za „debut roku“. Ve své 
domovině je Veronika Dzhioeva přední 
sólistkou Novosibirského divadla opery 
a baletu a stálým hostem moskevského 
Velkého divadla a petrohradského Ma-
riinského divadla. Vystupuje pravidelně 
v Evropě, USA i v Asii, jak v operních 
domech, tak na koncertních pódiích. 
Spolupracuje s významnými dirigenty 
(Valerij Gergiev, Michail Pletnev, Jurij 
Bašmet, Mariss Jansons, Trevor Pinnock, 
Vladimir Spivakov) a slavnými pěvci 
(Anna Netrebko a Sergej Leiferkus).



Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Art&Antiques, A2, ceskenoviny.cz, Czech Music Quarterly, Český rozhlas Vltava, Instinkt, 
Lidové noviny, SOFFA, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz, Pražský telegraf

Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Státní opery:
MARTIN LEGINUS

 ×
Gun-Brit Barkmin (Salome) a Zbigniew Malak (Narraboth)
Foto: I. Sochorová

STRAUSS

SALOME
DIRIGENT: JIŘÍ ŠTRUNC

REŽIE: MARIUSZ TRELIŃSKI
UVÁDÍME: 14. 11., 11. a 13. 12. 2015 VE STÁTNÍ OPEŘE

KOPRODUKCE S TEATR WIELKI 
OPERA NARODOWA VARŠAVA
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OPERA > PREMIÉRA

Slavík a Jolanta
Jolantu vyvede ze samoty pouze opravdová láska beze lží 

Dva snad až protichůdné hudební světy v rámci jednoho operního večera.  
Příběhy slepé princezny Jolanty a necitlivého císaře přenese na jeviště  
DOMINIK BENEŠ, jeden z nejtalentovanějších režisérů nejmladší generace. 
V Národním divadle se představuje poprvé právě operami Igora Stravinského 
a Petra I. Čajkovského. 

Uvádění dvou operních titulů v rámci jednoho večera 
s sebou nese příležitost pro rafinované dramatur-
gické propojení, nebo naopak zdůraznění odlišností 
a kontrastů. Opery Slavík a Jolanta spojuje samo-
zřejmě jejich ruské autorství, ale vidíte i nějakou 
tematickou blízkost, již chcete uchopit a rozvíjet? 
V obou příbězích trpí hlavní hrdinové vnitřní samotou 
a sklíčeností a mým cílem je akcentovat cestu, kterou 
musí překonat k duševnímu naplnění a svobodě. 
V opeře Slavík to znamená přijmout sama sebe 
a odpovědnost za své činy. Jolantu zas vyvede ze 
samoty poznání opravdové lásky beze lží. Příběhy 
tedy spojuje krok do nových dimenzí života. Hudební 
vyjádření je Stravinského a Čajkovského rozdílné. 
Příběhy vnímám jako solitéry s ucelenou dějovou 
linkou, a proto jsem se rozhodl je tak i ponechat. 

Máte za sebou inscenování české, francouzské či 
italské opery. Nyní stojíte před ruskou operní tradicí. 
Čím vám hudebně konvenuje? 

Především velmi silným alegorickým nábojem a hlu-
bokým vykreslením intimity. Italskou operu vnímám 
spíše přes vnější efekt, česká nám je blízká tématy, 
srdečností, třeba i folklorem, zato ruská hudba nás 
nutí více přemýšlet o našem nitru a zamýšlet se nad 
sebou, svými skutky a životem obecně. Ruská opera 
se koneckonců v Česku příliš neuvádí a díky několika 
titulům na repertoáru Národního divadla či v jiných 
městech se k nám dostává alespoň část jedné z nej-
větších světových operních tradic.

Již při Hoffmannových povídkách jste spolupraco-
val se zkušeným výtvarníkem Martinem Černým, 
kterého jste nyní přizval i k svému debutu v Národ-
ním divadle. Co vám na jeho uvažování o scénografii 
nejvíce vyhovuje? 
Líbí se mi, jakým způsobem Martin spojuje raciona-
litu se světem fantazie. Scénografii pojednává jako 
osobité univerzum s vlastní rovnováhou a řádem. Jeho 
scénografie nejsou pouhými kulisami, vnímám ji jako 
svébytný artefakt. 

V Národním divadle se představíte poprvé, ale 
operní diváci měli možnost vidět vaše inscenace 
v Plzni či Liberci. Vzhledem k vašemu mládí snad 
nebude nepatřičné pobídnout vás, abyste přiblížil 
vaše uvažování o opeře jako žánru. Co vás na ní 
oslovuje a v čem vidíte její potenciál přitahovat 
publikum i do budoucna? 
Mladí lidé jsou dnes atakováni spotřebním životem 
a opera a umění obecně jim nabízí nový a možná 
nepoznaný rozměr. Jistě, opera často vypráví prostý 
příběh o lásce znovu a znovu, ale právě způsob 
tohoto vyprávění v nás rozechvívá receptory smyslů 
a citlivosti. A nakonec, díky schopnosti vnitřně vnímat 
objevují podstatu a pravdu. Operní divadlo je úžasným 
spojením mnoha uměleckých projevů a celá technic-
ko-umělecká mašinérie na výrobu snů mě neustále 
uchvacuje. Myslím, že právě v tom je potenciál opery. 
Nabádá nás zasnít se. 

Juraj Gerbery

 >

Režisér Dominik Beneš, scénograf  
Martin Černý a kostýmní výtvarnice  
Zuzana Přidalová na první zkoušce

Foto: H. Smejkalová

Autoři libreta:  
Slavík: Igor Stravinskij, Stěpan Mitusov

Jolanta: Modest Iljič Čajkovskij

Hudební nastudování: Jan Latham-Koenig
Dirigent:  

Jan Latham-Koenig / Zbyněk Müller
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Kostýmy: Zuzana Přidalová

Pohybová spolupráce: Dana Pala
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OPERA > PREMIÉRA

S italským dirigentem ENRICEM DOVICEM letos slavíme dvacet let spolupráce se Státní operou.  
Od hudebního ředitele Martina Leginuse přijal nabídku na hudební nastudování první premiéry této  
sezony – Normy Vicenza Belliniho, jehož brilantní partitura skýtá možnost naprostého ponoření  
do zkušebního procesu s našimi nejlepšími pěvci. 

Normou splácím 
Praze svůj dluh

V Itálii jste studoval hru na klavír. Jaká byla 
vaše cesta k opeře? 
Jednou jsem doprovázel dvě mladé pěvky-
ně na předzpívání v turínském Teatro Regio 
a po konkurze si mě nechalo vedení divadla za-
volat – byl jsem trochu vystrašen, že jsem něco 
zvoral. Ve skutečnosti mi nabídli místo prvního 
korepetitora, což mi otevřelo dveře do světa 
opery. Musel jsem tam takříkajíc složit zkoušku, 
což obnášelo přípravu pěvců pro inscenaci Anny 
Boleny. Na to nikdy nezapomenu – operu dirigo-
val dnes už proslulý Maurizio Arena a v hlav-
ních rolích zpívali Maria Chiara a Maria Luisa 
Nave. Turín byl v osmdesátých letech na špič-
kové úrovni a účinkovaly tam světové osobnosti. 
Měl jsem se od koho učit. Třeba jako korepetitor 
jsem doprovázel Normu Fantini na jejích přijí-
macích i závěrečných zkouškách na konzervato-
ři a také na jejím prvním předzpívání v divadle. 
Pak udělala velkou kariéru ve Vídeňské státní 
opeře nebo Státní opeře v Berlíně. 

Do Česka vás přivedla slavná mezzosoprani-
stka Eva Randová, vzpomenete si, za jakých 
okolností jste se seznámili? 
Z Turína jsem se jako korepetitor přesunul 
do Parmy a v průběhu práce na Bergově 
Wozzekovi mě oslovil dirigent Gunter Neuhold, 
v té době asistent tehdejšího hudebního ředi-
tele stuttgartské opery García Navarra. Jako 
korepetitor jsem připravil Verdiho Falstaffa, 
což mi přineslo roční smlouvu ve Stuttgartu. 
Jak to tak bývá, jednou García Navarro nemohl 
dirigovat a zaskočil jsem za něj ve Verdiho 
Maškarním plese. A Ulriku zpívala Eva Randová, 
která mi přišla po představení poděkovat, že 
se poprvé po této opeře necítí totálně zničená. 
Jistě, že mě to potěšilo. 

A to bylo opravdu vaše první dirigování? 
Ano, bylo to první představení, které jsem 
v opeře oddirigoval. 

Musela být spokojená, když vás pak pozvala 
do Brna. 
Na začátku devadesátých let se stala na krát-
kou dobu ředitelkou opery v Brně, kam mě 
pozvala, na podzim 1993 jsem tam hudebně 
nastudoval Verdiho Aidu. Bohužel v tom čase už 
operu neřídila a jako její člověk jsem to tam ne-
měl příliš jednoduché. Každopádně jsemv Brně 

dostal se do kontaktu s jejími žáky a objevil 
svět české opery.

A váš příchod do Prahy? 
Když se pak stala ředitelkou opery v Praze, 
zatelefonovala mi, že sice nemá moc peněz, 
ale je zde velmi dobrý orchestr a sólisté. Jistě, 
měl jsem smlouvu v Itálii jako korepetitor, 
ale ona mi dala možnost dirigovat. Těžko se 
to vysvětluje, ale já jsem nepocházel z bo-
haté rodiny jako Riccardo Mutti nebo Claudio 
Abbado, rodiče neměli peníze na dirigentské 
kurzy, a tak jsem po studiu hry na klarinet 
a na klavír, po zkušenostech z korepetování, 
ale i nejrůznějších činností v rámci divadla, 
neměl nejlepší vyhlídky v Itálii. Přijetím nabídky 
z Prahy jsem ovšem musel položit svou dobře 
placenou funkci korepetitora v Turíně. Doma 
jsem se své ženy zeptal, jestli zvládneme mé 
cestování do Prahy a ona souhlasila. Za tři roky 
jsem pak ve Státní opeře oddirigoval kolem 
osmdesáti představení. Upřímně, měl jsem 
spoustu operních děl takříkajíc v prstech jako 
korepetitor, ale dirigent musí znát party všech 
nástrojových skupin se všemi svízelnostmi či 
dokonce chybami různých edic. To se nejde 
naučit z nahrávek. I z finančních důvodů jsem 
pak přijal nabídku na šéfdirigenta v Wiesbade-
nu, kde symfonický orchestr účinkuje rovněž 
v opeře. V Itálii říkáme, že když je člověk 
bezdětný, nepotřebuje moc peněz, stačí mu jíst 
chleba s cibulí (smích). Ale čekali jsme dvojča-
ta, nabídku jsem přijal a s manželkou jsme se 
přestěhovali do Německa, kde žijeme doposud. 

Pak jste se stal šéfdirigentem v Kolínské 
opeře a posléze dostal pozvání do vídeňské 
Volksoper. Tam jste už podruhé nastudoval 
Smetanovu Prodanou nevěstu a vysloužil si 
pochvalné kritiky. Měl jste vůbec možnost 
dirigovat českou operu v Česku? 
Pouze jediný koncert v roce 1998 na rozlučku 
s Evou Randovou s jediným českým číslem – 
závěrem Janáčkovy Její pastorkyně. Měl jsem 
z toho docela obavy, s koncertním mistrem 
Orchestru Státní opery Praha panem Pilařem 
jsme totiž měli dost napjatý vztah. Když jsem 
mu po koncertě děkoval a čekal jako obvykle 
spíše chladnou reakci, překvapil mě slovy, že to 
bylo nejlepší finále Její pastorkyně, jaké tento 
orchestr kdy zahrál. To se mi ulevilo. 

Máte další aspirace na českou hudbu? 
Díky svému působení v Praze a po vřelém přijetí 
Prodané nevěsty ve Wiesbadenu a ve Vídni se 
domnívám, že mám cítění pro českou hudbu. 
Díky řadě večerů strávených v divadelním klubu 
opery, kdy se často někdo posadil za piano 
a prostě začal hrát všechno možné včetně po-
pulárních i lidových písní, rozpoznávám v české 
opeře silný vliv folkloru. Začal jsem se učit 
Rusalku a věřím, že ji budu jednou dirigovat. 

Působíte rovněž v Deutsche Oper am Rhein 
v Düsseldorfu a Duisburgu. Nás s tímto oper-
ním domem pojí jednak koprodukce na vůbec 
prvním kompletním Wagnerově Ringu v Ná-
rodním divadle v roce 2005, ale ještě předtím 
pohnutá historie – soubor s Duisburgu hosto-
val v uprázdněné budově někdejšího Nového 
německého divadla v roce 1943 po vybom-
bardování jejich divadla. Když se podíváme 
na obě divadla, vidíte nějakou spojitost?
Možná lze spatřovat podobnost v tom, že Deut-
sche Oper am Rhein působí na dvou místech – 
v Düsseldorfu a Duisburgu se dvěma orchestry. 
Samozřejmě je zde podstatný rozdíl v samot-
ném hraní orchestru, který souvisí s faktem, 
že Praha je blíže k italské operní tradici než ta 
německá. 

Už v minulosti byli umělečtí ředitelé praž-
ských oper opatrní s nasazování belcan-
tovského repertoáru – není snadné najít ty 
nejlepší sólisty. Teď se to, zdá se, povedlo. 
Rozhodně je velmi přínosné pro orchestr, só-
listy i samozřejmě diváky, že se Norma dostala 
na repertoár Státní opery. Pokud zde máme 
hudební rozptyl od Mozarta k Straussovi, je 
toto Belliniho dílo s velmi precizní partiturou 
dalším obohacením a patří sem. Máte pravdu, 
že Norma má mimořádné nároky právě na só-
listy a Marie Fajtová, Jana Levicová Horáková 
a Aleš Briscein jsou velmi dobří pěvci. Všichni 
tři ve svých rolích debutují, nenechávají nic ná-
hodě, tvrdě na sobě pracují a zkoušení s nimi je 
velmi inspirativní. Státní opera stála na počátku 
mé kariéry, hudebníci tohoto orchestru mě 
velmi ovlivnili a já se teď cítím Praze zavázán. 
Věřím, že teď mohu Normou alespoň částečně 
splatit svůj dluh. 

Juraj Gerbery 

 >
Dirigent Enrico Dovico

Foto: D. Dimov



Normou splácím 
Praze svůj dluh

ENRICO DOVICO

Dirigování studoval pod vedením Umberta 
Cattiniho a Donata Renzettiho na Akade-
mii operního dirigování. 
V posledních sezonách byl Enrico Dovico 
prvním hostujícím dirigentem vídeňské 
Volksoper. Diriguje pravidelně v Deutsche 
Oper am Rhien Düsseldorf–Duisburg 
a ve Státní opeře Praha, s níž ho pojí 
spolupráce už od roku 1995. V roce 1997 
se stal Enrico Dovico prvním kapelníkem 
Staatstheater Wiesbaden a těžiště své 
umělecké kariéry přesunul do Německa. 
Další důležité etapy pro něj znamenala 
práce v divadlech v Mannheimu a v Kolíně 
nad Rýnem.
Roku 2007 Enrico Dovico zavítal v rámci 
turné Státní opery Praha s inscenací 
opery La traviata poprvé do Japonska 
a v následujícím roce hostoval s tímto 
souborem s operou Turandot ve Velkém 
festivalovém domě v Salcburku. 
Kromě italského a francouzského 
repertoáru diriguje Enrico Dovico také 
četná díla německé provenien ce (C. M. von 
Weber, R. Wagner, R. Strauss) i hudby 
20. století (E. W. Korngold, B. Britten, 
H. W. Henze, A. Berg).
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OPERA > KONCERTY A ZPRÁVY

Ohlédnutí za koncertem 
k zahájení sezony 

Opera svou novou sezonu 
zahájila unikátním koncer-

tem v Národním divadle. 
Umělecký ředitel Opery 

a dirigent PETR KOFROŇ 
vybral z hudebního archivu 

řadu odložených, a přeci 
hodnotných či efektních 

orchestrálních děl. Zazně-
ly orchestrální skladby 

ke slavnostním příležitos-
tem, scénické hudby, nezná-

mé předehry a další rarity, 
např. Smetanova Slavnostní 

předehra C dur k položení 
základního kamene  

Národního divadla (1868)  
či scénická hudba F. B. Pra-
tella ke hře F. T. Marinettiho  

Ohnivý buben (1922).

Jednou z největších zvláštností večera 
byla následná meziaktní hudba k dramatu 
Josefa Jiřího Kolára Žižkova smrt, jejímž 

autorem je František Škroup, a která je zároveň 
v určitém ohledu také „objevem“ archivu – autor 
Škroupova životopisu Josef Plavec ji totiž označil 
za ztracenou. Ve všech ohledech odvážná, drama-
tická kompozice, kterou skladatel založil na přímé 
citaci pijácko-válečnické písně Těšme se blahou nadě-
jí rozhodně překračuje dobu svého prvního uvedení, 
kterou je rok 1850. V závěru večera si na své přišli 
také milovníci hudby dvacátého století; zejména 
Ohnivý buben Francesca Balilla Pratella či doslova 

valící se Obrněný vlak 14-69 Miroslava Ponce, zaujaly 
především rytmickou stránkou a také bravurně 
zahranými, vysoko nasazenými tempy. Orchestr 
Národního divadla hrající ve velikém obsazení podal 
celkově velmi ucelený a soustředěný výkon. Osobně 
bych ráda vyzdvihla především skvělou hru žesťů, 
které zejména v již zmíněném Pratellově Ohnivém 
bubnu či Smutečním pochodu ke hře Františka Hru-
bína Srpnová neděle Václava Trojana hrály nádherně 
čistě a s velkým nasazením.

Hana Ehlová, Opera Plus 
9. 9. 2015

 >

Orchestr  
Národního divadla

Foto: H. Smejkalová

 >
Dirigent Petr Kofroň a žestě  

Orchestru Národního divadla
Foto: H. Smejkalová
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Státní opera  
hostuje v Japonsku
Po úspěchu zpřed dvou let se do Japonska vrací 
Státní opera, tentokrát s inscenací Verdiho La traviaty 
v režii Arnauda Bernarda. Od 10. října do 3. listopadu 
2015 odehraje v japonských divadlech 19 před-
stavení. Pod taktovkou hudebního ředitele Martina 
Leginuse se představí Orchestr Státní opery a sólisté 
Eva Hornyáková, Jana Sibera (Violetta Valéry), Lucia-
no Mastro, Aleš Briscein (Alfredo) nebo Miguelangelo 
Cavalcanti, Svatopluk Sem (Giorgio Germont). Sólisty, 
které znáte ze Státní opery, doplní v několika předsta-
veních rovněž italská sopranistka Desirée Rancatore, 
Ruska Anna Samuil a Japonka Michie Nakamaru. 

V průběhu hostování Státní opery nepřijdou pražští 
diváci o světový repertoár na této scéně zcela – 
nabídneme jim představení opery Giuseppe Verdiho 
Rigoletto s Richardem Haanem, Tomášem Juhásem 
(9. & 30. října 2015), Peterem Bergerem (23. října 
2015), Yukiko Šrejmovou Kinjo (9. & 30. října 2015) 
a Simonou Houda-Šaturovou (23. října 2015) jako 
Gildou. Diváci se mohou v průběhu října těšit kromě 
premiéry Belliniho Normy rovněž na představení 
Lazebník sevillský. Pod taktovkou Tomáše Braunera 
se představí Jana Levicová (Rosina), Jiří Brückler 
(Figaro), Jaroslav Březina (Almaviva), Jiří Sulženko 
(Bartolo), Peter Mikuláš (Basilio) a další. Lazební-
ka sevillského najdete na programu Státní opery 
10. a 16. října 2015 od 19.00. 

red

Jubileum 
Yvony Škvárové
Sólistka Opery Yvona Škvárová slaví 11. října své 
krásné jubileum. První angažmá přijala v Divadle 
J. K. Tyla v Plzni. V Národním divadle se představila 
v roce 1987 a v následujícím roce se stala jeho člen-
kou. Zde a také ve Státní opeře se představila jako 
Dorabella (Mozart: Così fan tutte), Maddalena (Verdi: 
Rigoletto), Pavlína a Dafnis (Čajkovskij: Piková dáma) 
a Betty Doxy (Britten: Žebrácká opera), v hlavních 
rolích Rossiniho oper Italka v Alžíru a Lazebník sevill-
ský, Laura (Ponchielli: La Gioconda), Verdiho Fenena 
(Nabucco) a Eboli (Don Carlos), dále jako Thomasova 
Mignon, Bizetova Carmen, Klára (Prokofjev: Zásnuby 
v klášteře) nebo Marina (Musorgskij: Boris Godunov). 
Připomeňme také skvělou Kostelničku (Janáček: Její 
pastorkyňa), Dvořákovu Ježibabu (Rusalka) a Kněžnu 
(Čert a Káča), Smetanovu Martinku (Hubička) a Lud-
milu (Prodaná nevěsta), Mrs. Quickly (Verdi: Falstaff), 
Kněžnu z Bouillonu (Cilea: Adriana Lecouvreur), Wal-
traute ve Valkýře nebo Herodias v koncertní provedení 
Straussovy Salome. 
Za roli Brangäny (Wagner: Tristan a Isolda) získala cenu 
Festivalu hudebního divadla Opera 2001 za nejlepší 
ztvárnění vedlejší role a byla nominována na prestižní 
Cenu Thálie. Za roli Marylin Klinghoffer v opeře Johna 
Adamse Smrt Klinghoffera získala Cenu Thálie 2003. 
Bohaté jsou i její zahraniční aktivity. V německém 
Regensburgu byla angažována na roli Oktaviá na 
(R. Strauss: Růžový kavalír), několikrát vystoupila 
pohostinsky v Italce v Alžíru v Kolíně nad Rýnem 
a v Rakousku jako Waltraute (Wagner: Valkýra). Dále 
hostovala v Dublinu a Nancy, její umění ocenilo publi-
kum i na Tchaj-wanu a v Japonsku. Je také vyhledá-
vanou interpretkou oratorní a kantátové tvorby.
V současné době zpívá v těchto inscenacích: Mefisto-
feles (Marta), Boris Godunov (Chůva), Prodaná nevěsta 
(Háta), Libuše (Radmila), Jakobín (Lotinka), Příhody 
lišky Bystroušky (Paní Pásková, Datel), Její pastorkyňa 
(Stařenka Buryjovka), La traviata (Annina ), Le nozze 
di Figaro (Marcellina), Česká baletní symfonie II (Stabat 
Mater – Alt ).

Blahopřejeme!

Ředitelka Opery Národní-
ho divadla a Státní opery 
Mgr. Silvia Hroncová vypisuje 
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ DO OPER-
NÍHO SBORU PRO HLASOVOU 
SKUPINU TENOR A SOPRÁN.

Předzpívání se bude konat 
v úterý dne 27. 10. 2015 
ve 12:45 hodin ve sborovém 
sále historické budovy ND. 
Požadujeme dvě operní árie 
nebo jednu operní árii a jednu 
vyspělou píseň (z českého 
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 
Aleš Mihálik
Tajemník sboru ND
Ostrovní 1
112 30 Praha 1

V přihlášce laskavě uveďte 
vzdělání, délku praxe, adresu 
trvalého pobytu, trvalou 
a korespondenční adresu 
a telefonické, popř. e-mailové 
spojení. K přihlášce přiložte 
strukturovaný životopis.
Zaslanou přihlášku považu-
jeme za závaznou a eviduje-
me ji v seznamu uchazečů. 
Po úspěšně vykonaném kon-
kurzním řízení bude uzavření 
pracovního poměru před-
mětem následné vzájemné 
dohody se zaměstnavatelem.

Vyřizuje:
Aleš Mihálik
Tajemník sboru ND
+420 607830590
a.mihalik@narodni-divadlo.cz

We would like to inform you 
that AUDITIONS FOR THE 
TENOR AND SOPRANO VOICE 
GROUPS OF THE NATIONAL 
THEATER OPERA CHOIR will 
be held on Tuesday, October 
27th at 12:45 in the historical 
building of the Prague National 
Theater.

More information on  
www.opernisbornd.cz
All prospective singers  
are welcome!

KONKURZ DO SBORU  
NÁRODNÍHO DIVADLA

 >

Eva Hornyáková jako Violetta Valéry (La traviata)
Foto: archiv

 >

Výlety páně Broučkovy, 2003 (Kedruta)
Foto: F. Ortmann

HOSTOVÁNÍ V JAPONSKU
G. Verdi: La traviata

Dirigent: Martin Leginus
Režie: Arnaud Bernard
Violetta Valéry: Eva Hornyáková / Jana Sibera
Alfredo Germont: Luciano Mastro / Aleš Briscein
Giorgio Germont: Miguelangelo Cavalcanti / Svatopluk Sem
Flora Bervoix: Sylva Čmugrová / Michaela Kapustová
a další
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Přijměte naše pozvání …
V naší pravidelné rubrice vám tentokrát prozradí-
me, na co se můžete v rámci Mecenášského klubu 
těšit v právě započaté sezoně 2015/16.

Každou sezonu se našim mecenášům snažíme zprostředkovat nevšední 
zážitky, na které se jen tak nezapomíná. Setkávají se nejen s významnými 
umělci, ale také nahlížejí do míst, která zůstávají divákům obvykle skryta. 
Sezona 2015/16 bude opět specifická vysokým počtem premiér, těšit se 
můžete též na galakoncerty či hostování souborů z regionů či zahraničí. 
Pro mecenáše jsme připravili tradiční zahraniční výlet na evropskou scé-
nu. Již koncem října navštívíme sousední Německo – majestátní Bavor-
skou státní operu. Pro tuto příležitost jsme vybrali baletní inscenaci Le 
Corsaire v choreografii Maria Petipy a Ivana Lišky. V listopadu oslavíme 
nejdéle vládnoucí ženu Spojeného království s divácky velmi žádanou 
a oblíbenou inscenací Audience u královny v titulní roli s Ivou Janžurovou.
Podíváme se také do ateliérů a dílen, kde vznikají všechny překrásné 
kostýmy a kde přicházejí k životu ideje scénografů. 

Ještě vám to nestačí? Nechte se překvapit …
A jak se těšíte  
na novou sezonu  
vy – mecenáši?  
Zeptali jsme se 
našeho dlouholetého 
mecenáše PETRA 
SEDLECKÉHO. 

Jako vždy po prázdninách 
a dovolených se opět těšíme 
do divadla! Tentokráte jsme 
navíc zvědaví na nové posily 
Činohry, mladé herce, z nichž 
některé známe už z jiných 
divadel. Začínáme již premié-
rou V rytmu swingu buší srdce 
mé a jistě nevynecháme hry 
v režii nového kmenového 
režiséra Štěpána Pácla – 
inscenace Modrý pták a Jako 
břitva (Němcová) a Špinarovo 
provedení Manon Lescaut 
a Snu noci čarovné.  
V Laterně magice se těšíme 
na Malého prince. Budeme 
také zvědaví na vizuály k pre-
miérám od fotografky Terezy 
Vlčkové, o jejichž přípravě 
jsme si přečetli v zářijovém 
čísle měsíčníku ND. A samo-
zřejmě se těšíme na akce 
Mecenášského klubu v nové 
sezoně! 

Přejeme všem souborům 
divadla úspěšnou sezonu!

Od příštího čísla opět pokračujeme 
v oblíbených rozhovorech, ve kte-
rých vy, naši mecenáši, zpovídáte 
umělce Národního divadla. Chcete 
se také zapojit? Chcete i vy mít 
možnost udělat rozhovor s vaší 
oblíbenou divadelní osobností?

Máte-li v oblibě divadlo a vše, co se 
kolem něj děje, staňte se i vy čle-
nem klubu mecenášů Národního 
divadla. Stanete se tak součástí 
společenství milovníků kultu-
ry, kteří se pravidelně scházejí 
v prostorách Národního a Sta-

vovského divadla, Státní opery 
a Nové scény. Vítáme nové členy 
již za příspěvek ve výši 1500 Kč 
ročně. Nabízíme svým členům 
řadu netradičních benefitů, a s tím 
i skutečnou účast na společen-
ském životě naší první scény. 

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

Další zajímavosti sledujte na inter-
netových stránkách www.meknd.cz  
nebo na našem facebooku.

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

Bavorská státní opera

Sklad rekvizit Národního divadla

 >

Petr Sedlecký 
Foto: archiv MeK



Co řeknou ti páni, co, sedíce strnule,
plijí tu na ty, kdož opustí vlast?
Zas budou jen mlčet, jak mlčeli minule,
třásti se strachem a tiše si krást.

Co řeknou ty dámy, co sedí tu s kukátky,
tehdy, až o pravdě zakážou hrát?
Vím, budou zas ochotně poslouchat pohádky
o tom, že pravdy je třeba se bát.

Co řeknou ti všichni, kdo dnes ti tu tleskají,
tehdy, až mocní ti umlčí hlas?
Zas budou jen tančit, jak jiní jim pískají,
hopsat tak dlouho, až zlámou si vaz!

Karel Kryl, Co řeknou?

Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

 ×
Alexandre Katsapov a Zuzana Šimáková

Foto: P. Hejný

Hudba: Jacques Brel, Vladimir Vysockij, Karel Kryl
Námět, choreografie a režie: Petr Zuska
Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Lucie Loosová
Světelný design: Petr Zuska, Pavel Kremlík
Zvuková režie: Zbyněk Perla

Uvádíme:
27. 10. 2015 v 19 hodin  
v Národním divadle

Brel–Vysockij–Kryl 
Sólo pro tři 
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BALET > PŘIPRAVUJEME

Hudba: Petr Iljič Čajkovskij 
Libreto: Petr Zuska  

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

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

Animace: Šimon Koudela a Karel Mařík
Asistenti choreografa: Tereza Podařilová, 

Alexandre Katsapov, Nelly Danko,  
Alexej Afanassiev

Dirigent: Václav Zahradník /  
Sergej Poluektov 

Hraje Orchestr Národního divadla

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

v Národním divadle

Všichni se moc těšíme, až se v čase vánočním zaplní 
hlediště našimi nejmenšími diváky, kteří budou 
sledovat jeviště s rozzářenýma očima plnýma 
radostného očekávání. Vánoce vskutku patří pře-
devším dětem a právě proto jsme pro ně připravili 
dárek v podobě nové premiéry s názvem Louskáček 
a Myšák Plyšák. 

Po jedenácti letech uvádění úspěšné verze reži-
séra a choreografa Youriho Vàmose, představíme 
inscenaci úplně novou, jejímž tvůrcem je Petr Zuska, 
choreograf a umělecký šéf Baletu ND. Legendární 
vánoční pohádku, jejíž kořeny vyrůstají z magic-
kého příběhu E. T. A. Hoffmanna Louskáček a Myší 
král (k němuž se Petr Zuska odkazuje názvem nové 
inscenace), teď diváci uvidí v novém originálním 
duchu. Za zvuků krásné a slavné Čajkovského hudby 
se bude odvíjet příběh plný poetiky, humoru, obrazů 
a kouzel. Kouzel zimy, adventního a vánočního času, 
tajemna Prahy a českých či středoevropských tradic 
těchto svátků a pochopitelně neohraničitelné svobo-
dy imaginace dětské duše a snů.

Zeptali jsme se tvůrce nové premiéry Petra Zusky, 
v čem bude jeho Louskáček nový, originální?
Nový a originální bude jistě v mnohém. I když se více 
méně neodchyluji od původní Petipovy základní drama-
turgické struktury dějové linie, neopírám se o žádnou 
doposavad vytvořenou baletní verzi. A to jak v rámci 
konceptu, tak režijního a choreografického uchopení.
Naprosto respektuji Čajkovského hudební podklad, ne-
znásilňuji ho změnami, až na tři detaily nedělám žádné 
škrty ani přesuny, což je naopak u mnoha choreografů 
běžné. Vycházím z geniality původní Hoffmanovy literár-
ní předlohy „Louskáček a Myší král“ a ač vytvářím svůj 
vlastní autorský pohled na příběh, snažím se dotknout 
podobných symbolů a metafyzických archetypů, se 
kterými Hoffmann úžasně pracuje. To je něco, na co 
naopak Petipa a později desítky dalších baletních tvůrců 
v podstatě rezignovali. Opírám se o moderní divadelní vý-
razové prostředky, ale zároveň chci v rámci choreografie 
naplnit divácká očekávání virtuozity interpretační stránky 
z hlediska klasického a neoklasického pohybového slov-
níku. A co je pro mne nejpodstatnější, pro celou „stavbu“ 
používám tři základní kameny: Humor, Kouzlo a Lásku.

Louskáček
a Myšák Plyšák

 >

Návrhy kostýmů  
Alexandry Gruskové
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BALET > POZVÁNKA

Během října máte dvě krásné možnosti, jak (a možná 
i proč) to všechno napravit.  
Můžete se totiž vypravit na festival Zlatá Praha 
(ve dnech 30. září – 3. října na Nové scéně, více  
na str. 7), v rámci jehož nabídky bude k vidění zá-
znam červnového představení baletu Romea a Julie. 
Jedná se o celovečerní záznam inscenace choreo-
grafa a uměleckého šéfa Baletu Národního divadla 
Petra Zusky ve spolupráci s Českou televizí a Les 
Films Figures Libres. Režisérkou televizního zpra-
cování je Francouzka Sonia Paramo. Balet se bude 
v budoucnu promítat na televizním kanálu Mezzo, pro 
ty z vás, kteří jej nenaladíte anebo se už nemůžete 

dočkat, je tak Zlatá Praha jedinečnou možností jak 
zjistit, zda se záznam povedl. 
Druhou možností je pak zhlédnutí samotného před-
stavení ve Státní opeře.  
Nechte se unést jímavou Prokofjevovou hudbou 
i nesmrtelným Shakespearovým příběhem, osobitým 
choreografickým a režijním zpracováním Petra Zusky, 
divadlem, které vyvolává emoce, ptá se po hybatelích 
a příčinách, ptá se, proč se ten příběh stal a proč se 
může stát kdykoliv znovu.

Obávám se čehosi neblahého ve hvězdách, 
co z radovánek dnešní sladké noci
udělá začátek hořkého konce,
a já že svým bezcenným životem
předčasně splatím smrti krutý dluh.
Nu což. Ty, který řídíš moji plavbu, 
veď kormidlo! Pánové, už je čas.
(Romeo)

Choreografie a režie: Petr Zuska
Scéna: Jan Dušek

Kostýmy: Roman Šolc
Světelný design: Petr Zuska,  

Pavel Dautovský
Asistenti choreografa: Tereza Podařilová, 

Alexej Afanassiev, Michaela Černá,  
Radek Vrátil

Dirigent:  
Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Uvádíme: 
7., 8., 24. 10. a 7. 11. 2015  

 ve Státní opeře

Romeo a Julie
Ještě jste neviděli Romea a Julii?

Sergej Prokofjev

 >

Matěj Šust, Marek Svobodník a soubor Baletu ND
Foto: M. Divíšek

 >

Magdalena Matějková a Guido Sarno
Foto: M. Divíšek
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BALET > UVÁDÍME

Choreografie: 
Javier Torres, Marius Petipa 

Režie: Javier Torres
Hudba: Ludwig Minkus

Hudební nastudování: Václav Zahradník
Scéna: Annukka Pykäläinen

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

Asistentka choreografa: Ingrid Němečková
Hlavní baletní mistr: Michaela Černá 

Baletní mistři: Marie Hybešová, Tereza 
Podařilová, Jiří Kodym

Hudební úprava a instrumentace:  
Jan Valta, Václav Zahradník

Dirigent: 
Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Představení:  
14., 15. a 17. 10. 2015  

ve Státní opeře

Každý z nás však může dosáhnout své vnitřní Šangri-ly  
a sdílet ji s ostatními … říká JAVIER TORRES, tvůrce baletu  
La Bayadère (Bajadéra). Jsme rádi, že opět přijel  
do Národního divadla pracovat s tanečníky Baletu ND.

V roce 2014 jsme uvedli ve Státní opeře premiéru 
vaší adaptace slavného baletu Bajadéra. Jak se dívá-
te na tuto inscenaci a své dílo s ročním odstupem? 
Na práci, kterou jsme odvedli, jsem hrdý. Říkám 
schválně „odvedli“ v množném čísle, protože, ačkoli 
jsem celý balet zkoncipoval, včetně zařazení tanců 
(i těch z Petipovy verze), provedení Bajadéry v Praze 
by nebylo možné bez práce mého týmu, tanečníků 
a dalších pracovníků Baletu Národního divadla, tech-
niků i zaměstnanců dílen. Na vytvoření inscenace se 
podílely stovky lidí. 

Čemu se nyní věnujete? 
Uplynulé dva týdny jsem strávil ve zkušebně s řadou 
tanečníků, s nimiž jsem pracoval před rokem, a těšil 
jsem se z toho, jak za tu dobu technicky pokročili 
a zlepšili interpretaci svých rolí. 

Kterou ze svých inscenací považujete za nejúspěš-
nější? 
To bohužel nedokážu říct. Každý ze tří celovečerních 
baletů, které jsem vytvořil v minulých několika letech 
(Spící krasavice, Kráska a zvíře, Bajadéra), byl úspěšný 
a na každý z nich jsem hrdý jiným způsobem. 

Udělal byste dnes něco jinak? 
Ne, neudělal. To, co jsem dříve neznal, jsem se naučil 
během procesu tvorby těchto baletů. Každý z nich 
něco přinesl do mého života a já jsem do každého 
z nich vložil to nejlepší ze sebe samého. Kdybych chtěl 
něco měnit, pak bych dnes nebyl tam, kde jsem. 

Nyní jste se po roce vrátil do Prahy, abyste navázal 
na práci s tanečníky Baletu Národního divadla. Jaký 
je to pocit vstoupit do stejné řeky?
Pokud jde o Prahu a její „řeku“ tanečníků a dalších 
pracovníků Baletu, vždy se rád vracím, abych si v jejích 
vodách znovu zaplaval. 

Příběh Bajadéry jste zasadil do smyšlené země 
Šangri-la, fantastického místa, kde lidé žijí dlouho, 
v duševním klidu, s pocitem lásky a smysluplnosti. 
Existuje pro vás takové místo na Zemi? 
Myslím, že takové místo fyzicky na této planetě 
neexistuje. Lidstvo jako druh se nachází na počátku 
své evoluce – stačí se podívat kolem, abychom si 
uvědomili, kolik toho ještě musíme dosáhnout. Tím 
nemyslím technologicky, ale duchovně. Každý z nás 
však může dosáhnout své vnitřní Šangri-ly a sdílet 
ji s ostatními. Čím více lidí takové místo vnitřního 
klidu a harmonie najde, tím rychleji se může lidstvo 
vyvinout. 

Cítíte vy sám ve svém životě smysluplnost?
Ano, hluboko ve svém nitru cítím, že můj život má 
smysl, což mi většinou přináší duševní klid. Cítím to 
díky lidem, které miluji, i díky práci, kterou dělám. 
Nicméně, jsem člověk jako každý jiný, někdy ráno se 
tedy vzbudím s pocitem, že všechno má smysl, jindy 
mám zase pochybnosti a přemýšlím, v čem vlastně 
má „smysluplnost“ spočívá. 

Jaké jsou vaše současné umělecké plány a na co se 
mohou diváci v blízké budoucnosti těšit? 
Můj život nyní prochází fází, které já říkám „odmlka“. 
Mám sice mnoho nápadů a pracuji na různých projek-
tech, ale nevím, kam to všechno povede. Jako by mě 
život žádal, téměř nutil, abych chvíli zůstal v klidu. Pro 
někoho, kdo je rád neustále v pohybu a pořád něco 
tvoří, to není lehké, avšak ze své dosavadní zkušenosti 
vím, že když zůstaneme v klidu, můžeme se něco na-
učit stejně dobře, jako když toho děláme hodně. Tudíž 
se všemožně snažím být trpělivý a klidný… Alespoň 
ve své duši a ve svém srdci.

Helena Bartlová

La Bayadère

 >
Alina Nanu a Karel Audy 

Foto: A. Rasmussen

 >

Javier Torres  
Foto: M. Bakuš
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Baletní soubor ND má v nové sezoně 
81 členů. Přesně je to 44 dam a 37 pánů. 
V souboru proběhlo celkem 21 „přestu-
pů“ (čímž rozumíme například posun 
z pozice demisólisty na pozici sólisty). 
K postu prvního sólisty tak můžeme gra-
tulovat Alině Nanu, Andree Kramešové, 
Karlovi Audymu a Ondřeji Vinklátovi. 
Mezi sólisty nyní patří Marta Drastíková, 
Magdalena Matějková, Aya Watanabe, 
Mathias Deneux, Jonáš Dolník, Giovanni 
Rotolo, Francesco Scarpato, Matěj Šust 
a Dmytro Tenytskyy!
Rozšířily se nám také řady demisólis-
tů – Louise Corpechot, Mária Dorková, 
Alice Petit, Morgane Lanoue, Lenka 
Hrabovská a Gianvito Attimonelli, Tudor 
Moldoveanu a Kryštof Šimek. Samo-
zřejmě přišli i nováčci.
Dvě nové tanečnice Laura Gasulla Mo-
reno (Španělka) a Pauline Simon (Fran-
couzka) přicházejí z juniorské Bayeris-
ches Staatsballett v Mnichově. Ze školy 

při La Scale v Miláně přichází Domenico 
Cristo (Ital), z petrohradské Akademie 
A. Vaganovové pak Manuel Garrido 
(Španěl). Rumunka Alexandra Pera 
tančila v USA (BalletMet Columbus), 
Federico Ievoli (Ital) přichází z Balletto 
di Siena a Francouz Mathieu Roaux 
z Baletu Pařížské opery. Francouzské 
národnosti je i Morgan Collangettes, 
kterou znají již diváci z Národního diva-
dla v Brně. Mezi nováčky jsou i tři Češi: 
Katka Kodešová (Taneční konzervatoř 
hl. m. Prahy), Lenka Maříková (Bohemia 
Balet) a Štěpán Pechar, který byl dopo-
sud v Laterně magice a tančil například 
s 420PEOPLE.
V souboru je nyní kromě české zastou-
peno ještě dalších deset národností, 
celkem zde tančí 39 „cizinců“. Nejpočet-
nější je francouzská skupina (11) a hned 
za ní Italové (7). 
 

kat

Alina Nanu získala cenu
První laureátkou nové Ceny ředitele Národního divadla 
pro umělce do 35 let se stala čerstvě jmenovaná první 
sólistka Baletu ND, moldavská tanečnice Alina Nanu.
V uplynulé sezoně se výrazným způsobem předvedla 
v nových premiérách La Bayadère (role Gamzatti) či 
Ballettissimo a taktéž na mezinárodním DANCE GALA 
ve Státní opeře po boku Daniela Camarga (prvního sólisty 
Stuttgarter Ballett). Alina je mladý talent, temperamentní 
tanečnice s bravurní technikou, expresivním prožitkem, 
který svým osobitým způsobem vkládá do svých rolí. 

K ocenění gratulujeme!
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Metafory tance
18. října 2015 se ve Stavovském divadle uskuteční nová premiéra Pražského 
komorního baletu s názvem Metafory tance, která divákům představí tři díla 
současných choreografů – Alexandry Dziurosz, Hany Litterové, Žiga Jereba 
a Anny Štěrbové:

Tvůrce spojuje nejen slovanský 
původ, ale především snaha 
o divácky srozumitelné dílo, kde 
hlavní roli hraje tanec. Tanec, 
který může mít rozličný pohybový 
slovník, nicméně je nositelem 
myšlenky díla a vzniká v souladu 
s hudebním doprovodem.
Tématem složeného večera je 
lidské chování s jeho světlými 
i temnými stránkami. Co vše 
ovlivňuje naše jednání? Konven-
ce, společenské normy, emoce, 
vášně, smysly … K čemu může vést 
násilné potlačování osobnosti či 
naopak naprosto nekontrolované 
jednání?

Premiéra tanečního večera se 
odehraje 40 let po vzniku Praž-
ského komorního baletu a věříme, 
že přinese divákům uspokojení 
a přiblíží se myšlenkám a cílům 
tohoto souboru v minulosti. 

Taneční večer by měl být dárkem 
k jubileu prof. Pavla Šmoka, který 
22. října oslaví osmdesáté osmé 
narozeniny.

Alexandra Dziurosz, polská 
tanečnice, ředitelka souboru 
Warsaw Dance Theatre, uznávaná 
pedagožka a zkušená choreograf-
ka, jež za svou kariéru vytvořila 

mnoho celovečerních představení 
i jednoaktových tanečních etud.
Hana Litterová, držitelka Ceny 
Thálie za mimořádný jevištní 
výkon, pedagožka a choreograf-
ka, jejíž tvorba byla již několikrát 
oceněna mimo jiné Cenou sazky 
či Divadelních novin.

Žiga Jereb & Anna Štěrbová, 
mladí tanečníci a choreografové 
slovinského a českého původu, 
jejichž spolupráce vznikla během 
angažmá v rakouském Linci. 
Vytvářejí neotřelá díla, v nichž 
reprezentují svůj pohled na sou-
časný tanec.

 >

Němý výkřik, This Is Not a Kiss
Foto: Art DOT Studio

Nová baletní dílna
Vzhledem k tomu, že „tančíme srdcem“,  
nazvali jsme podobně i novou baletní dílnu:  
Srdeční záležitost. 

Přiblížíme si velká baletní libreta, 
představíme si jednotlivé hrdiny 
a vysvětlíme, proč někdo utíká 
do lesa za vílou, zatímco jiný k ryb-
níku za labutí a proč je například 
v Bajadéře větší hrdinkou Nikia 
než Solor. Ukážeme si, jak se dá 
pracovat se srdcovým tématem 
v moderním divadle. Budeme se 
zabývat rytmem (budete se opět 
trochu hýbat) a pozor – i trochu 
tvořit.  
Dílna je vhodná pro velké i malé, 
přijďte pospolu, nicméně vás 
na některé úseky rozdělíme 
(v rámci jedné místnosti). 

Pokud je pro Vás balet srdeční 
záležitostí, vítejte! Samozřejmě se 
na Vás těší i naši sólisté.

Aktuální termín: 
4. října 2015 ve 14.00 a 16.00
Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, 
Anenské náměstí 2, Praha 1

Rezervace nutné na: 
balet@narodni-divadlo.cz

Kapacitu máme omezenou,  
proto neváhejte a přihlaste se včas! 

ND Café
Zveme Vás na kávu či čaj do Café Nona, kde se máte možnost  
setkat s „Valmontovci“. Pozvání totiž přijali nejen představitelé 
hlavních rolí baletu Valmont, ale také režisér a choreograf inscenace 
LIBOR VACULÍK. 
Jste zvědavi na motivy vzniku díla, na spolupráci tanečníků  
tří generací či na historky ze zákulisí? Není nic jednoduššího,  
než se při této příležitosti zeptat.

Aktuální termín: 26. října 2015 v 17.00 

Dramaturgické  
úvody  
k představením
Nejbližší termíny úvodů (začátek 
vždy 45 minut před představením):
8. 10. 19.00 Romeo a Julie 
(Státní opera), 
salonek A. Neumanna, I. balkon
14. 10. 19.00 La Bayadère 
(Státní opera), 
salonek A. Neumanna, I. balkon 
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Martin Zbrožek, Igor Orozovič, Pavla Beretová a Karel Dobrý
Foto: P. Nesvadba

Swingovému 
muzikálu 
Ondřeje Havelky 
nakažlivě buší 
srdce

Z hereckých výkonů si každý může vybrat 
svého oblíbence, ať už je to charismatický 
světák a seladon se slabostí pro krásné ženy, 
tedy Traxler Igora Orozoviče, k jehož auten-
ticitě přispívá i hercova dovednost v klavírní 
hře, Zuzana Pavly Beretové, ztělesňující prvo-
republikovou trochu naivní, ale charakterově 
velmi pevnou slečnu. Ale nabídne se tu i typ 
světácké temperamentní herečky a zpěvačky, 
ať už s německými či slovanskými kořeny, 
již Magdaléna Borová zvládá s půvabem 
a výbornou pěveckou připraveností. 

Jana Soprová, Český rozhlas – Mozaika

Činohra
Umělecký ředitel: 
DANIEL ŠPINAR

Ředitel Činohry:
MICHAL DOČEKAL
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Anja Hillingová 

Překlad: Tereza Semotamová 
Režie: Daniel Špinar 

Dramaturgie: Marta Ljubková
Výprava: Lucia Škandíková

Hrají: 
David Matásek, Kateřina Holánová,  

Filip Rajmont, Igor Orozovič, 
Tereza Vilišová, Martin Pechlát

Premiéra:
12. listopadu 2015 

na Nové scéně

Sledujte průběh zkoušení na 
www.facebook.com/cinohraND

Spolu/Sami

 >

Dramaturgyně Marta Ljubková, herci  
Filip Rajmont a Igor Orozovič s režisérem  

Danielem Špinarem na čtené zkoušce
Foto: H. Smejkalová

O lásce – úplně jinak
Německá autorka Anja Hillingová (1975) na sebe 
upozornila ještě jako studentka tvůrčího (dramatického) 
psaní v Berlíně. Její prvotina Hvězdy z roku 2003 byla 
uvedena formou scénických čtení doma i v zahraničí 
a autorka za ni dostala cenu Drážďanské banky. Násle-
dovaly další hry a další úspěchy – mezinárodní kopro-
dukce a inscenace v několika zemích Evropy. U nás byla 
ve scénickém čtení uvedena hra Monzun (2005, divadlo 
Letí) a Černé zvíře smutek (2001, Studio Marta na br-
něnské JAMU). Hillingová bývá považována za jednu 
z nejúspěšnějších současných německých autorek.
Hra, kterou uvádíme pod názvem Spolu/Sami, se 
původně jmenuje Protection – autorka ji napsala v roce 
2005, inscenována byla o rok později v Divadle Maxima 
Gorkého v Berlíně. Motto hry převzala z písně anglické 
skupiny Massive Attack Protection: I can´t change the 
way you feel / But I could put my arms around you 
(S tím, jak ti je, nic neudělám, ale vždycky tě můžu obe-
jmout). V tomto dvojverší se do značné míry skrývá pa-
radox této pozoruhodné hry: nedokážeme se do sebe 
vzájemně vcítit, zbývá nám jen objetí. Jenže šestice 
postav, se kterými se od listopadu budeme potkávat 
v nové inscenaci Daniela Špinara, to nedokáže. 
Hillingová hru rozdělila do tří částí, první nese titulní 
název, což česky znamená např. ochrana, druhá se 
jmenuje Fantomové a třetí Nadiny oči (a tady také 
došlo k posunu, protože původně to jsou Nazifiny oči). 
Hrdinové první povídky jsou dva bezdomovci. Ona 
je bývalá hráčka na basu, on bůhvíco. Ona se živí 
pouliční hrou, on postává před obchoďákem a za pár 
drobných otevírá nakupujícím dveře. Dlouhé měsíce ji 
pozoruje, ale když ji konečně osloví, už je pozdě. Jako 
Lucy se představí Kateřina Holánová, Valacha, muže 
s „kobylím ksichtem“ hraje David Matásek.

Fantom je přelud, přízrak, vidina, ale také klamný jev, 
zdánlivě či uměle vytvořená skutečnost – a význam 
tohoto slova se realizuje ve druhé části ve všech my-
slitelných významech. Marco žije iluzorní život v gay 
klubech, kde hledá lásku úplně marně, Marc – tenhle 
nedostižný krasavec – se do nich vrací po těžkém 
úrazu. Přišel jen o nohu, což možná oblečení skryje, 
ale získal fantomy, s nimiž nedokáže bojovat. V roli 
dvojice s téměř identickými jmény uvidíte Filipa Ra-
jmonta a Igora Orozoviče.
Sex není láska, ale někdy je těžké to odlišit. Když 
Leon (Martin Pechlát) jednoho dne omylem zazvoní 
na Nadiny (Tereza Vilišová) dveře, má pocit, že se 
snad okamžitě zamiloval. Jenže někdy člověk není 
tak docela pánem svých pudů a za cizími dveřmi, 
zejména je-li jeden oblečený na kostýmovanou párty, 
se z něj může stát zvíře. Záhadná povídka o nedoro-
zumění plynoucí také z odlišných národností (proto 
jsme z Turkyně udělali Ukrajinku) přináší spíš otázky 
než odpovědi.
Hra Anji Hillinové je ve všech ohledech vzrušující 
a překvapivá. Nepoužívá tradiční dialog – postavy 
o sobě mluví ve třetí osobě, vyprávějí spíš, než konají, 
o to silněji a emocionálněji pak působí mikrosekun-
dy, kdy se k sobě skutečně obracejí. Je to hra, jejíž 
smutek těžko skrývat, ale přesto je silná, působivá, 
dojemná, protože koneckonců není o ničem menším 
než o lásce.
Pokud se budete chtít s autorkou osobně setkat, 
vypravte se na veřejnou generálku 11. listopadu 2015 
v 11 hodin, po níž bude následovat beseda. 

Marta Ljubková

 >

Anja Hillingová
Foto: archiv A. Hillingové
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Překlad: Šárka Belisová 
a Alena Morávková
Režie: Štěpán Pácl

Scéna: Andrej Ďurík
Kostýmy: Iva Němcová, 

Lucia Škandíková, Tereza Kopecká
Dramaturgie: Jan Tošovský

Hudba: Jakub Kudláč
Pohybová spolupráce: Veronika Knytlová

Hrají:  
Pavlína Štorková, Filip Kaňkovský,  

Jan Bidlas, Radúz Mácha,  
Lucie Juřičková, Saša Rašilov, 

Jana Pidrmanová, Ondřej Pavelka, 
Martina Preissová, Johanna Tesařová, 

Václav Postránecký, Patrik Děrgel

Premiéry:
19. a 20. listopadu 2015 
ve Stavovském divadle

Uvádíme  
25. listopadu,  

3., 18. a 27. prosince 2015

Modrý pták
Maurice Maeterlinck

Modrý pták, slavná hra belgického autora MAURICE 
MAETERLINCKA z roku 1908, je považována za jedno  
ze stěžejních děl evropského symbolismu.
Když se to takto napíše, zní to poněkud… strašidelně. 
Každý ví, že symbolismus znamená hluboké ponory 
do lidské duše, nesrozumitelně šeptaná proroctví, 
emoce vypjaté na hranici šílenství, šalebnou hru tmy 
a polostínu. Což je bezpochyby pravda. Ale… Maeter-
linckův Modrý pták je v první řadě pohádka. Kouzelná 
pohádka o dvou dětech, které se vydají hledat štěstí 
pro svou nemocnou kamarádku. Protože kde jinde 
než v pohádkách najdeme zprávu o lidské duši starší 
než písmo, starší než bronz, starší nejspíš i nežli 
zemědělství? Kde jinde než v pohádkách najdeme 
poselství o nejzákladnějších lidských emocích, poci-
tech a potřebách – lásce a strachu, naději a bolesti, 
svobodě a zmaru? Čím jiným jsou pohádky než 
tajuplnými proroctvími ne o daleké budoucnosti, ale 
o tom, co se děje na pomezí tmy a polostínu našich 
duší? Maeterlinck z této pohádkové tradice nanejvýš 
tvůrčím způsobem vychází – Modrý pták je dílo, které 
svou hloubkou čerpá z nejzazších dálav lidské slo-
vesnosti, ale svou svěžestí zároveň předjímá moder-
ní dobu s její rychlostí, vynalézavostí a sebedůvěrou.

Na Modrého ptáka v režii nového kmenového režiséra 
Činohry Štěpána Pácla se naši diváci mohou těšit 
ve Stavovském divadle od 19. listopadu 2015 (druhá 
premiéra následuje hned o den později). V rolích 
sourozenců Tyltyla a Mytyl uvidí Filipa Kaňkovského 
a Pavlínu Štorkovou, v rolích rodičů Ondřeje Pavelku 
a Martinu Preissovou, v roli Víly Lucii Juřičkovou 
a v rolích Psa a Kočky, kouzelných průvodců na cestě 
světem fantazie, se mohou těšit na Pavla Baťka 
a Sašu Rašilova. K atmosféře moderní pohádky při-
spěje scéna Andreje Ďuríka a kostýmy Ivy Němcové, 
Lucie Škandíkové a Terezy Kopecké; představení 
bude provázeno podmanivou živou hudbou Jakuba 
Kudláče a o choreografii se postará Veronika Knytlo-
vá (VerTeDance).

A neváhejte vzít děti – strašidelné to bude jenom 
trochu!

Jan Tošovský 

 >

Kostýmní návrhy Ivy Němcové, 
Lucie Škandíkové a Terezy Kopecké
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Akce s názvem Zábor je inspirována skutečnou 
událostí, k níž došlo 16. listopadu 1920. Tehdy dav 
českých vlastenců pod vedením skupiny legionářů 
v uniformách „dobyl“ divadlo, vyhnal z něj německé 
herce a předal je představitelům Národního divadla.
Tento velice sporný čin byl důsledkem silných národ-
nostních třenic, které provázely zrod nového státu 
a právě na podzim roku 1920 se nebývale vyostřily 
(nepokoje v Teplicích, Aši, Děčíně a dalších městech). 
Akce vyvolala ostrý nesouhlas prezidenta Masaryka, 
který stáhl dříve vyslovenou nabídku pětimilionové 
subvence na stavbu nového českého divadla, a vedla 
k letitým soudním sporům. Celou událost s mnoha 
ukázkami z dobových dokumentárních materiálů 
skvěle popisuje Jaroslav Hilmera v knize Zábor: 
Stavovské národu! Dovolíme si ocitovat jedinou z nich 
– kouzelně bezmocné hlášení policejního strážmistra: 
„Dostal jsem rozkaz, abych s deseti muži zabránil 
davu převzíti Stavovské divadlo. Když jsme přišli 
na místo, bylo zřejmo, že v tak malém počtu se shro-

mážděným lidem ničeho nezmůžeme. Omezil jsem 
se tedy na to, že jsem vyzýval přítomné, aby nekouřili 
v hledišti a neničili polstrování sedadel.“
O pár týdnů později, v neděli 1. listopadu, tentokrát 
v 19 hodin, se stanete prominentními hosty na Šarádě 
uspořádané u příležitosti slavnostního otevření Nové 
scény v roce 1983. Nebude chybět návštěva z míst 
nejvyšších (možná přímo prezidentská!) – a kopec 
„dobré zábavy“. V průběhu galavečera dojde i na pro-
hlídku budovy významného architekta Karla Pragera. 
Pod vedením moderátorů večera Martiny Preissové 
a Davida Matáska zjistíte, jak nekonečné jsou doved-
nosti našich herců.
Posledním ze tří večerů bude Výprava v Národním 
divadle 22. listopadu, během níž si diváci prohlédnou 
budovu z netradiční perspektivy a setkají se s řa-
dou významných postav, které ji během její historie 
oživovaly.

Jan Tošovský

Režie: Daniel Špinar
Dramaturgie: Marta Ljubková, 

Jan Tošovský 
Kostýmy: Andrea Králová

Scéna: Martin Černý

ZÁBOR
 

Hrají: Jana Pidrmanová, Karel Dobrý, 
David Prachař, Saša Rašilov, Vladislav 

Beneš, Lucie Žáčková, Magdaléna Borová, 
Jan Bidlas, Eva Salzmannová, Ondřej 

Pavelka, Radúz Mácha, Lucie Polišenská, 
Tereza Vilišová, Patrik Děrgel, Lucie  

Juřičková, Filip Rajmont, Martina  
Preissová, Igor Orozovič, Kateřina 

Holánová, Martin Pechlát, Pavla Beretová, 
Jana Janěková, Filip Kaňkovský,  

Pavel Batěk, Pavlína Štorková

11. 10. 2015 v 18 hodin  
ve Stavovském divadle

ŠARÁDA
 

Hrají: Martina Preissová, David Matásek, 
Alexej Pyško, Patrik Děrgel, Pavel Batěk, 

Pavla Beretová, Magdaléna Borová, 
Jana Janěková, Jana Pidrmanová, 

Lucie Polišenská, Martina Preissová, 
Pavlína Štorková, Tereza Vilišová, Lucie 
Žáčková, Pavel Batěk, Jan Bidlas, Patrik 

Děrgel, Filip Kaňkovský, Radúz Mácha, 
David Matásek, Igor Orozovič, Martin 
Pechlát, Filip Rajmont, Saša Rašilov

1. 11. 2015 v 19 hodin  
na Nové scéně

VÝPRAVA
 

Hrají: Iva Janžurová, Jana Preissová, 
Taťjana Medvecká, Jana Boušková, 

Johanna Tesařová, Václav Postránecký, 
František Němec, Alois Švehlík, 

Jiří Štěpnička a další

22. 11. 2015 v 17 hodin  
v Národním divadle

Projekt Nová krev 
startuje v říjnu

Seriál tří neobyčejných večerů s názvem Nová krev, jímž se před-
staví nový umělecký ředitel Činohry ND se svým týmem, odstartuje 
v neděli 11. října v 18 hodin Záborem Stavovského divadla. Cílem 
projektu je představit jak budovy, v nichž Činohra působí, tak i její 
soubor v jiném, nezvyklém světle. Diváci se budou moci setkat na-
blízko s herci, které obvykle vídají jen z hlediště. Zároveň se podívají 
do prostor, kam během běžného provozu zpravidla nemají přístup. 

 >
Čtená zkouška zahájila přípravy projektu 
Nová krev – ve třech dnech představíme 
tři divadelní budovy: Stavovské divadlo, 

Novou scénu a Národní divadlo. Zážitko-
vá prohlídka má omezenou kapacitu. Ně-

kolik posledních míst lze ještě zakoupit 
v našich pokladnách. Neváhejte!

Foto: H. Smejkalová
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ČINOHRA > ZPRÁVY

KLUB PŘÁTEL ČINOHRY

Vážení členové 
Klubu přátel činohry!
ke DNI SENIORŮ jsme pro vás 
připravili tuto speciální nabídku: 
zvýhodněné vstupné v říjnu 
a listopadu 2015 na vybraná 
představení, které zrežíroval 
nový umělecký ředitel Činohry 
ND Daniel Špinar.

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

DEN SENIORŮ 1. 10. 2015 
JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 100 Kč
M. Bartlett

ZEMĚTŘESENÍ V LONDÝNĚ 
Pro členy KPČ uvedeme: 25. 10.  
a 3. 11. v 19.00; Nová scéna

40% SLEVA

K. a J. Čapkové

ZE ŽIVOTA HMYZU 
Pro členy KPČ uvedeme: 17. 10. 
ve 14.00 i v 19.00; 24. 11. v 19.00; 
Stavovské divadlo

W. Shakespeare

OTHELLO, BENÁTSKÝ 
MOUŘENÍN 
Pro členy KPČ uvedeme: 29. 10.  
a 6. 11. v 19.00; Stavovské divadlo

20% SLEVA NA PREMIÉRU  
A PRVNÍ REPRÍZY

A. Hillingová

SPOLU/SAMI 
Pro členy KPČ uvedeme: 12. 11. 
(premiéra), 19. 11. a 25. 11.  
v 19.00; Nová scéna

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

Těšíme se na setkání v hledištích 
našich divadel!

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ ND
Jana Tycová
Ostrovní 1
112 30 Praha
+420 224 901 419
j.tycova@narodni-divadlo.cz
www.narodni-divadlo.cz

Blahopřejeme!
Poslední říjnový den oslaví kulaté  
narozeniny naše milá kolegyně,  
herečka MARTINA PREISSOVÁ 

Martino,
málokdo umí tak barvitě vyprávět historky ze zkou-
šení a věrně napodobovat režiséry. Málokdo dokáže 
večer co večer sametovým hlasem vypínat mobilní 
telefony. Málokdo umí být tak vtipný, tak sebeironický, 
tak vnímavý k drobnostem všedního dne. Málokdo má 
takový dar empatie a zároveň praktičnosti. Málokdo 
je tak stvořen k mateřství (ne náhodou v přicházející 
sezoně budeš „Mateřskou láskou“). 
Martino, ty naše česká Moniko Bellucci, ty bohyně ze 
Znojma! To, co Ti ze srdce přejí Tvé kolegyně, nechť 
zůstane nenapsáno, to Ti pošeptáme každá zvlášť 
do Tvého nestárnoucího ouška…
M. B.

Wilsonova inscenace 1914 opět 
ve Slovenském národním divadle
Divadelní pohlednice z pohnuté doby …

V říjnu jedeme opět zájezd s inscenací 1914 do jedno-
ho z našich koprodukčních divadel, a sice ke kolegům 
do Slovenského národního divadla. Před bratislav-
ským publikem ji uvedeme hned třikrát, a to 18., 19. 
a 20. října, přičemž poslední z repríz bude zároveň 
jubilejní 40. od premiéry.

Pražské publikum by však mělo zpozornět:  
v Praze nás čekají už jen dvě poslední reprízy!
Nenechte si je ujít: 5. prosince v 19.30  
a 6. prosince ve 14.00 ve Stavovském divadle. 

Režie: Robert Wilson
Hrají: Soňa Červená, Pavla Beretová, Enikö Eszenyi 
j. h. (Vígszínház Budapešť), Taťjana Medvecká, Eva 
Salzmannová, Jan Bidlas, Vladimír Javorský j. h., Ján 
Koleník j. h. (Slovenské národní divadlo), Radúz Mácha, 
Václav Postránecký, Filip Rajmont, Milan Stehlík
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Taťjana Medvecká, Jan Bidlas
Foto: L. Jansch



NOVÁ SCÉNA > VYBÍRÁME Z ŘÍJNOVÉHO PROGRAMU

11., 12. ŘÍJNA 2015, 17.00, NOVÁ SCÉNA 
LATERNA MAGIKA

Vidím nevidím
Výlet do světa dětské fantazie, to je představení 
režisérky Marii Procházkové pro celou rodinu. 
Malí diváci v něm mohou sledovat příběh 
holčičky, která je úplně stejná jako oni sami, jen 
si svůj svět musí objevovat místo očí ostatními 
smysly. To jí však nebrání v tom, aby každý den 
prožívala jako veliké dobrodružství! Ale co se 
stane, když vyroste a vydá se podruhé k panu 
doktorovi do nemocnice?

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

18. ŘÍJNA 2015, 17.00, NOVÁ SCÉNA 
STUDIO DAMÚZA 

Perníková chaloupka
Loutková pohádka pro jednu herečku a mu-
zikanta. Žili byli Jeníček a Mařenka. A ti 
zabloudili v hlubokém lese. Ale naštěstí 
v dálce zahlédli světýlko … Pohádka o tom, že 
i ten nejsladší perníček může někdy pořádně 
zhořknout v ústech. A že nic není takové, jak by 
se mohlo na první pohled zdát.

Hudba: Marek Bělohlávek
Scénografie: Kamil Bělohlávek
Hrají: Miroslava Bělohlávková 
Délka představení: 35 minut

Vhodné pro děti od 3 let a jejich rodiče.
Inscenace vznikla ve spolupráci s divadelním 
souborem Divadlo jednoho Edy.

25.  ŘÍJNA 2015, 17.00, NOVÁ SCÉNA 
STUDIO DAMÚZA 

Golem
Loutková pohádka na motivy starých židov-
ských pohádek, obzvláště pak legendy o Gole-
movi. Náš příběh se odehrává v období vlády 
Rudolfa II. Na Pražský hrad se sjíždí nejvýznam-
nější alchymisté a umělci své doby. Proradný 
rádce se snaží co nejvíce si namastit kapsy, 
a tak lidé v podhradí zažívají krušné chvíle. Rabi 
Löwe proto na pomoc povolá hrdinu z hlíny – 
Golema. Golemova síla je však tak velká, že 
i samotného císaře uchvátí touha se ho zmocnit 
a využít ho jako válečnou zbraň. Díky odvaze 
rabínovy dcery Ester však příběh, jak už tomu 
v pohádkách bývá, nakonec dobře skončí.

Koncept, režie: Tomáš Podrazil 
Scénografie: Marie Hásková
Hrají: Tomáš Podrazil
Délka představení: 45 minut

Vhodné pro děti od 6 let a jejich rodiče.

Pohádkový podzim 
na Nové scéně
Nedělní odpoledne na Nové scéně budou i v říjnu patřit pohádkám! Národní divadlo ve spolupráci se Stu-
diem DAMÚZA, zaštiťujícím studenty a čerstvé absolventy DAMU, připravilo zbrusu nový program (nejen) 
pro děti. Tentokrát tak budete moci bloudit s Jeníčkem a Mařenkou temným lesem či zkusit po boku Rabiho 
Löwa oživit Golema. Svou troškou do mlýna přispěje i Laterna magika s inscenací Vidím nevidím, kterou 
budete moci navštívit i v dopoledním čase. Vstupenky jsou k dostání na pokladně Nové scény.

V pondělí 7. září se v podestě Nové scény 
uskutečnila za účasti dvou z autorů, Jáchyma 
Moravce a Martina Dedka, vernisáž insta-
lace Paintbox GD 2 – Press start!, za níž stojí 
studenti grafického designu z Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Instalace v po-
době „oldschool“ hracího automatu umožňuje 
návštěvníkům svádět pomocí nejrůznějších 
předdefinovaných kreslicích nástrojů a šablon 
netradiční grafické souboje s protihráčem, 
stojícím hned vedle u druhé sady tlačítek. 
Paintbox GD 2 si v podestě Nové scény můžete 
vyzkoušet již jen do 6. října.

Od 15. do 18. října bude  
v Praze probíhat již třetí ročník 
úspěšného festivalu SIGNAL,  
který svými instalacemi  
a videomappingem opět rozzáří 
nejedno pražské zákoutí. 

Piazzeta Národního divadla bude letos nedílnou 
součástí této nejnavštěvovanější kulturní akce 
v České republice. Designérské duo Jan Vacek 
a Martin Šmíd si pro prostor, obklopený dvěma 
divadelními budovami, připravili interaktivní 
instalaci s názvem Dancing Cubes. Po dobu 
festivalu tak budou piazzetu ND zdobit veliké 
průchozí kostky, tvořené skleněnými tyčemi, 
které s pomocí hudby a světla budou moci roz-
tančit nejen profesionální tanečníci, ale i diváci 
či náhodní kolemjdoucí. Diváci se tak budou 
moci těšit na podívanou, ve které nebudou již 
jen pouhými diváky, ale i přímými účastníky.
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Paintbox GD 2Dancing Cubes na piazzetě Národního divadla



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

 ×
Zuzana Stavná, Marek Daniel, Jakub Gottwald 
Foto: M. Volf

www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ

Multimediální autorský 
projekt Human Locomotion 
přibližuje divákům životní 
osudy vynálezce a průkop-
níka fotografie Eadwearda 
Muybridge. Fascinován tech-
nologií, fotograf Muybridge 
se uzavírá do světa svých 
vynálezů a jeho rodinný 
život spěje k neodvratitelné 
tragedii. Jeho odkaz je však 
nadčasový. Inscenace, která 
propojuje současný tanec 
s pohybovým divadlem 
a působivou scénografií, 
hostuje 19. října na festivalu 
Divadelní svět Brno.

Uvádíme:  
9. a 10. října 2015  
na Nové scéně



32

LATERNA MAGIKA > SEZNAMTE SE

Nové tváře
Představujeme vám nové tanečníky, které budete v této sezoně  
vídat v našich inscenacích.

Eliška Kolářová

Eliška Kolářová je absolventkou 
Taneční konzervatoře hl. m. Prahy 
v oboru klasický tanec. Po studiích 
byla členkou souboru TKP Bohe-
mia Balet, který sdružuje vedle 
studentů nejvyšších ročníků také 
čerstvé absolventy konzervatoře. 
Vystupovala např. v choreografiích 
Fresky z baletu Koníček Hrbáček, 
Les Variationes Sergeje Lifara nebo 
Un Ballo Jiřího Kyliána. V roce 
2013 vystoupila na mezinárodním 
tanečním festivalu v Kolumbii. 
Od roku 2013 byla členkou balet-
ního souboru Divadla J. K. Tyla 
v Plzni, kde tančila v klasickém 
i moderním repertoáru. Hostovala 
také v inscenacích Státní opery 
Praha, později Národního divadla 
(Labutí jezero, Giselle aj.) a v ins-
cenaci Laterny magiky Kouzelný 
cirkus. Kromě této legendární 
inscenace zatím tančí v předsta-
veních Cocktail 012 – The Best of 
a Legendy magické Prahy.

O sobě: 
Z práce v Laterně magice má 
Eliška jen ty nejlepší dojmy: 
„Jsem tu spokojená, mám zde 
vše, co potřebuji. Práci, která mě 
naplňuje, skvělý kolektiv, blízkost 
rodiny a přátel, a dokonce i dosta-
tek volného času, abych se mohla 
věnovat i jiným zájmům. Třeba 
svému stafordširskému bulterié-
rovi Eduardovi.“

Adam Sojka

Adam Sojka vystudoval brněnskou 
taneční konzervatoř a v letech 
2008–2015 působil v baletním 
souboru Národního divadla v Brně. 
Zatančil si v dílech choreografů, 
jako jsou Rami Be‘er, Itzik Gallili, 
Ralf Dörnen, Mario Schröder, Youri 
Vàmos, Mário Radačovský, Nataša 
Novotná a další. Vystupoval na gala-
večeru v rámci projektu Tanzbrücke 
s vlastní choreografií. V rámci 
inscenace Game over vytvořil pro 
NdB spolu s Martinem Svobodní-
kem choreografii Palindrom. Pro 
komponovaný program Choreogra-
fického ateliéru IV, ve kterém dává 
NdB příležitost tvůrcům z řad členů 
souboru, připravil choreografii Ba-
lance, kde byl i spoluautorem hudby. 

O sobě:
Kromě inscenací Laterny magiky 
se plánuje věnovat dál vlastní  
tvorbě: „Spolu s Martinem 
Svobodníkem zakládáme taneční 
platformu s názvem Lance Jay 
Dance. Máme za sebou první 
premiéru choreografie Skladem, 
která proběhla v Brně 27. a 28. září. 
Chceme vytvářet projekty v žánru 
současného tance a pohybového 
divadla s vlastní autorskou hudbou. 
Plánujeme spolupráci například 
s Brno Contemporary Orchestra 
Pavla Šnajdra. Rádi bychom byli 
contemporary, ale zůstali pro diváky 
pochopitelní, aby pro ně představe-
ní bylo zážitkem, ale také podnětem 
k zamyšlení nebo k diskuzi.“

Viktor Svidró

Maďarský tanečník Viktor Svidró je 
absolventem taneční konzervatoře 
v Győru. Byl sólistou v Ballet De-
brecen a Hungarian Ballet Theatre 
a od roku 2009 v Jihočeském 
divadle v Českých Budějovicích. 
Od sezony 2015/16 je členem 
Pražského komorního baletu. Má 
rovněž pedagogické zkušenosti, 
především z tanečních worksho-
pů a jako pedagog klasického 
tance v Tanečním centru Praha 
a konzervatoře v Győru. Ztvárnil 
role v nepřeberném množství 
choreografií a inscenací Attily 
Egerháziho, ale zatančil si i v dí-
lech Jiřího Kyliána, Petra Zusky 
ad. Za roli Kafky v inscenaci Kauza 
Kafka byl nominován na Cenu 
Thálie a získal Cenu za nejlepší 
sólistický výkon v rámci Inscenač-
ní přehlídky Balet 2014. Dvakrát 
získal regionální Jihočeskou Thálii. 
V Laterně magice alternuje hlavní 
roli Svůdce v legendární inscenaci 
Kouzelný cirkus.

O sobě:
A jak se cítí jako nový předsta-
vitel role, ve které se před ním 
objevilo už 23 Svůdců? „Neuvě-
řitelné a slovy nepopsatelné... 
I po mnoha různých jevištních 
zkušenostech je pro mne tančit 
v legendárním Kouzelném cirkusu 
něco nového, vzrušujícího.“

L. Kocourková

Kulaté  
reprízy
Ještě předtím, než 
odvezeme Human 
Locomotion na me-
zinárodní festival 
Divadelní svět Brno, 
odehrajeme na Nové 
scéně již 40. reprízu. 

Inscenace Cocktail 012 – The 
Best of bude mít od října 
na kontě 60 repríz. Ať už dáte 
přednost autorské inscena-
ci o životě a díle fotografa 
Muybridge, nebo raději 
zábavnému průřezu minulým 
i současným repertoárem La-
terny magiky, jistě nebudete 
zklamáni. Inscenaci Cocktail 
012 – The Best of uvádíme 
v říjnu hned pětkrát: 1., 23., 
24., 30. a 31. 10. od 20.00 
hodin. Po představení 31. 10. 
zveme diváky na doprovodný 
program z cyklu Seznamte 
se, Laterna. Dozvíte se leccos 
o principech tvorby Laterny 
magiky a můžete si je také 
sami vyzkoušet na jevišti.
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KRONIKA

1  Před 20 lety zemřel BOHUMIL 
BEZOUŠKA (19. 12. 1921–18. 10. 1995), 
člen Činohry ND (1953–1981). Známý 
byl také jako konferenciér a režisér 
rozhlasu. Je autorem několika pu-
blikací z hereckého prostředí. 
Na unikátním snímku v roli Praporečníka 
s hostujícím Waldemarem Matuškou 
(Lucifer), Na pravici Boha otce, 1970

2  90 let by se dožil BOHUSLAV ČÁP  
(26. 10. 1925–11. 6. 1997). V Činohře 
ND byl 1967–1989. Vedle divadla se 
uplatňoval i v televizi, rozhlase a ve filmu.
V Ševcovské komedii, 1974

3  Připomínáme 150. výročí narození 
jedné z největších hereček své doby, 
MARIE HÜBNEROVÉ (12. 10. 1865– 
5. 8. 1931). V ND působila celých 35 let 
(1896–1931). Kromě mimořádného 
a svérázného hereckého talentu dispo-
novala také pedagogickým nadáním.

4  Vzpomínáme nedožité 90. naro-
zeniny dirigenta Opery ND JOSEFA 
KUCHINKY (21. 10. 1925–12. 1. 2015), 
v ND angažován 1960–1991. Uplat-
nil se rovněž v zahraničí.

5  Před 90 lety se také narodila  
ELVÍRA NĚMEČKOVÁ (18. 10. 1925– 
7. 8. 1991), sólistka Baletu ND. 
V roli Lény, Mládí, 1959 (s Otto Šandou)
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Společenský
kaleidoskop

Zahájení sezony  
s Barováním 

V přímém přenosu České televize 
zahájilo 6. září Národní divadlo nejen 
sezonu svou, ale i všech divadel v re-
publice, a to komponovaným bene-
fičním pořadem Barování na piazzetě 
ND. Kromě dalších účinkujících se 
na večeru podílely všechny čtyři umě-
lecké soubory ND.

1  Balet Národního divadla poprvé, 
Labutě: Michaela Wenzelová, Zuza-
na Šimáková, Monika Hejduková

2  Balet Národního divadla podruhé: 
Jiří Wanka, Mathias Deneux, Jonáš 
Dolník, Matěj Šust 

3  Činohra: Lucie Polišenská a Igor 
Irozovič

4  Sandra Nováková a Filip Rajmont, 
moderátor večera 

5  Mezi obecenstvem nechyběli ani 
zástupci vedení divadla – umělecký 
ředitel Opery ND a Státní opery 
Petr Kofroň, umělecký šéf Laterny 
magiky Zdeněk Prokeš, umělec-
ký ředitel Činohry Daniel Špinar, 
ředitel Národního divadla doc. Jan 
Burian a ředitelka Opery Národ-
ního divadla a Státní opery Silvia 
Hroncová

6  Árii z Rudé Marie zazpívala Jitka 
Svobodová. S ní vystoupili Daniel 
Klánský a Josef Škarka 

7  Štěpán Pechar (Balet ND), Marek 
Svobodník (Balet ND), David 
Stránský (Laterna magika) a Alex 
Sadirov (Laterna magika)

8  Na pořadu byla také sbírka 
školních potřeb a hraček pro děti 
imigrantů

9  Novou sezonu svou přítomností 
zahájila také Iva Janžurová

KALEIDOSKOPKALEIDOSKOP
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Kouzelná Rusalka  
v přírodním divadle

Jako každý rok začátkem září, 
tak i letos členové Opery přispěli 
k zdařilému představení v šáreckém 
divadle, a to provedením Dvořákovy 
Rusalky. Titulní roli např. vytvořila 
Pavla Vykopalová, Princem byl Aleš 
Briscein, Vodníkem Luděk Vele, Ježi-
babou Kateřina Jalovcová. Dirigoval 
Jan Chalupecký, přizváni byli členové 
orchestru ND, sbor vedl Pavel Vaněk.

10  Z představení
11  Mezi dvěma tisícovkami nadšených 

diváků byl také japonský režisér 
Tomo Sugao, který v Národní diva-
dle připravuje Normu

Národní divadlo  
v rytmu swingu 

Velký divácký úspěch měla zářijová 
premiéra inscenace V rytmu swingu 
buší srdce mé, činohry plné hudby, 
zpěvu a tance. Autory hry jsou Ondřej 
Havelka a Martin Vačkář.

12  Ondřej Havelka, autor a režisér
13  Martin Vačkář, za ním hudební 

skladatel Aleš Březina
14  Ing. Peter Palečka, člen předsta-

venstva a vrchní ředitel, Corporate 
Secretariat Komerční banka, a ře-
ditel Činohry ND Michal Dočekal

15  Mezi hosty byla herečka Marie 
Drahokoupilová a herec Jaromír 
Hanzlík s chotí 

16  Ing. Bohdan Wojnar, člen předsta-
venstva za oblast personalistiky 
Škoda Auto, a.s. člen Rady Národ-
ního divadla, a ředitel Národního 
divadla doc. Jan Burian. Za nimi 
Ing. Marie Bílková, ministerstvo 
financí ČR

17  Své snaše Martině Preissové 
a jejím kolegům přišli s uznáním 
zatleskat i manželé Jana a Viktor 
Preissovi

18  Hlediště Národního divadla dlouho 
aplaudovalo vestoje
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Tomáš Jamník

PKF – Prague Philharmonia
Rafael Kubelík releases

Czech Lute: new discovery

152 _

Czech Music Quarterly is a magazine 
in English 
focused on Czech classical music. Czech 
Music Quarterly provides a wide spectrum  
of information for music professionals  
and the general music public.  
Czech Music Quarterly offers an interviews 
and portraits of Czech composers and  
performers, often with a special focus  
on contemporary classical music, information 
about current events, reviews and longer 
articles from leading Czech musicologists.
Czech Music Quarterly is  
published every 3 months. 
Since 1995
Please send orders to:  
Czech Music Information Centre
Besední 3, 118 00 Prague 1,  
Czech Republic
Email: info@czech-music.net  
Web: www.czech-music.net
Published by Czech Music  
Information Centre
www.musica.cz

At www.floowie.com/
musica.cz you can 
easily order electronic 
or printed subscriptions, 
as well as purchase 
separate electronic 
issues. A preview of all 
archived issues is 
available too.

Jaroslav Krček

Aleš Březina

The Cecilian Music Society

Jaromír Weinberger
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Petra Matějová

Year of Czech Music 2014

Vítězslava Kaprálová

Saint Wenceslas Tradition
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POLITIKA
ZE VŠECH STRAN

www.ParlamentniListy.cz

Předplaťte si Art+Antiques 
a získejte bonusovou ARTcard
Díky této kartě ušetříte až 50 % na 
vstupném v našich partnerských galeriích, 
muzeích, divadlech a u dalších partnerů. 
Navíc s programem Sphere card, který 
nabízí další výhody a slevy na více než 
10 000 místech v ČR a SR.

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

artcasopis.cz
facebook.com/Artcasopis
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DISCOVER SOFFA: 

A BIMONTHLY DESIGN AND LIFESTYLE 

MAGAZINE FROM PRAGUE

www.soffamag.com



SIMPLY CLEVER

NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL

Nová ŠKODA Superb Combi

ŠKODA AUTO – partner Národního divadla

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

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Superb Combi: 4,0–7,2 l/100 km, 105–163 g/km
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■  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 
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Bosch Rexroth, spol. s r. o.
Těžební 2, 627 00 Brno
tel. 548 126 111 | info@boschrexroth.cz | www.boschrexroth.cz

Již více než tři desetiletí navrhuje a instaluje Bosch 
Rexroth jevištní technologii dle přání zákazníka. 
Žádný jiný poskytovatel nemá více zkušeností, pokud 
jde o kombinaci hydraulických, elektromechanických 
a kombinovaných pohonů. Kvalitu a komfort ovládání 
dodáváme nejen velkým divadelním domům. Jsme 
partnerem i malých a středních divadel. 

To vše celosvětově – Národní divadlo Praha, Nové 
divadlo v Plzni, Národní divadlo Bratislava, Opera 
House Oslo, Bolšoi Theatre Moskva, Cirkus Minsk,…

Jevištní technologie 
Bosch Rexroth To je ono!

Diář 2016

Prvních 40 let 
Národního divadla ve fotografii

Diář na rok 2016

Prvních 40 let 
Národního divadla ve fotografii

Po zdařilém diáři 2015 s kostýmními návrhy, který získal velký ohlas, jsme zvolili jako 
další téma divadelní fotografie z našeho archivu, a to pohledem fotografů od otevření 

Národního divadla v roce 1881, respektive 1883 do roku 1920. Půvabné snímky evokující 
často secesní ateliérová fota (a často jimi skutečně jsou) tvoří základ naší archivní foto-

dokumentace. Objevují se zde jména fotografů jako František Drtikol, J. F. Langhans nebo 
Karel Váňa, který se jako herec ovšem na snímcích také objevuje. A s ním celá plejáda 

slavných osobností: Anna Sedláčková, Marie Hübnerová, Hana Kvapilová, Augustin Berger, 
Eduard Vojan, Rudolf Deyl, Karel Hašler, Růžena Maturová, Leopolda Dostalová a další.

Nenechte si ujít nový Diář na rok 2016. K dostání za cenu 89 Kč v hlavní pokladně ND.
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OBCHODNÍ INFORMACE

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

ČINOHRA 

Ze života hmyzu 
17. 10. – Národní divadlo ve 14 h 
(přízemí, 200 Kč)
Les
27. 10. – Stavovské divadlo  
(přízemí, 200 Kč)
Po sametu
29. 10. – Nová scéna  
(celé hlediště, 100 Kč)

OPERA 

Così fan tutte
1. 10. – Stavovské divadlo  
(2. balkon, 350 Kč)
Rigoletto
30. 10. – Státní opera  
(2. balkon střed, 250 Kč)

BALET 

Romeo a Julie
8. 10. – Státní opera 
(2. balkon střed, 250 Kč)
La Bayadère
14. a 15. 10. – Státní opera  
(2. balkon střed, 250 Kč)

LATERNA MAGIKA

Kouzelný cirkus
16. 10. – Nová scéna (střed, 300 Kč)
Cocktail 012 – The Best Of
24. 10. – Nová scéna (střed, 300 Kč)

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

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

Zemětřesení v Londýně
5.10. – Nová scéna  
(celé hlediště, 100 Kč)
Ze života hmyzu
9. 10. – Národní divadlo  
(přízemí, 200 Kč)
Othello, benátský mouřenín
29. 10. – Stavovské divadlo  
(přízemí, 200 Kč)

OPERA 

Così fan tutte
1. 10. – Stavovské divadlo 
(2. balkon, 350 Kč)
Orango & Antiformalistický jarmark
6. 10. – Nová scéna (200 Kč)

BALET 

Romeo a Julie
8. 10. – Státní opera 
(2. balkon střed, 250 Kč)
La Bayadère
14. a 15. 10. – Státní opera  
(2. balkon střed, 250 Kč)

LATERNA MAGIKA

Human Locomotion
9. 10. – Nová scéna 
(střed, 300 Kč)

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

Změna v předplatném
OV: Změna titulu 26. 10. 2015 od 19 hodin. Namísto původně plánované 
opery Così fan tutte se odehraje představení Don Giovanni. Datum a místo 
představení zůstává beze změny.

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

Informace o předplatném:
www.predplatnend.cz, predplatne@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 487,  
pokladna předplatného Národní 4, Praha 1 (po–pá 10–18 hodin).

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

 >
ORANGO – ANTIFORMALISTICKÝ JARMARK
Roman Janál
Foto: H. Smejkalová

Získejte 10% slevu na vstupenku
s MasterPass™ od MasterCard®

Proč využívat MasterPass™?

Jednoduchost 
Vyhněte se zbytečnému vyplňování svých údajů z platební karty 
pokaždé, když nakupujete.

Výhodnost
Uložte si všechny kreditní, debetní a předplacené platební karty 
na jedno bezpečné místo.

Bezpečnost
Nakupujte s MasterPass™ a využijte spolehlivé 
a víceúrovňové bezpečnosti MasterCard®.

Vyberte si z pestré nabídky představení 
Národního divadla a za vstupenku zaplaťte 
online prostřednictvím služby MasterPass™.

Akce platí od 19. 10. do 30. 11. 2015.

S aplikací InCard MasterPass™ si naplno užijete 
všech výhod MasterPass™ i ve svém mobilu či tabletu.

Stáhněte si digitální peněženku InCard MasterPass™ 
a začněte využívat MasterPass™ okamžitě

s MasterPass™ od MasterCard

Národního divadla a za vstupenku zaplaťte 
online prostřednictvím služby MasterPass™.
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PROGRAM > ŘÍJEN / OCTOBER 2015

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

 2. Pá/Fri Jakobín / The Jacobin 19.00

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

ROD3 14.00

19.00

 4. Ne/Sun Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice SE3 14.00

 5. Po/Mon nehraje se / no performance

 6. Út/Tue nehraje se / no performance

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

 8. Čt/Thu Rusalka 19.00

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

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

11. Ne/Sun
Čert a Káča / The Devil and Kate ROD6 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

12. Po/Mon Carmen 19.00

13. Út/Tue

Dramaturgický úvod před představením V rytmu swingu … (M. Ljubková) 18.30

V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

19.00

14. St/Wed Rusalka 19.00

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

16. Pá/Fri nehraje se / no performance

17. So/Sat Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life
14.00

19.00

18. Ne/Sun Jakobín / The Jacobin 17.00

19. Po/Mon nehraje se / no performance

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

21. St/Wed nehraje se / no performance

22. Čt/Thu
Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta 
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

23. Pá/Fri
Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta 
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

24. So/Sat
Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows ROD4 14.00

Tvůrčí dílna Spolu do Národa! Naši furianti 18.00

25. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – Bedřich Smetana, Antonín Dvořák 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride SE5 17.00

26. Po/Mon Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

27. Út/Tue Brel – Vysockij – Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three) KB 19.00

28. St/Wed Libuše 17.00

29. Čt/Thu nehraje se / no performance

30. Pá/Fri La traviata 19.00

31. So/Sat Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

 1. Čt/Thu Labutí jezero / Swan Lake DV3 19.00

 2. Pá/Fri
Dramaturgický úvod před představením Norma (J. Slavíková) 18.30

Norma (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

 3. So/Sat Labutí jezero / Swan Lake 19.00

 4. Ne/Sun Norma (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

 5. Po/Mon
Buika (Struny podzimu – zahajovací koncert /  
Strings of Autumn – Opening night)

19.30

 6. Út/Tue nehraje se / no performance

 7. St/Wed Romeo a Julie / Romeo and Juliet R 19.00

 8. Čt/Thu
Lektorský úvod k inscenaci Romeo a Julie 18.15

Romeo a Julie / Romeo and Juliet SV 19.00

 9. Pá/Fri Rigoletto 19.00

10. So/Sat Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) VŘ 19.00

11. Ne/Sun Galakoncert k 70. výročí Taneční konzervatoře hl. m. Prahy 19.00

12. Po/Mon nehraje se / no performance

13. Út/Tue nehraje se / no performance

14. St/Wed
Lektorský úvod k inscenaci La Bayadère 18.15

La Bayadère DV2 19.00

15. Čt/Thu La Bayadère 19.00

16. Pá/Fri Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

17. So/Sat La Bayadère 19.00

18. Ne/Sun nehraje se / no performance

19. Po/Mon nehraje se / no performance

20. Út/Tue nehraje se / no performance

21. St/Wed Flashdance (Městské divadlo Brno) 19.00

22. Čt/Thu Flashdance (Městské divadlo Brno) 19.00

23. Pá/Fri Rigoletto 19.00

24. So/Sat Romeo a Julie / Romeo and Juliet 19.00

25. Ne/Sun nehraje se / no performance

26. Po/Mon nehraje se / no performance

27. Út/Tue nehraje se / no performance

28. St/Wed nehraje se / no performance

29. Čt/Thu nehraje se / no performance

30. Pá/Fri Rigoletto 19.00

31. So/Sat La Bayadère 15.00

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA
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 1. Čt/Thu Così fan tutte 19.00

 2. Pá/Fri Audience u královny / The Audience 19.00

 3. So/Sat
Běloblanka / Brundibár 
(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)

17.00

 4. Ne/Sun Zahradní slavnost / The Garden Party 19.00

 5. Po/Mon Don Giovanni 19.00

 6. Út/Tue Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor EX 19.00

 7. St/Wed pronájem / reserved

 8. Čt/Thu Les / The Forrest 19.00

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

10. So/Sat Valmont 19.00

11. Ne/Sun Nová krev / The New Blood 18.00

12. Po/Mon Zahradní slavnost / The Garden Party 19.00

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

14. St/Wed Mikve / Mikveh 19.00

15. Čt/Thu Kámen / The Stone 19.00

16. Pá/Fri Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

17. So/Sat nehraje se / no performance

18. Ne/Sun
Metafory tance / Metaphors of Dance  
(Pražský komorní balet / Prague Chamber Ballet)

19.00

19. Po/Mon nehraje se / no performance

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

21. St/Wed Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

22. Čt/Thu Audience u královny / The Audience 19.00

23. Pá/Fri Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac 19.00

24. So/Sat Mikve / Mikveh 19.00

25. Ne/Sun Nulová gravitace 2016 (Balet Praha Junior) 19.00

26. Po/Mon
Dramaturgický úvod před představením Don Giovanni (O. Hučín) 18.30

Don Giovanni OV 19.00

27. Út/Tue Les / The Forrest 19.00

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

29. Čt/Thu Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

30. Pá/Fri Kámen / The Stone ČS1 19.00

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

19.00

 1. Čt/Thu Cocktail 012 – The Best of 20.00

 2. Pá/Fri MTF Zlatá Praha / Festival Golden Prague 17.00

 3. So/Sat MTF Zlatá Praha / Festival Golden Prague – Gala 20.00

 4. Ne/Sun Blackbird 19.00

 5. Po/Mon
Dramaturgický úvod před představením Zemětřesení (J. Tošovský) 18.30

Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 19.00

 6. Út/Tue
Dramaturgický úvod před představením Orango (O. Hučín) 18.30

Orango – Antiformalistický jarmark / Anti-Formalist Rayok ON 19.00

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

 8. Čt/Thu nehraje se / no performance

 9. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

10. So/Sat Human Locomotion 20.00

11. Ne/Sun
Tvůrčí dílna před představením Vidím nevidím 16.00

Vidím nevidím / As Far as I See ROD7 17.00

12. Po/Mon

Tvůrčí dílna před představením Vidím nevidím 09.00

Vidím nevidím / As Far as I See 10.00

Seznamte se, Laterna k Vidím nevidím PP *

Po sametu / After the Velvet 19.00

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

14. St/Wed Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White MNS2 19.00

15. Čt/Thu Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

16. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

17. So/Sat

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 14.00

Seznamte se, Laterna ke Kouzelnému cirkusu pp*

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

Rudá Marie / Red Mary 20.00

19. Po/Mon Strasti života / The Labour of Life 19.00

20. Út/Tue Blackbird 19.00

21. St/Wed OHAD NAHARIN: decanace NDS2 19.00

22. Čt/Thu Bohemia Tropheé 19.00

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

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

25. Ne/Sun
Golem (Studio Damúza) 17.00

Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 19.00

26. Po/Mon ND Café: Valmont (Posezení u kávy s umělci, akce zdarma) 17.00

27. Út/Tue Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

28. St/Wed pronájem / reserved

29. Čt/Thu Po sametu / After the Velvet 19.00

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

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

Seznamte se, Laterna ke Cocktail 012 – The Best of PP *

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Akce ND+  Ostatní   PP: po představení  premiéra  nehraje se  derniéra 
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PROGRAM > LISTOPAD / NOVEMBER 2015

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. Ne/Sun nehraje se / no performance

 2. Po/Mon nehraje se / no performance

 3. Út/Tue nehraje se / no performance

 4. St/Wed nehraje se / no performance

 5. Čt/Thu nehraje se / no performance

 6. Pá/Fri Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

 7. So/Sat Romeo a Julie / Romeo and Juliet 19.00

 8. Ne/Sun
Ohnivý anděl / The Fiery Angel (Národní divadlo  
moravskoslezské Ostrava / National Moravian-Silesian Theatre)

19.00

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue nehraje se / no performance

11. St/Wed Rusalka 19.00

12. Čt/Thu Il trovatore (Trubadúr) 19.00

13. Pá/Fri La bohème (Bohéma) 19.00

14. So/Sat Salome 20.00

15. Ne/Sun Nabucco 19.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue Salome 20.00

18. St/Wed Norma VŘ 19.00

19. Čt/Thu La bohème (Bohéma) 19.00

20. Pá/Fri Mefistofeles 19.00

21. So/Sat Carmen 19.00

22. Ne/Sun Norma SE1 14.00

23. Po/Mon nehraje se / no performance

24. Út/Tue
Dramaturgický úvod před představením Macbeth 18.00

Macbeth OV 19.00

25. St/Wed Tosca 19.00

26. Čt/Thu nehraje se / no performance

27. Pá/Fri nehraje se / no performance

28. So/Sat Český slavík 2015 / The Czech Nightingale 2015 20.00

29. Ne/Sun Rigoletto 19.00

30. Po/Mon nehraje se / no performance

1. Ne/Sun
Dramaturgický úvod před představením Slavík / Jolanta (O. Hučín) 18.30

Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta ON 19.00

2. Po/Mon
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

Č3 19.00

3. Út/Tue Čarodějův učeň / Krabat 19.00

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

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

6. Pá/Fri
Dramaturgický úvod před představením Boris Godunov (O. Hučín) 18.30

Boris Godunov OH 19.00

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

Tvůrčí dílna Spolu do Národa! Strakonický dudák 18.00

8. Ne/Sun Slavnostní koncert / Gala Concert 19.00

9. Po/Mon Rusalka 19.00

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

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

12. Čt/Thu Boris Godunov 19.00

13. Pá/Fri La traviata 19.00

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

Jakobín / The Jacobin 19.00

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

Č4 19.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue nehraje se / no performance

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

19. Čt/Thu Rusalka 19.00

20. Pá/Fri Slavík–Jolanta / The Nightingale–Iolanta ČFND 19.00

21. So/Sat Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen
ROD2 14.00

19.00

22. Ne/Sun Nová krev / The New Blood 17.00–19.20

23. Po/Mon Carmen 19.00

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

25. St/Wed Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta SE4 19.00

26. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

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

Tvůrčí dílna Spolu do Národa! Strakonický dudák 18.00

29. Ne/Sun

Adventní koncert / Advent Concert 11.00

V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

19.00

30. Po/Mon La traviata 20.00
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Listopad / November 2015

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 1. Ne/Sun Valmont 19.00

 2. Po/Mon nehraje se / no performance

 3. Út/Tue Audience u královny / The Audience DV1, EX2 19.00

 4. St/Wed Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac 19.00

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

 6. Pá/Fri
Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

Diskuze s tvůrci inscenace Othello PP*

 7. So/Sat Le nozze di Figaro (Figarova svatba) 19.00

 8. Ne/Sun Kámen / The Stone Č1 19.00

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

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

11. St/Wed Così fan tutte 19.00

12. Čt/Thu nehraje se / no performance

13. Pá/Fri Audience u královny / The Audience 19.00

14. So/Sat Mikve / Mikveh 19.00

15. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – Claudio Monteverdi 11.00

Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 19.00

16. Po/Mon Zahradní slavnost / The Garden Party 19.00

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

18. St/Wed Don Giovanni 20.00

19. Čt/Thu Modrý pták / The Blue Bird (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

20. Pá/Fri Modrý pták / The Blue Bird (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

21. So/Sat nehraje se / no performance 19.00

22. Ne/Sun Hommage à Jan Dismas Zelenka 19.00

23. Po/Mon Les / The Forrest 19.00

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

25. St/Wed Modrý pták / The Blue Bird Č2 19.00

26. Čt/Thu Kámen / The Stone 19.00

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

19.00

28. So/Sat 19.00

29. Ne/Sun 19.00

30. Po/Mon Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

 1. Ne/Sun Nová krev / The New Blood 19.00

 2. Po/Mon Strasti života / The Labour of Life 19.00

 3. Út/Tue Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 19.00

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

 5. Čt/Thu nehraje se / no performance

 6. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 7. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 8. Ne/Sun
Trpasličí pohádka (Studio Damúza) 17.00

Po sametu / After the Velvet 19.00

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue nehraje se / no performance

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

12. Čt/Thu Spolu/Sami / Protection (premiéra / premiere) 19.00

13. Pá/Fri Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of J. Verne 20.00

14. So/Sat

Tvůrčí dílna před představením Podivuhodné cesty J. Verna 16.00

Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

ROD1 17.00

20.00

15. Ne/Sun OHAD NAHARIN: decadance
ROD3 14.00

19.00

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

17. Út/Tue OHAD NAHARIN: decadance 
16.00

19.00

18. St/Wed
Miniopery / Minioperas 
(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)

11.00

17.30

19. Čt/Thu  Spolu/Sami / Protection 19.00

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

19.00

21. So/Sat 19.00

22. Ne/Sun 19.00

23. Po/Mon Blackbird 19.00

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

25. St/Wed Spolu/Sami / Protection 19.00

26. Čt/Thu Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London MNS1 19.00

27. Pá/Fri Cocktail 012 – The Best of 19.30

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

29. Ne/Sun
Tvůrčí dílna před představením Vidím nevidím 16.00

Vidím nevidím / As Far as I See 17.00

30. Po/Mon

Tvůrčí dílna před představením Vidím nevidím 09.00

Vidím nevidím / As Far as I See S 10.00

Po sametu / After the Velvet 19.00

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Akce ND+  Ostatní   PP: po představení  premiéra  nehraje se  derniéra 
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PŘÍSTUP DO BUDOV ND 
I DO PARKINGU 
JE UPRAVEN PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

Online nákup /rezervaci začněte výběrem  
v programu.
www.narodni-divadlo.cz

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

POKLADNY  

Hlavní pokladna ND, 
Národní 4, Praha 1 (Po–Pá 9–18, So–Ne 10–18)
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (Po–Ne 10–18)
Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1 (Po–Ne 10–18)

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

PARKING 

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

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

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

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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

• Speciální nabídka na vybraná představení pro seniory, 
studenty a mladé diváky (s. 41)

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

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

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

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

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

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

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

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

For online purchase or reservation, select a performance  
in the programme.
www.narodni-divadlo.cz, www.national-theatre.cz 

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

THE BOX OFFICES  

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

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

PARKING 

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

DISCOUNTS 
Discounts for persons with cards attesting to special healt 
impairments 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 3 hours from the total 
parking time, upon presenting a subscriber valid card for the 
performance taking place on the day of parking.

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

 >
V Národním divadle není nouze o krásné a velké role … 

Foto z aranžérské dílny marketingu: D. Flídrová



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

PATRON OPERY ND 

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNER INSCENACÍ ND 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIGENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER



Na archivním snímku z roku 1909 vám tentokrát připomínáme dvě velké osobnosti opery. Ema Destinnová  
(1878–1930) se sice nikdy členkou Národního divadla nestala, ale hostovala zde více než 80x, a to v letech  
1901–1924. V Prodané nevěstě se sešla s Emilem Pollertem (1877–1935) v roli Kecala. Pollert byl v červenci  
1900 přijat do ND, kde působil do roku 1935. Od roku 1921 také režíroval (v jeho režii se poprvé dostala na scénu ND 
Pucciniho Turandot). Výčet jeho rolí je úctyhodný. Za všechny kromě Kecala jmenujme např. Vodníka (Rusalka), Massetta 
(Don Juan), Figara (Figarova svatba), Sarastra (Kouzelná flétna) či Barona Ochse z Lerchenau (Růžový kavalír). 

Prodaná nevěsta, 1909,  
Ema Destinnová (Mařenka), Emil Pollert (Kecal)


