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Premieres
FOR THE 2017–2018 SEASON

Premiéry
SEZONY 2017–2018

REPERTOÁR NA NOVÉ SCÉNĚ / 
REPERTOIRE ON THE NEW STAGE

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
Režie: Evald Schorm,  
Jan Švank majer, Jiří Srnec
Choreografie: K. Vrtiška, J. Hrabal, 
V. Jílek, J. Koníček, F. Pokorný

Cocktail 012 – The Best of 
Námět a dramaturgie: V. Janeček,  
Z. Prokeš

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

Human Locomotion
Režie: Martin Kukučka 
a Lukáš Trpišovský (SKUTR)
Choreografie: Jan Kodet

Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne
Scénář a režie: David Drábek

Malý princ / The Little Prince
Scénář: Petr Oslzlý, Vladimír Morávek
Režie: Vladimír Morávek
Choreografie: Libor Vaculík

Cube
Scénář a režie: Pavel Knolle,  
Štěpán Pechar, David Stránský
Hudba: Jan Šikl
Choreografie: Š. Pechar, D. Stránský

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Timeless
Serenade
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie: George Balanchine
Separate Knots
Hudba: Fryderyk Chopin
Choreografie: Emanuel Gat
Le sacre du printemps
Hudba: Igor Stravinskij
Choreografie: Glen Tetley
20. & 21. 10. 2017

Marná opatrnost /  
The Wayward Daughter
Hudba: Louis-Joseph-Ferdinand 
Hérold
Choreografie: Frederick Ashton
19. & 20. 4. 2018

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Slovanský temperament /  
Slavic Temper
Choreografie: Katarzyna Kozielska, 
Andrej Kajdanovskij, Ondřej Vinklát
14. & 15. 6. 2018

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Giuseppe Verdi
Maškarní ples / Un ballo  
in maschera
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Dominik Beneš
5. & 7. 10. 2017

Benjamin Britten
Billy Budd
Dirigent: Christopher Ward
Režie: Daniel Špinar
18. & 20. 01. 2018

Leoš Janáček
Výlety páně Broučkovy /  
The Excursions of Mr. Brouček
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Sláva Daubnerová
22. & 25. 3. 2018

Jules Massenet
Werther
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Willy Decker
7. & 9. 6. 2018

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni
Dirigent: Plácido Domingo
Režie: Jiří Nekvasil
27. & 29. 10. 2017

Wolfgang Amadeus Mozart
Figarova svatba / Le nozze di Figaro
Dirigent: Enrico Dovico
Režie: Magdalena Švecová
1. & 3. 2. 2018

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Miloš Orson Štědroň
Don Hrabal
Dirigent: Jan Chalupecký
Režie: Linda Keprtová
14. 12. 2017

Ivan Acher
Sternenhoch
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Michal Dočekal
7. 4. 2018

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN /  
THE KARLÍN MUSIC THEATRE

Giuseppe Verdi
Nabucco
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Režie: José Cura
28. & 29. 6. 2018

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Koncert k zahájení sezony 2017/18
Hudba z repertoáru Nového  
německého divadla v Praze
Dirigent: Petr Kofroň
Orchestr Státní opery
14. 9. 2017

Adventní koncerty
Kühnův dětský sbor a Orchestr 
Národního divadla
Dirigent: Zbyněk Müller
26. 11., 3., 10. a 17. 12. 2017

Matiné k 194. výročí narození  
Bedřicha Smetany
10. 3. 2018

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2018
Laureáti Mezinárodní pěvecké soutě-
že A. Dvořáka v Karlových Varech  
z let 2015–17
Dirigent: Ondrej Olos
Orchestr Národního divadla
27. 1. 2018

Wolfgang Amadeus Mozart
La clemenza di Tito
Koncertní provedení /  
opera in concert
Dirigent: Marc Minkowski
Orchestr Národního divadla
10. & 11. 5. 2018

FORUM KARLÍN / 
THE FORUM KARLÍN 

Beethoven–Berg–Wagner
Orchestr Státní opery
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
16. 11. 2017

Emil von Reznicek
Donna Diana
Koncertní provedení /  
opera in concert
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Orchestr Státní opery
1. 3. 2018

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Alois Mrštík, Vilém Mrštík
Maryša / Marysha
Režie: Jan Mikulášek
23. & 24. 11. 2017

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Rebecca Lenkiewiczová
Noční sezóna / The Night Season
Režie: Daniel Špinar
9. & 10. 11. 2017

Johann Wolfgang Goethe
Faust
Režie: Jan Frič
15. & 16. 3. 2018

Moira Buffiniová
Vítejte v Thébách /  
Welcome to Thebes
Režie: Daniel Špinar
31. 5. & 1. 6. 2018

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Paul Rudnick
Jsme v pohodě / New Century
Režie: Braňo Holiček
26. & 27. 10. 2017

Jiří Adámek
Nová Atlantida / New Atlantis
Režie: Jiří Adámek
1. & 2. 3. 2018

Jan Frič, Milan Šotek a kol.
Zbyhoň!
Režie: Jan Frič
17. & 18. 5. 2018

Činohra Balet
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rád bych se nejdříve ohlédl za posledním editoria-
lem, který vyšel v červnovém čísle tohoto časopisu, 
v němž odcházející umělecký šéf Baletu Národního 
divadla Petr Zuska poděkoval celému tvůrčímu 
týmu, zaměstnancům a členům souboru za skvělou 
spolupráci. Bez ohledu na cíl jeho další cesty mu 
přeji vše dobré, hodně úspěchů a splnění všech 
přání. 
Ve svých článcích jsem několikrát poukázal na to, 
že Petr Zuska jako choreograf udržoval Balet 
Národního divadla na vysoké umělecké úrovni a vý-
razně formoval jeho profesionální život. Proto jsem 
se od svého prvního hostování do Prahy rád vracel 
a baletní soubor patřil k mým nejoblíbenějším. 
Tento soubor je výjimečný tím, že má lidského 
ducha. Všichni děkujeme Petru Zuskovi za jeho 
skvělou práci v čele Baletu ND. 
Nová divadelní sezona je už v plném proudu. 
Po několika týdnech jsme ohromeni tím, jak rychle 
se noví tanečníci stali součástí našeho uměleckého 
týmu, jak vřele byli přivítáni pražským publikem. 
Tvůrčí práce staví před všechny umělce ohromné 
výzvy, přináší ale také radost z dosaženého úspě-
chu. Vytvořit něco smysluplného totiž přináši velké 
uspokojení. Důležitým úkolem pro tanečníky, kteří 
slouží umění fyzickým i emocionálním nasazením, 
bude premiéra nové inscenace nazvaná Timeless. 
V rámci tohoto složeného večera, který poprvé 
uvedeme 20. října, představíme kromě díla George 
Balanchina a Glena Tetleyho také choreografii 
renomovaného současného choreografa Emanuela 
Gata, kterou vytvoří přímo pro nás. 

Rád bych se na chvíli zamyslel, odpověděl si na zá-
sadní otázky a nastínil své názory a představy. 
Co znamená balet pro společnost?
Kam se bude vyvíjet?
Umělci, soubory a divadla po celém světě dnes čelí 
mnoha výzvám. Vyrovnáváme se s tím, že prudce 
se rozvíjející média a technologie postupně více 
odpoutávají pozornost od tanečního umění. Baletní 
profese vyžaduje tvrdou sebekázeň a fyzickou 
obratnost, klade vysoké nároky na schopnost zpro-

středkovat emoce a výraz. Každý den jsou tanečníci 
pod obrovským tlakem, kdy svá těla – nástroje 
umění, posouvají na hranici fyzických možností. 
Soustředí se nejen na zvládnutí pozic, ale mají neu-
stále pocit nesmírné odpovědnosti – přenést diváka 
do jiného světa. Světa za oponou, světa plného 
naděje, který se liší od zmatku a života kolem nás.
Klasická díla jsou neodmyslitelnou součástí reper-
toáru. Výpravný balet však nelze provádět jinak 
než na nejvyšší možné umělecké úrovni. Našemu 
souboru však rozhodně nechybí odvaha čelit vý-
zvám a vytvářet nová díla, objevovat nové způsoby 
komunikace s diváky. 
Investovat do umění a do vzdělávání nejmladší 
generace je vkladem do naší budoucnosti. Umění 
bohužel není dostatečně finančně podporová-
no a platy tanečníků se neustále snižují. Dnešní 
společenská situace se tak nevyhnutelně odráží 
i na stavu umění. A to je ten bludný kruh.
Orientovat se v dnešním světě není lehké.  
Pamatujete si, když jste jako děti zbloudili z cesty? 
Co se v takovém případě radí?
Věř své intuici a vrať se na začátek, k výchozímu 
bodu …
Kde je tedy začátek? Tam, kde je odvaha vykročit 
mimo vytyčenou linii.
Stejně tak změnit něco v umění dokážeme jen 
tehdy, když se budeme snažit pohnout dopředu. 
Takový pokrok ale nelze docílit bez potřebných 
znalostí a odvahy. Nikdo to totiž za nás neudělá. 
Nenechme svou budoucnost v rukou těch, kteří 
rozhodují o divadle na obecné úrovni, nikdy nám 
na naší cestě nepomohou.
MĚJME ODVAHU POUŽÍVAT VLASTNÍ ROZUM.

Pevně doufám, že Balet Národního divadla rozzáří 
Váš každodenní život kouzelnými zážitky a snad 
ve Vás vzbudí i rozechvění a nabídne nový pohled 
na baletní umění.

S úctou,
Filip Barankiewicz
umělecký šéf Baletu Národního divadla

Vánoční předplatné
I letos pro vás připravujeme oblíbené Vánoční předplatné. V bezmála dvou desítkách 
skupin se můžete těšit na výběr z představení souborů Činohry, Baletu, Opery  
a Laterny magiky v termínech od ledna do června 2018. Chcete nevšedním dárkem 
potěšit svoji drahou polovičku, kamarádku nebo hledáte příležitost, jak dostat  
do divadla celou rodinu? 

Těšíme se na vás v hlavní pokladně Národního divadla na Nové scéně od 30. října. 
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Unikátní ocelová konstrukce 
v podzemí Státní opery
Rekonstrukce provozní budovy Státní opery při-
náší i úpravu dispozic, aktuálně ve 2. podzem-
ním podlaží. Na místě nevyužívaných místností 
s ocelovými nádržemi pro LTO, které v minulosti 
sloužily pro vytápění objektu, vznikne nová 
zkušebna o rozměrech 17,9 × 17,6 metru se 
zkoseným rohem. V současnosti jsou místnosti 
rozděleny nosnými zdmi, a je proto nutné je 
spojit s nosnými konstrukcemi 1. podzemního 
podlaží. Znamená to tak odstranění tří nosných 
stěn.
Vlastní podchycení bude provedeno pomocí 
dvou vzpínadel s táhly z předpjatých profilů, 
které podepřou jak železobetonové sloupy kon-
strukce 1. PP, tak ocelové profily, které ponesou 
stropní konstrukci nad 2. PP. 
Vlastní výroba a dodávka na projekt byla reali-
zována střediskem Ocelové konstrukce závodu 
Speciální činnosti v Plané nad Lužnicí. 

V čem je konstrukce zajímavá?
• Konstrukce byla zařazena do třídy provedení 

EXC3 (druhá nejvyšší třída konstrukce dle 
ČSN EN 1090-2 + A1) – třída určuje způsob 
výroby, výrobní tolerance, jakost svařování 
a přináší také zvýšené náklady na výrobu 
vzhledem většímu počtu defektoskopických 
kontrol svarů (vnější vady pomocí kapilární 
nebo magnetické metody; vnitřní vady pomocí 
ultrazvuku nebo rentgenového snímkování).

• Její montáž probíhá po cca čtyřmetrových ku-
sech, které do budovy putují prostřednictvím 
vytvořených otvorů.

• Váha jednotlivých kusů je od 400–1 250 kg. 
• Celková hmotnost prvků, které do budovy 

putovaly na vozících za použití lidské síly, je 
29 630 kg.

www.statnioperavrekonstrukci.cz

 >
Aktuální stav rekonstrukce, září 2017

Foto: V. Dinda

 >
Ocelová konstrukce – instalace 

Foto: Archiv HOCHTIEF CZ
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Socha Znovuzrození  
v novém hávu

K příležitosti jubilejní 135. sezony 
Národního divadla se známá socha 
Josefa Malejovského na náměstí 
Václava Havla znovu dočkala 
nové originální podoby. Tentokrát 
ji autorka návrhu Eva Blahová 
převlékla do „kostýmu“ Marilyn 
Monroe, stojící na větráku z metra 
ve slavné scéně z filmu Slaměný 
vdovec (1955).
„Vyšívat z lešení ve výšce čtyř metrů 
na piazzetě a ještě si u toho povídat 
s lidmi je inspirativní zážitek,“ 
přiznává nadšeně Eva Blahová. 
„Děkuji Činohře ND za tuto nevšední 
příležitost!“

Bezbariérová  
prohlídka

Zhlédnout naše představení by 
neměl být pro diváky s omeze-
nou schopností pohybu problém 
– hlediště všech divadel jsou 
bezbariérově přístupná. Prohléd-
nout si divadelní budovu už však 
kvůli schodištím a nenápadným 
schůdkům tak jednoduché není. 
Proto jsme se rozhodli uspořádat 
speciální prohlídku pro diváky, 
kteří jsou v tomto ohledu zne-
výhodněni. Termín prohlídky je 
23. října, společně si prohlédneme 
Stavovské divadlo. Více informací 
a přihlášky posílejte na 
tvurcidilny@narodni-divadlo.cz 
Kapacita míst je omezena. 

Národní zblízka a jinak – nové doprovodné 
programy ND+ pro širokou veřejnost.

Na webových stránkách si můžete 
zdarma stáhnout Foto-kvíz, s je-
hož pomocí budete hledat zajíma-
vé detaily na budovách Národního 
a Stavovského divadla. 
Dalším volně dostupným materiá-
lem je Národní stopovačka, aneb 
najdi kód. Hra vybízí k hledání 
miniaturních schránek s QR kódy 
v okolí budov Národního divadla, 
které odkazují na nepříliš známé 
technické souvislosti divadelního 
provozu. Pro hru je potřeba čtečka 
QR kódů a připojení na internet. 

Komentovaná prohlídka Tajemství 
fasád vám přiblíží uměleckou 
výzdobu a její symboliku, jakož 
i použité materiály a způsob péče 
o vnější části budov Národního 
a Stavovského divadla. Mnohé 
detaily jsou umístěné vysoko a let-
mému pohledu skryté. Přiblížíme 
si je divadelním kukátkem. 

Detailní popis jednotlivých progra-
mů a přehled termínů naleznete 
na www.ndplus.cz.

Pozvánka na výstavu

Zkušenost exilu. Osudy exulantů 
z území bývalého ruského impéria  
v meziválečném Československu

Archiv Národního divadla zapůj-
čil řadu zajímavých dokumentů 
na výstavu, kterou pořádá 
Památník národního písemnictví 
v Letohrádku Hvězda. Výstava 
trvá do 29. 10. 2017 (denně kro-
mě pondělí od 10 do 18 hodin) 
a dotýká se mnoha osobností, 
mj. ze světa divadla, které – jak 
název výstavy napovídá – nalez-

ly útočiště ať už pro život, nebo 
svobodnou uměleckou tvorbu 
v někdejším Československu. 
Z Národního divadla jsme zapůj-
čovali fantastické výtvarné ná-
vrhy Nikolaje Benoise, fotografie 
tanečnice Jelizavety Nikolské, 
pěvců Bronislava Choroviče 
a Konstantina Karenina a další 
pozoruhodné dokumenty.
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 >

Nikolaj Benois – scénický návrh k opeře Kníže Igor (1936)
Foto: Archiv



TÉMA

 ×
Emanuel Gat na zkoušce Baletu ND
Foto: M. Divíšek



Lidé nejsou 
abstraktní

Rozhovor s EMANUELEM 
GATEM, izraelským tvůr-
cem nové choreografie 
Separate Knots v rámci 
premiéry Timeless.

Izrael má pověst taneční Mekky a je známá 
osobitým uměleckým stylem. Proč je tomu 
tak?
To je velice dobrá otázka. Odpověď není lehká, 
ale podle mého názoru to souvisí s tím, že 
Izrael je mladá země, která během několika 
uplynulých desetiletí prodělala prudce dyna-
mický rozvoj ve všech oblastech života – kulturu 
a uměleckou scénu nevyjímaje. Myslím, že stej-
ně razantní rozvoj kreativity a invence probíhá 
i v izraelském tanci.

Jaká umělecká forma 
je pro vaši zemi typická 
a vyjadřuje energii 
vašeho národa?
Nedokážu jmenovat je-
dinou uměleckou formu. 
Tvorba vzkvétá ve všech 

druzích umění, nelze 
tedy specifikovat 

jednu sféru.

Jste choreograf, tanečník 
a umělecký ředitel Emanuel 

Gat Dance. Ve které ze svých 
rolí se cítíte nejsvobodněji?

Nejspíš jako choreograf. Je 
to role, která mi je nebližší, 

a mám pocit, že se v ní 
mohu nejlépe vyjádřit.

Proč jste se rozhodl pro taneční dráhu?
K tanci jsem se vlastně dostal náhodou, až když 
mi bylo 23 let. Od prvního okamžiku jsem však 
věděl, že tento způsob vyjádření mi přináší 
největší uspokojení. 

Myslíte si, že tancem a pohybem je možné 
vyjádřit úplně všechno na tomto světě? 
Ústní vyjádření, což je vlastně jakási první forma 
informační technologie, apriori představuje 
omezený způsob dorozumívání. Lidské myšlen-
ky a prožitky jsou příliš složité a rozsáhlé, než 

aby je bylo možné zpra-
covat a vyjádřit výhradně 
ústními prostředky.
V současném elektro-
nickém světě, v němž 
se lidská zkušenost 
neustále převádí do po-
doby informací, kdy jsme 
svědky přibližování se 
k technologickému roz-
šiřování našeho vědomí, 

může choreografie nabídnout určitou alternati-
vu. Tanec tak může tento postup zvrátit. 
Zatímco se moderní svět stále více sjednocu-
je spíš na technologické než na společenské 
úrovni, tanec a choreografie podle mého názoru 
zůstávají stejně rozsáhlé a složité jako lidské 
myšlení a prožitky, a tudíž nabízejí významnou 
možnost pohledu na naše skutečné kolektivní 
směřování. 

Jaký druh tanečního a uměleckého výrazu je 
vám nejbližší?
Řekl bych, že mi je bližší choreografie založená 
na strukturálním aspektu, než tvorba zamě-
řená na efekt nebo koncepci. Dávám přednost 
choreo grafickému postupu, který poskytuje 
tanečníkům jistý prostor, v němž se mohou plně 
vyjádřit a projevit svou osobnost. 

Lidské myšlenky a prožitky 
jsou příliš složité a rozsáhlé,  
než aby je bylo možné zpra-

covat a vyjádřit výhradně  
ústními prostředky.
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Je hlavní inspirací pro vaši choreografickou tvorbu 
hudba?
Hudba je pouze jedním ze zdrojů inspirace. Rozhodně 
netvořím choreografie s úmyslem znázornit hudbu. 
Choreografie je nezávislá forma myšlení a výrazu, 
zahrnující mnohem více než hudební inspiraci. 

Jaká hudba na vás v poslední 
době hluboce zapůsobila?
Jako vždy, Bach. 

Jste vypravěč příběhů, nebo 
spíš abstraktní tvůrce?
Žádný abstraktní tanec ne-
existuje. Abstraktní tanec je nesprávný pojem. Tanec 
se vytváří s tanečníky, lidmi, je tedy naprosto konkrét-
ní. Lidé nejsou abstraktní. Takže v tomto smyslu je 
moje tvorba o lidech a jejich konkrétnosti. 

Co se vám vybaví, když se řekne Praha?
Bude to má první návštěva Prahy… Těším se, až budu 
objevovat toto město, o němž jsem tolik slyšel.

Poprvé v životě budete pracovat s Baletem Národní-
ho divadla. Jakou choreografii jste zvolil?
Dílo, které vytvořím pro Balet Národního divadla, 
bude uvedeno ve světové premiéře. Jaké přesně 
bude, to se uvidí až během tvůrčí práce s tanečníky. 
Málokdy se rozhoduji o podobě nové choreografie 

předem. Vymýšlím ji spolu 
s tanečníky na zkouškách, ko-
nečný tvar je tedy výsledkem 
skutečné kreativní spolupráce. 
Jasnější představu o choreo-
grafii tudíž budu mít až poté, 
co začnou zkoušky.

Vaše choreografie vznikne na hudbu Fryderyka 
Chopina. Co cítíte při poslechu jeho hudby?
Různé atmosféry, příběhy, krajiny a detaily  
architektury. 

Helena Bartlová

Žádný abstraktní tanec  
neexistuje. Abstraktní tanec 

je nesprávný pojem.

EMANUEL GAT
Umělecký ředitel a choreograf
 
Emanuel Gat se narodil v Izraeli v roce 
1969. Tanci se začal věnovat ve věku 
23 let, kdy se zúčastnil workshopu 
vedeného izraelským choreografem Nir 
Ben Galem. O několik měsíců později se 
stal členem souboru Liat Dror Nir Ben 
Gal, s nímž podnikl turné v zahraničí. 
V roce 1994 začal pracovat jako nezá-
vislý choreograf. 
O deset let později založil v Tel Avivu 
svůj vlastní soubor Emanuel Gat Dance, 
s nímž vytvořil několik úspěšných 
choreografií: Winter Voyage (Zimní cesta, 
2004) a The Rite of Spring (Svěcení jara, 
2004), které získaly cenu Bessy Award, 
K626 (2006) a 3for2007 (2007). Poté 
se přestěhoval do Francie, kde začal 
působit v centru Maison Intercommu-
nale de la Danse ve městě Istres. V roce 
2008 vytvořil choreografii Silent Ballet, 
následovanou díly Winter Variations 
(2009) a Brilliant Corners (2011).
V roce 2013 Emanuel Gat zahájil 
spolupráci s festivalem Montpellier 
Danse, pro který v rámci projektu Up 
Close Up vytvořil dvě nové choreogra-
fie, The Goldlandbergs a Corner Etudes, 
fotografickou instalaci It’s people, how 
abstract can it get? a program Danses 
de Cour. V roce 2014 představil během 
34. ročníku Montpellier Danse svůj 
jednohodinový opus pro 9 tanečníků 
Plage Romantique.
V létě 2006 festival Montpellier Danse 
uvedl choreografii pro 10 tanečníků 
Sunny, kterou Emanuel Gat vytvořil 
spolu s hudebníkem a bývalým taneční-
kem Awirem Leonem. Nyní v rámci své 
rezidence připravuje pro Montpellier 
Danse svůj druhý projekt, který bude 
zahrnovat dvě díla. První, které vzniká 
ve spolupráci s baletem Opery de Lyon, 
je program Tenworks (pro Jean-Paula), 
složený z 10 krátkých kusů, v nichž 
budou účinkovat členové obou souborů; 
druhé je série duetů, nazvaná Duos, 
která bude prováděna na různých 
veřejných místech Montpellieru během 
tanečního festivalu. 
Emanuel Gat pravidelně dostává 
zakázky k vytvoření nových choreo-
grafií z celého světa. Spolupracoval 
se soubory Paris Opera Ballet, Sydney 
Dance Company, Tanztheater Bremen, 
Le Ballet du Grand Théâtre de Genève, 
Ballet de Marseille, Královský švédský 
balet, Polský národní balet, Ballet de 
Lorraine, Cedar Lake, Ballet British 
Columbia, Ballet de l'Opera de Lyon 
a mnoha dalšími scénami. 

FO
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Balet
Umělecký šéf:

FILIP BARANKIEWICZ

Romeo a Julie
Hudba: Sergej Prokofjev
Choreografie a režie: Petr Zuska
Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Roman Šolc
Světla: Pavel Dautovský, Petr Zuska

Dirigenti: Václav Zahradník / Sergej Poluektov
Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Uvádíme: 
2., 3. a 31. 10. 2017 
6. a 7. 11. 2017
v Hudebním divadle Karlín

 ×
Francesco Scarpato, Andrea Kramešová
Foto: P. Hejný

Tragédii Romea a Julie osudově 
předurčuje minulost – zakořeněné 
nepřátelství dvou rodů. Právě toto 
dědictví minulosti směruje postavy 
vstříc budoucnosti plné utrpení a smr-
ti. Odložení masky proto lze vykládat 
jako vybočení z danosti času, vstup 
do prchavého přítomného okamžiku 
plného lásky a harmonie. Toto krátké 
prolnutí je klíčové pro celou Zuskovu 
inscenaci.

Vojtěch Poláček, 
KULTURISSIMO, 16. 11. 2013
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BALET > PREMIÉRA  >
Francesco Scarpato, Kristina Kornová

Foto: P. Hejný

Timeless
GEORGE BALANCHINE bývá nazýván inovátorem 
baletu, jde o geniálního choreografa, který pomohl 
najít klasickému tanci nový směr – dnes nazývaný 
neoklasika. V úctě ke klasické technice, estetice bílého 
oboru, dokázal, že balet se nemusí vždy opírat o pří-
běh a někdy kritizovanou mimiku. „Vystačí si sám“ díky 
kráse pohybu, čistotě linií, kouzlu tance jako takového 
– samozřejmě ve spojení s hudební složkou. Je tomu 
tak i v případě první choreografie premiéry, v díle 
s názvem Serenade.
Balanchine vytvořil Serenade již v roce 1934. Tato 
choreografie patří k jeho prvnímu dílu na území 
USA, kde od 30. let žil a tvořil. Balanchine (vlastním 
jménem Georgij Melitonovič Balanchivadze) se narodil 
v Petrohradě, vystudoval Carskou baletní školu a cen-
né jevištní zkušenosti získal ve slavném Les Ballets 
Russes Sergeje Ďagileva. V roce 1933 přijal pozvání 
Lincolna Kirsteina a v New Yorku založil vlastní školu 
(School of American Ballet), která stála u základů 
amerického profesionálního baletu. Balanchine stál 
také u založení New York City Ballet (1948), který 
v současnosti patří k nejprestižnějším světovým 
souborům.
Je neuvěřitelné, že „Mistr B.“, jak je Balanchine 
v branži nazýván, je podepsán pod 465 choreografie-
mi. Traduje se, že svá díla tvořil s lehkostí a bez ná-
mahy, v klidné a přívětivé atmosféře, variace vznikaly 
přímo na sále inspirovány jednotlivými tanečníky. 
Příkladem může být i příběh Serenade, která, ačkoliv 
vznikla ve 30. letech, prošla za jeho života řadou 
revizí, zdokonalení a „ztížení“ – v kontextu zvyšující 
se laťky mistrovství konkrétních interpretů. Do-
dnes diváci téměř nedýchají při samotném začátku 
choreografie. Když se zvedne opona, stojí nehnutě 
na jevišti 17 tanečnic. V diagonálních řadách, přesném 
obrazci, v paralelní pozici. Díky diagonálám má každá 
své výsadní postavení, nejsou v zákrytu a nepůsobí 
jako sbor, jako je tomu v tradici „řad“ romantických 
baletů. Divák vnímá jejich absolutní klid, vypadají 
jako nádherný obraz, atmosféru dotváří pomalu se 
rozvíjející Čajkovského Serenáda pro smyčce. Balanchi-
ne začal z nuly, minima, tanečnice zvedají svou paži, 
rozevírají nohy do I. pozice a předvádějí jednoduché 
port des bras pažemi. Není nic jednoduššího, nic 
esenciálnějšího v klasické technice, než tento počátek 
všeho. Mnoho lidí si klade otázku, proč 17 tanečnic. 
Není za tím žádná tajemná symbolika. V Balanchino-
vě první americké třídě, v jeho škole, bylo právě 17 
dívek – různé technické úrovně, proto ten jednoduchý 
začátek. Dnes ho předvádí virtuó zní tanečnice, sólistky 
předních baletních souborů. To počáteční prosté 

nadechnutí však vede k dynamickému pokračování 
choreografie, rozvíjí se v dechberoucí sled bohatých 
a krásných tanečních obrazů. 
Serenade se dá s trochou nadsázky přirovnat k prou-
dící řece, která přináší mnoho nálad, podob, barev, 
pohybovou dynamiku nabírající sílu s rostoucím tokem 
vlastní choreografie. Je to vizualizovaná hudba sama, 
nádherný taneční zážitek.
Jestliže si vážíme Balanchinova nového přístupu k ba-
letu, v případě GLENA TETLEYHO to platí dvojnásob. 
Snažil se o fúzi klasického baletu s moderním tancem. 
Miloval čistotu a přesný tvar, jeho choreografie vždy 
byly a dodnes jsou velkou výzvou pro interprety. Jsou 
fyzicky velice náročné a je tomu tak i v případě Svěcení 
jara, kdy se v samém závěru díla dostávají tanečníci až 
za hranu svých fyzických možností.
Svěcení jara vždy patřilo k bouřlivým dílům a jeho 
historie je svázána s výjimečnými osobnostmi. 
První představení tohoto revolučního díla proběhlo 
v soukromém duchu – bylo provedeno pro dva klavíry, 
na které hrál kromě autora skladby Igora Stravin-
ského také jeho přítel, neméně významný skladatel, 
Claude Debussy. 
Slavná světová premiéra se konala v roce 1913, 
v provedení Ďagilevova souboru Les Ballets Russes, 
za výpravou a libretem stál Nikolas Roerich, choreo-
grafii postavil Václav Nižinský, hlavní roli obětované 
dívky v námětů rituálního obřadu ztvárnila Maria 
Pilz. Ačkoliv premiérová atmosféra byla podobna 
skandálu, lidé křičeli a díky vášním docházelo k pěst-
ním soubojům, stalo se Svěcení jara legendou. Už 
v roce 1920 uvedl tento balet Leonid Mjasin – v nové 
choreografii, se kterou byl spokojen nejen Stravin-
skij, ale i publikum. Mjasin tuto verzi uvedl o 10 let 
později také v Metropolitní opeře v New Yorku v hlav-
ní roli s Marthou Graham. Po něm k němu přistoupili 
i další tvůrci (von Millos, Wigman, Béjart, Walter, 
Neumeier, Bausch, Graham a z českých například 
Ogoun, Vaculík, Zuska …).
Glen Tetley vytvořil své Svěcení v roce 1974 pro 
Bavorský státní balet. 
Timeless svůj premiérový slavnostní nádech má 
i nejen díky prvnímu uvedení Tetleyho Svěcení jara 
v České republice, ale také kvůli světové premiéře 
– prostřední části, kterou přímo pro Balet Národního 
divadla tvoří izraelský choreograf EMANUEL GAT. 
Pro soubor je velkou poctou, že se můžeme zařadit 
vedle význačných baletních těles, které s Emanuelem 
Gatem spolupracují. 

Kateřina Hanáčková

První premiérou 
této sezony je večer 
s „nadčasovým“ ná-

zvem Timeless. Insce-
naci tvoří tři choreo-

grafie. První (Serenade 
George Balanchina) 
a poslední (Svěcení 

jara Glena Tetleyho) 
patří do zlatého fon-
du baletního odkazu 

a jsou právem považo-
vány za pilíře taneční-
ho oboru. Čas prověřil 
jejich nesporné kvality 
a estetickou hodnotu. 
Navíc jejich zhlédnutí 

doprovází velký  
divácký zážitek. 

SERENADE
Choreografie: George Balanchine

Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Hraje Orchestr Státní opery

SEPARATE KNOTS
Choreografie: Emanuel Gat

Hudba: Fryderyk Chopin
Klavír: David Švec / Martin Javorček / 

Marcel Levický 

LE SACRE DU PRINTEMPS
Choreografie: Glen Tetley

Hudba: Igor Stravinskij
Hraje Orchestr Státní opery

1. premiéra: 20. října 2017 
2. premiéra: 21. října 2017

v Národním divadle

Dále uvádíme: 25. a 26. 10., 
2., 3., 11., 12., 29. 11.
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BALET > O SOUBORU

Balet Národního divadla v číslech
Balet Národního divadla vstupuje do 135. sezony  
pod vedením uměleckého šéfa Filipa Barankiewicze.  
Soubor si zachoval stejný počet tanečníků jako 
v minulých letech – 81 umělců tvoří „multikulturní 
uměleckou rodinu“. Nejpočetnější národnostní skupinu 
za domácí sekcí tvoří Francouzi (9), za nimi Italové (7) 
a pak tanečníci z Moldávie (5). Celkem je v Baletu ND 
zastoupeno 15 národností. 
Ačkoliv různí jazykem, všichni jako nástroj pro vyjá-
dření užívají shodně tělo, pohybový talent, umělecký 
projev. Naším jazykem je tanec, naší láskou balet – 
proto také do letošní sezony vstupuje Balet Národního 
divadla se sloganem: Inspirace beze slov.
Možná je zajímavé také genderové dělení, tanečnice 
jsou v mírné převaze – dámskou část souboru tvoří 
44 tanečnic, pánů je 37. Do souboru přišlo 13 nových 
posil. Dva z nich nejsou neznámí – ze zahraničí, kon-
krétně z Bavorského státního baletu v Mnichově, se 
vrátili Radka Příhodová (demisólistka) a Adam Zvonař 
(sólista). Dalším Čechem je Jakub Groot, absolvent 
drážďanské Taneční akademie Palucca Hochschule, 
který přichází do sboru. Ke správné výslovnosti jmen 
ostatních nováčků však s češtinou již nevystačíme. 

Demisólistka Akane Ichii je japonská tanečnice, která 
působila v Rumunském národním baletu. Na demisó-
lový post přichází také Francouzka Claire Teisseyre, 
bývalá členka souboru Opery Bordeaux. Pánské 
demisólové posty posílí Kanaďan Zachary Rogers 
(působil v estonském Tal linnu) a Younsik Kim, jehož 
dosavadním působištěm byl Korejský národní balet. 
Další (v pořadí čtvrtou) japonskou tanečnicí v souboru 
je Ayaka Fujii, dříve členka Maďarského národního 
baletu a Stuttgartského baletu. Posilou dámského 
sboru je také Angličanka Rebecca Mabin, čerstvá 
absolventka školy Anglického národního baletu. 
V mužském sboru naleznete hned 5 nových tváří. 
Američan Renato de Leon má zkušenosti z Polského 
národního baletu, řecký tanečník Elias Franziskonis, 
absolvent školy Sanfranciského baletu, k nám přišel 
z Akademie Nizozemského národního baletu, Roger 
Duart Sahuquillo z Valencie vystudoval Školu Johna 
Cranka a barcelonský rodák Roger Cuadrado tančil 
ve Stuttgartském baletu.

kat

81

15

44

37

13

UMĚLCŮ

NÁRODNOSTÍ

TANEČNIC

TANEČNÍKŮ

NOVÝCH POSIL

 >

Soubor Baletu Národního divadla

 >

Z nových posil Baletu:
Zleva: Akane Ichii, Roger Cuadrado, Claire Teisseyre, Zachary 
Rogers, Younsik Kim, Rebecca Mabin, Roger Duart Sahuquillo, 
Jakub Groot, Elias Franziskonis, Ayaka Fujii, Renato de Leon
Foto: M. Divíšek
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BALET > ZÁZNAMY

Baletní záznamy jsou na světě
Již několik let veřejnost volá, zda Balet 
Národního divadla zaznamená své úspěšné in-
scenace na DVD. Je potěšující, že vám můžeme 
jedno takové narození oznámit. Není to pouze 
jeden záznam, ale hned dva. Ve spolupráci 
s Českou televizí vznikla kolekce dvou DVD 
s nejúspěšnějšími inscenacemi choreografa 
a režiséra Petra Zusky Brel–Vysockij–Kryl / 
Sólo pro tři a Sólo pro nás dva. Součástí je také 
bonus, profilový dokument režiséra Martina 
Kubaly, ve kterém podrobněji nahlédnete nejen 
do Zuskovy profesní dráhy, ale i do soukromí 
tohoto významného českého tvůrce. 

„Dokument se jmenuje ‚Chvění Petra Zusky‘. 
Chvění proto, že celým životem Petra Zusky se 
táhne negativní i pozitivní chvění – jako tenká 
červená niť. Během jednoho roku jsme s tímto 
umělcem strávili poslední chvíle, kdy byl patnác-
tým rokem uměleckým šéfem Baletu Národního 
divadla,“ popisuje natáčení dokumentu jeho re-
žisér Martin Kubala. „Byli jsme svědky zkoušek 
i slavnostních premiéra nahlédli jsme do jeho 
rodinného zázemí. Podívali jsme se do naprosto 

neobydlených míst Slovenska, kde v bývalé cha-
lupě svých rodičů Petr v létě relaxuje. Cestovali 
jsme společně po Finsku, Čechách i kanadském 
Montrealu,“ dodává. 

Křest se uskutečnil na festivalu Zlatá Praha 
29. 9. 2017 v rámci slavnostního večera Pocta 
Petrovi Zuskovi a kmotrem byl známý český 
básník a písničkář Jaromír Nohavica. Jeho 
působivou hudbu totiž Petr Zuska použil ve své 
inscenaci Sólo pro nás dva.
Co se týká záznamů dalších jevištních děl,  
můžete se také těšit na úspěšnou baletní 
pohádku Malá mořská víla z dílny choreografa 
Jana Kodeta, hudebního skladatele Zbyňka 
Matějů a režisérského tandemu SKUTR (Lukáš 
Trpišovský a Martin Kukučka).
Balet není výtvarné dílo, které vydrží po staletí, 
je to umění prchavé, které končí s posledním 
potleskem na jevišti, a proto je tedy dobře, 
že vznikají právě tyto filmové počiny. Mohou 
být nejen příjemným obohacením ve vašem 
filmovém archivu, ale také mohou posloužit 
v budoucnu dalším generacím. 

Nicméně, balet je vždy nejlepší prožívat v pří-
tomném okamžiku, v divadle, za zvuku živé  
hudby a za tance živých umělců.
Srdečně vás tedy zveme na živá představení 
Baletu ND a na naše skvělé tanečníky!

Romeo a Julie
2., 3. a 31. 10. 2017
v Hudebním divadle Karlín

Timeless
20., 21., 25. a 26. 10. 2017 
v Národním divadle

Sólo pro nás dva
28. 10. a 8. 11. 2017 
na Nové scéně

 >

 Sólo pro nás dva
Mathias Deneux, Andrea Kramešová

Foto: M. Divíšek
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BALET > ZPRÁVY

Dancer do škol
NOVÝ PROJEKT EDUKAČNÍHO CHARAKTERU

Jaká může být cesta k dosažení životních snů a cílů.  
Co mne čeká? Jaké mám v životě šance? 
Co všechno mohu dokázat díky vlastnímu úsilí a talentu? 

To jsou otázky, před které jsou dospívající děti často postaveny. 
Proto se Balet Národního divadla rozhodl zapojit do projektu s názvem 
Dancer do škol. Ve spolupráci s kinem Lucerna a držitelem práv k filmu 
DANCER v ČR a SR MILOSH Ltd. nabízíme školním třídám možnost 
zhlédnout úspěšný dokumentární film Dancer (v kině Lucerna). Následo-
vat bude netradiční interaktivní workshop v prostorách Baletu ND. 
Dokument režiséra Stevena Cantora představuje příběh ukrajinského 
tanečníka Sergeje Polunina od jeho dětství až do současnosti. Sleduje 
jeho kariérní vrcholy i pády, od jeho začátků na Ukrajině ke strhujícím 
výkonům ve Velké Británii, Rusku a nakonec i ve Spojených státech. Film 
kromě oslavy Poluninova ryzího talentu a nespoutaných ambicí ukazuje 
také velkou dřinu a odříkání při cestě za svým snem a v neposlední řadě 
i obětavost rodičů. 

Poluninův příběh je alternativou k virtuálnímu světu, připomenutím, 
že my sami jsme strůjci svého životního naplnění. Přitom i jméno 
Sergeje Polunina se stalo skloňovaným právě díky několikamiliono-
vému zhlédnutí a sdílení na YouTube. V rámci projektu však nabízíme 
školním dětem i další zážitek. Setkání s profesionálními tanečníky 
Baletu ND, nahlédnutí do světa umění, konfrontaci na baletním sále, 
seznámení s profesemi, jež jsou u divadla potřebné (a nemusí jít nutně 
jen o choreografa či režiséra). Chceme ukázat mladým lidem, že balet 
není muzeální záležitost, ale živé současné umění, které jim může (jako 
v případě Poluninova úspěšného videa) leccos říct, nabídnout chybějící 
rozměr stávajících zkušeností. Stále si totiž myslíme, že kultura patří 
k velice důležitým aspektům našich životů a výchova dětí k těmto hod-
notám patří mezi naše výsostné povinnosti.

Pokud byste se chtěli do projektu zapojit či dozvědět se více, pište na:
balet@narodni-divadlo.cz nebo marketa@harajda.com

Balet nás baví 
SETKÁNÍ S BALETEM – PRO VŠECHNY OD 12 LET

Vzhledem k premiéře Baletu Timeless jsme připravili netradiční projekt 
v rámci cyklu Balet nás baví. Tentokrát je určen dospělým divákům, star-
ším dětem či mladistvým, případně studentům či školním nebo zájmovým 
kolektivům. Představíme si osobnosti choreografie George Balanchina 
a Glena Tetleyho, uvedeme vás do kontextu. Seznámíme vás s pojmem 
neoklasika, a to samozřejmě hlavně díky tanečním ukázkám v podání 
předních sólistů Baletu ND. Zabývat se budeme i Svěcením jara, které 
nabízí mnoho témat a symbolů.
Přijďte za námi na baletní sál, budeme balancovat mezi odbornějším 
charakterem a zábavným – emotivním setkáním s baletem. 
Balet nás baví!

Dílnu doporučujeme dospělým a dětem od 12 let.
Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám. 2, Praha 1 
Rezervace nutné na: balet@narodni-divadlo.cz
Kapacitu máme omezenou, proto neváhejte a přihlaste se včas! 

Aktuální termín: 22. října 2017 v 16.00

Lektorské úvody
CHCEME VÁM PŘINÉST NĚCO NAVÍC! 

Přijďte na představení o chvíli dříve a poslechněte si zajímavosti  
k inscenaci, na kterou právě jdete. Tento měsíc jsme pro vás připravili 
vhled do inscenace Petra Zusky Romeo a Julie a premiérové novinky  
Timeless. Najdete nás 30 minut před začátkem představení s označením  
„Dnes lektorský úvod“. Pokud přijdete později, nic se neděje. 

2. a 3. října od 18.30 Romeo a Julie ve foyer Hudebního divadla Karlín
25. října od 18.30 Timeless v hlavním foyer na 1. balkoně ND
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Baletu ND aplaudovalo 
finské publikum 
Stalo se již dobrou tradicí, že Balet Národního divadla každoročně repre-
zentuje na baletním GALA, které organizuje známý finský tanečník, baletní 
mistr, pedagog a umělecký ředitel Juhani Teräsvuori. Dvě finská města 
Lappenranta a Tampere hostila 25., 26. a 28. srpna 2017 baletní soubory 
a umělce z evropských divadel. Tentokrát divákům zatančili István Simon 
a Svetlana Gileva ze SemperOper Ballett, Katja Khaniukova a Cesar Corra-
les z English National Ballet, umělci z Rumunského národního baletu nebo 
Mönchengladbach Ballet Company.

Vyvrcholením celého programu byl fragment z inscenace OHAD NAHARIN: 
decadance, ve kterém zazářili naši sólisté Louise Corpechot, Mathias 
Deneux, Jonáš Dolník, Karin Fouz Johansson, Federico Ievoli, Morgane 
Lanoue, Ivana Mannová, Magdalena Matějková, Alice Petit, Samuel Price, 
Guido Sarno, Francesco Scarpato, Cornelia Seibold, Klára Jelínková, Radka 
Slatinská, Marek Svobodník, Ondřej Vinklát, Aya Watanabe, Michaela Wen-
zelová, Marina Zhukovskaya. Naši tanečníci svým výkonem doslova strhli 
finské publikum, které aplaudovalo vestoje.

Gratulujeme!

S lítostí oznamujeme, že v pondělí 18. září 2017 zemřela  
ve věku 95 let významná umělkyně, tanečnice, pedagožka,  
baletní mistryně a sólistka Baletu Národního divadla, paní 

Věra Ždichyncová
(17. 2. 1922–18. 9. 2017)

Svůj profesní život započala v baletní škole Heleny Štěpánkové, 
sólistky Národního divadla a poté pokračovala ve studiích na pražské 
Taneční konzervatoři v rámci seminářů u O. A. Iljiny a také na Taneční 
katedře DAMU (obor taneční pedagogika).  Profesionální taneční 
karié ru zahájila na ostravském jevišti, kde působila v letech 1939–
1942 a kam se také znovu vrátila v letech 1946–1948. Další angažmá 
pak následovaly v Královci (1942–1944) nebo v Divadle 5. května 
Praha (1945–1946). 
Od 1. srpna 1948 se stala členkou Baletu Národního divadla v Praze 
za uměleckého vedení choreografa Saši Machova a později pod 
vedením Vlastimila Jílka a Antonína Landy. Ztvárnila řadu sólových 
rolí například Mášenku v Louskáčkovi, Zlatovlásku v baletu Z pohádky 
do pohádky nebo Svanildu v Coppélii. Vynikala však především jako 
představitelka charakterních a výrazových rolí. Za všechny jmenujme 
např. Macechu v Popelce, Vosu v Šípkové Růžence / Spící krasavici, 
Chůvu v Romeovi a Julii nebo Kněžnu v Labutím jezeře.
Aktivní taneční dráhu ukončila v roce 1959 a poté působila jako 
pedagog a baletní mistr v Národním divadle, v letech 1958–1987 na 
Taneční katedře HAMU. Patřila též k zakládajícím pedagožkám Baletní 
přípravky Národního divadla v roce 1953, kde působila do roku 1963. 
Byla spoluautorkou (s doc. MgA. O. Páskovou) skriptu Základy kla-
sického tance (Praha, SPN 1973) a učebnice Základy klasického tance 
(Praha, SPN 1978). 
V roce 2010 získala Cenu Thálie za celoživotní taneční mistrovství.

V roli Kněžny, Labutí jezero, 1951 (s M. Kůrou)
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Mecenáši v Národním divadle
Mecenášský klub, to je především podpora dobré věci.  
Vědomí, že pečujeme o naše kulturní dědictví. Vztah k umění a součást 
občanské společnosti. Mecenášem se může stát každý. Naší formou 
poděkování je samotné divadlo a kulturní zážitek … 

Formy dárcovství:

Základní balíček benefitů: 
• vstupní balíček Mecenášského klubu (certifikát 

dárce, členská karta, odznak Mecenášského klubu 
pro nové členy) 

• jmenovité poděkování v Almanachu Národního  
divadla

• informace o dění v Národním divadle
• pozvánky na setkání s umělci a akce pořádané 

Mecenášským klubem
• pravidelné zasílání elektronické verze časopisu 

Národního divadla
• bezplatná návštěva 2 veřejných generálních zkoušek

Přítel
Výše příspěvku od 1 500 Kč ročně
• základní balíček benefitů 

Dárce
Výše příspěvku od 5 000 Kč ročně
• základní balíček benefitů a navíc: 
• bezplatná návštěva veřejných generálních zkoušek
• pravidelné pozvánky na vybrané tiskové konference 

a autogramiády

Patron
Výše příspěvku od 10 000 Kč ročně
• základní balíček benefitů, benefity skupiny  

Dárce a navíc: 
• možnost zakoupit si 2 vstupenky na vybrané I. pre-

miéry Národního divadla se slevou 20 %, včetně 
pozvání na číši vína po představení a program 
k inscenaci zdarma

• poděkování v historické budově Národního divadla
• pozvání na zakončení sezony
• jednou za sezonu zprostředkování návštěvy zahra-

niční scény (výběr vhodného představení, rezervace 
vstupenek, doprovodný program)

Mecenáš
Výše příspěvku od 25 000 Kč ročně
• základní balíček benefitů, benefity skupiny Patron  

a navíc: 
• možnost návštěvy neveřejných generálních zkoušek 

(pouze vybrané inscenace)
• komentované prohlídky budov Národního divadla 

a zákulisí
• možnost zakoupit si 2 vstupenky I. kategorie 

na všechny I. premiéry Národního divadla se slevou 
20 %, včetně pozvání na číši vína po představení 
a program k inscenaci zdarma

• zařazení do věrnostního programu (v případě,  
že je v rámci Národního divadla aktuální)

• možnost zprostředkování mimořádné návštěvy 
zahraniční scény

Bronzový mecenáš
Výše příspěvku od 50 000 Kč ročně 
• základní balíček benefitů, benefity skupiny  

Mecenáš a navíc:
• pozvánky na společenská setkání pořádaná Ná-

rodním divadlem (galavečery, setkání v historické 
ředitelně a další) 

• přednostní rezervace vstupenek na představení 
• bezplatná návštěva veřejných generálních zkoušek 

(2 vstupenky)
• pravidelné zasílání tištěné verze časopisu  

Národního divadla
• možnost cílené podpory vybraného konkrétního 

projektu nebo aktivity
• možnost setkání s odborníkem z oblasti památ. péče

Stříbrný mecenáš
Výše příspěvku od 100 000 Kč ročně
• základní balíček benefitů, benefity skupiny  

Bronzový mecenáš a navíc:
• komplexní péče a poradenství při rezervaci vstupenek
• možnost návštěvy divadelní zkoušky
• možnost setkání s uměleckými šéfy souborů

Zlatý mecenáš
Výše příspěvku od 250 000 Kč ročně 
• základní balíček benefitů, benefity skupiny  

Stříbrný mecenáš a navíc:
• 2 vstupenky na všechny I. premiéry ND s pozváním 

do salonku a na následnou číši vína s insc. týmem
• program k jakékoli navštívené inscenaci zdarma 

(nutno prokázat se členskou kartou MeK)
• 2 vstupenky na představení hostujících zahranič-

ních souborů a galavečery s pozvánkou na číši vína
• zprostředkování soukromé prohlídky budov ND

Diamantový mecenáš
Výše příspěvku od 500 000 Kč ročně 
• základní balíček benefitů, benefity skupiny  

Zlatý mecenáš a navíc:
• možnost aktivně se podílet na vybrané inscenaci
• možnost výběru financování speciálního projektu 

(např. individ. podpora umělců, stud. stipendia atd.) 
• možnost zprostředkování večeře či obědu na terase 

historické budovy Národního divadla u trig
• možnost účastnit se zahr. turné uměl. souborů
• možnost zprostřed. soukromé večeře s umělcem

Máte-li chuť aktivně se účastnit dění na naší první 
scéně, nahlédnout do zákulisí a ještě více se přiblížit  
divadlu, vstupte mezi mecenáše …
Těšíme se na vás! 

Eva Sochorová

Kontakt:
Eva Sochorová, T 731 603 641

e.sochorova@narodni-divadlo.cz
Další zajímavosti sledujte na interne-

tových stránkách www.meknd.cz  
nebo na našem facebooku.

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

 >

Nela Strnadová při focení kampaně  
Mecenášského klubu

Foto: P. Hejný
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Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Czech Music Quarterly, Český rozhlas Vltava, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz

VERDI

MAŠKARNÍ
PLES

DIRIGENT: JAROSLAV KYZLINK
REŽIE: DOMINIK BENEŠ

SBOR A ORCHESTR NÁRODNÍHO DIVADLA
PREMIÉRY 5. A 7. ŘÍJNA 2017

 

Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Opery Národního divadla:  
JAROSLAV KYZLINK

Hudební ředitel Státní opery: 
ANDREAS SEBASTIAN WEISER



18

OPERA > PREMIÉRA

 >

Jaroslav Kyzlink při zkoušce
Foto: H. Smejkalová

 >
Jaroslav Kyzlink

Foto: I. Sochorová

Dirigent a hudební ředitel Opery Národního divadla JAROSLAV KYZLINK 
připravuje novou inscenaci Verdiho opery Maškarní ples. Svůj tempera-
ment a cit pro Verdiho dílo projevil mj. při nedávných nastudováních jeho 
oper Simon Boccanegra a Don Carlo v Národním divadle a Státní opeře. 
V následujícím rozhovoru jsme se ptali nejen na chystanou premiéru. 

Hudební nastudování a dirigent:
Jaroslav Kyzlink

Režie: Dominik Beneš
Scéna a kostýmy: Marek Cpin
Světelný design: Daniel Tesař

Sbormistr: Pavel Vaněk
Dramaturgie: Beno Blachut ml.

Sbor Národního divadla
Orchestr Národního divadla

Obsazení:
Gustav III.: 

Peter Berger / Michal Lehotský
Renato Anckarström: 

Svatopluk Sem / Michele Kalmandy
Amélie: Anda-Louise Bogza / Veronika 

Dzhioeva / Maria Kobielska
Oscar: Marie Fajtová / Yukiko Kinjo

Ulrica Arvidson: 
Veronika Hajnová / Eliška Weissová

Christian: Jiří Brückler / Jiří Hájek
Hrabě Horn: Oleg Korotkov / Roman Vocel

Hrabě Ribbing: 
Zdeněk Plech / Pavel Švingr

Soudce: Vladimír Doležal / Jan Markvart

1. premiéra: 5. října 2017 
2. premiéra: 7. října 2017

v Národním divadle

Dále uvádíme: 
13. a 15. 10. 2017,  

9. a 21.  11.  2017

Maškarní ples
Un ballo in maschera

Novou sezonu zahájíte Verdiho operou Maškarní ples. 
Ten se po letech vrací na jeviště Národního divadla. 
Proč jste se rozhodl nastudovat právě tuto operu?
Opera Un ballo in maschera, v českém prostředí uvádě-
ná s názvem Maškarní ples, byla na jevišti Národního 
divadla premiérově uvedena naposledy před padesáti 
lety! Tehdy inscenaci nastudovali dirigent Oldřich Pi-
pek a režisér Václav Věžník a účinkovali v ní například 
Ivo Žídek, Teodor Šrubař, Marcela Machotková a další. 
Dlouhý odstup je však jen jeden z důvodů, proč jsme 
se rozhodli tuto operu do dramaturgického plánu 
zařadit. Nejen jméno skladatele, ale také samotná 
kvalita díla, výborné pěvecké příležitosti, očekávaná 
divácká atraktivita a v neposlední řadě jakýsi kontext, 
chcete- li dramaturgická linie Opery Národního 
divadla – věnovat se nejen odkazu české a slovanské 
tvorby, ale budovat operní soubor, který dokáže inter-
pretovat celé spektrum operního repertoáru …

Uplynul rok od Vašeho nástupu do funkce hudební-
ho ředitele Opery Národního divadla. Jak na loň-
skou sezonu vzpomínáte? 
Celá uplynulá sezona byla velmi náročná – nejen 
množstvím uměleckých úkolů, jejich rozsahem i ná-
ročností. Pamatuji si mnoho krásných večerů v opeře 
– jak za dirigentským pultem, nebo jen jako divák 
a jsem za to na soubor hrdý. Rád bych, abychom 
mohli dále společně rozvíjet kvalitu každého předsta-
vení – někdy těch věcí „okolo“, které ovlivňují koncen-
traci nebo motivaci, je více. Jak vždycky říkám, měl 
jsem velkou výhodu, že jsem nepřišel do neznámého 
prostředí – po letech, které jsem strávil v různých 
operních domech, je podle mého názoru nejdůležitější 
problémy a eventuální konflikty (a těch v uměleckém 
prostředí svázaném v příspěvkové organizaci není 
málo) předvídat a snažit se je řešit dříve, než tzv. 
naplno propuknou. 

V rámci minulé sezony jste nastudoval koncertní 
provedení Berliozova Faustova prokletí, kde se čes-
kému publiku po delší době představil především 
v zahraničí působící český tenorista Pavel Černoch. 
Plánujete s ním v budoucnu spolupráci? 
Faustovo prokletí byl krásný projekt, vzpomínám 
na vynikající výkony sólistů, sborů i orchestru a jsem 
velmi rád, že byl velmi pozitivně přijat nejen poslu-
chači, ale také v souboru – každý šéf má radost, když 
členové, leckdy unaveni provozem, vyjádří radost 
a spokojenost s účastí na daném projektu. Navíc nás, 

až na tradiční výjimky, pochválila i kritika, auditorium 
bylo po oba večery zcela zaplněno. Intenzívně hledám 
pro soubor další podobnou koncertní příležitost v bu-
doucích sezonách. 
S Pavlem Černochem stále hledáme okýnka v jeho 
nabitém kalendáři a pro tuto sezonu snad mohu již 
prozradit, že vystoupí jako Jeník a Don José! Musím 
však upozornit na řadu dalších domácích i zahranič-
ních sólistů, kteří ozdobí naši širokou nabídku a fakt, 
že ve Stavovském divadle budou v jedné sezoně 
Mozartovy opery dirigovat Plácido Domingo i Marc 
Minkowski, netřeba dále komentovat.

Vraťme se nyní k připravované inscenaci Maškar-
ního plesu – okolnosti vzniku opery, jak již bylo 
nesčetněkrát řečeno, byly poznamenány přísnou 
cenzurou a politickými událostmi té doby. Sám 
Verdi byl nucen pozměnit jména postav i samotné 
místo děje. Čím je pro vás toto dílo i po téměř 150 
letech od vzniku stále zajímavé?
Giuseppe Verdi je synonymem pro operu a jeho hudba 
je stále zajímavá. Maškarní ples patří do jeho vrcholné-
ho období – opera opravdu nabízí nádherné pěvecké 
příležitosti všem hlavním představitelům. Klasický 
milostný trojúhelník tenor–soprán–baryton skladatel 
doplnil o romantickou altovou postavu věštkyně a ko-
loraturní soprán v postavě Oscara. Libreto je v tomto 
případě srozumitelným příběhem lásky a zrady, 
poslední obraz skutečného plesu v maskách je velmi 
nápaditě řešen i hudebně – Verdi rozdělil orchestr 
na tři skupiny, které rafinovaně využívá a podtrhuje 
tím různost prostředí a situací.

Co je z vašeho pohledu nejpřitažlivější stránkou 
aktuální inscenace? 
S mírnou nadsázkou doufám, že podle známého rčení 
„prima la musica, poi le parole“, které velmi vyzná-
vám, že v opeře to bude HUDBA, co myslíte? Máme 
skutečně skvělé pěvecké obsazení, snažíme se zcela 
dostát stylu Verdiho hudby, vypointovat každou frázi 
i slovo. S režisérem Dominikem Benešem jsme si již 
dlouho před začátkem zkoušek povídali a probírali 
jednotlivé situace, osobně považuji za velký přínos pro 
inscenaci atraktívní výtvarnou podobu, kterou vytvořil 
Marek Cpin. Tak si držme palce, aby nová inscenace 
měla úspěch a dosáhla ještě více repríz než ta před 
padesáti lety.

Mili Losmanová



Un ballo in maschera
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BEETHOVEN: LEONORA I
BERG: HOUSLOVÝ KONCERT

WAGNER: VALKÝRA, 1. jednání

Lidia Baich – housle
Meagan Miller – Sieglinde

Andreas Schager – Siegmund
Peter Mikuláš – Hunding

Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Orchestr Státní opery

Koncert:
16. listopadu 2017

ve Foru Karlín

Beethoven–Berg–Wagner 
Koncert ve Foru Karlín uvede exkluzívní umělce. Ve Valkýře se jako Siegmund předsta-
ví rakouský tenorista ANDREAS SCHAGER, jehož právě wagnerovské role katapulto-
valy v nedávné době na vrchol operního Olympu. Zahraniční kritiky se shodují v ná-
zoru, že Schager je v současné době nejlepší wagnerovský tenorista. Siegmundovu 
sestru Sieglindu uslyšíme v podání vynikající americké sopranistky MEAGAN MILLER, 
která se proslavila zejména jako Wagnerova Elsa, Eva, Sieglinda, Senta, Isolda a Alž-
běta. Houslový koncert Albana Berga patří do kmenového repertoáru všech světových 
houslistů a nechybí ani v repertoáru rakouské houslistky LIDIE BAICH, jedné z nejpo-
zoruhodnějších umělkyň mladé generace. 

Další koncert Orchestru Státní opery z volného cyklu 
ve Foru Karlín nabídne – pod taktovkou hudebního 
ředitele SO Andrease Sebastiana Weisera – díla tří 
mistrů, z nichž dva zaujímali v repertoáru pražského 
Nového německého divadla (NND) významné místo. 
Operu Fidelio Ludwiga van Beethovena (1770–1827) 
uvedl poprvé v Praze tehdejší kapelník Stavovského 
divadla Carl Maria von Weber 24. 11. 1814. V roce 
1886 ji zde dirigoval Gustav Mahler, a to s předehrou 
Leonora III mezi 1. a 2. dějstvím. Inscenace byla v úno-
ru 1888 přenesena do NND; v roce 1911 operu nově 
hudebně nastudoval Alexander Zemlinsky (24. 9.), ale 
Leonoru III zařadil na začátek díla. Předehry k Beetho-
venově jediné opeře jsou jevem v operní historii zcela 
ojedinělým: Beethoven ke každé ze tří verzí (1805, 
1806 a 1814) napsal novou ouverturu. Kromě toho 
složil ještě předehru Leonora I (chronologicky vlastně 
třetí) pro plánované představení v Praze v roce 1807, 
které se nakonec neuskutečnilo. Tiskem ji vydal 
na jaře 1838 ve Vídni Tobias Haslinger s opusovým 
číslem 138. Jejího provedení – 7. 2. 1828 ve Vídni – se 
Beethoven už nedožil. Právě tato Leonora I koncert 
Orchestru Státní opery zahájí. 
V dílech Albana Berga (1885–1935) se skrývá řada 
autobiografických prožitků, ovšem důmyslně zašif-
rovaných. Ryze osobní je i jeho poslední dokončený 

opus, velmi expresívní Houslový koncert z roku 1935. 
Berg ho komponoval jako requiem za zesnulou 
osmnáctiletou Manon, dceru Almy Mahler a Waltera 
Gropiuse. Requiem na „památku anděla“, jak zní pod-
titul koncertu, se nakonec stalo i Bergovým vlastním 
requiem – zemřel čtyři měsíce po dokončení skladby. 
Koncert premiéroval iniciátor skladby, rusko-americ-
ký houslista Louis Krasner 19. 4. 1936 v Barceloně.
Opery Richarda Wagnera (1813–1883) dominovaly 
repertoáru NND po celou dobu jeho padesátileté 
historie (1888–1938). Pravidelné místo v něm měla 
tetralogie Prsten Nibelungův, k níž Wagner našel 
inspiraci ve starogermánských a skandinávských mý-
tech. Druhý díl cyklu Valkýra (1870) byl poprvé v Pra-
ze proveden 20. 12. 1885 ve Stavovském divadle pod 
taktovkou Gustava Mahlera; v NND ji poprvé nastudo-
val Karl Muck 12. 2. 1888. Valkýra líčí zplození bájného 
reka Siegfrieda, který vzešel z incestu polobožských 
dvojčat Siegmunda a Sieglindy, manželky válečníka 
Hundinga. NND uvádělo občas v kombinacích s jinými 
díly jen první dějství Valkýry, v němž se oba sourozen-
ci poprvé setkají a pocítí k sobě okamžitě osudovou 
přitažlivost. 

Jitka Slavíková

 >
Andreas Schager – největší wagnerovský 

tenor současné operní scény
Foto: D. Jerusalem

Houslová virtuoska Lidia Baich
Foto: P. Benovsky
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V Národním divadle se v roli Carmen předsta-
víte poprvé. V minulosti jste v této roli vystu-
povala ve Freiburgu i v Linci. Jak se na svůj 
pražský debut v této roli těšíte?
Vystupovala jsem v této roli nejen ve Freibur-
gu, ale moje první Carmen byla v Seville, poté 
v Klagenfurtu, Oldenburgu, Linci a Freiburgu. 
Těším se velmi, bude to jistě opět zajímavá 
zkušenost. 

Carmen je velmi vášnivá a energická role. Sa-
motná postava se neustále nachází ve středu 
pozornosti mnoha mužů. Jak se s touto rolí 
sžíváte? 
Po pěti až šesti různých inscenacích moderních 
i klasických si myslím, že moje sžití s rolí není 

až tak obtížné, spíše mě zajímá sžití s kolegy 
a souhra jak hudební, tak inscenační. Carmen 
je sice středem pozornosti, ale ona sama, my-
slím, si to až tak nepřeje. Okolnosti a to, jakým 
způsobem žije, ji často „nutí“ se zachovat tímto 
způsobem či takto žít. Myslím si, že i ona touží 
po opravdové lásce, ale bohužel smrt přijde 
rychleji než láska.

Jaké další úkoly máte před sebou? 
Také v této sezoně budu vystupovat v roli 
Popelky ve Stavovském divadle, na což se moc 
těším. Dále mě čeká debut ve Wagnerově Kun-
dry, Verdiho Fenena nebo titulní role v opeře 
dánského skladatele Augusta Enny Cleopatra.

Nové posily v Carmen
V obsazení Bizetovy Carmen, jejíž úspěšná inscenace Jozefa Bednárika je na 
našem repertoáru od roku 1999, 30. října poprvé vystoupí Pavel Švingr jako 
Zuniga, Lukáš Bařák jako Morales a v titulní roli KATEŘINA HEBELKOVÁ. 
Po úspěšném debutu v roli Rossiniho Popelky v lednu 2016, se tak pražské-
mu publiku představení ve své další parádní roli.

Se zármutkem oznamujeme, že 26. srpna 2017 zemřel ve věku 81 let  
emeritní sólista Opery Národního divadla PROF. RENÉ TUČEK

Narodil se 8. ledna 1936 v Praze. Zpěvu 
a divadlu se nejprve věnoval ochotnicky. 
Zpěv studoval soukromě u profesorky Marie 
Gärtnerové a současně absolvoval úspěšně 
konkurz do sboru plzeňské opery. Ve svých 
studiích potom pokračoval v Praze u profe-
sorů Zdeňka Otavy a Jana Berlíka. Krátce 
působil v Českých Budějovicích (1959), 
od r. 1960 v Brně, kde rychle vyzrál, takže 
mu byly přidělovány významné role, např. 
Fibichův Don Manuel, Mozartův Don Giovanni 
či Gershwinův Porgy. Pěvecky se dále zdo-
konaloval u Franze Schuch-Toviniho ve Víd-
ni. Od 1. srpna 1971 se stal sólistou opery 
Národního divadla, po osamostatnění souboru 
Státní opery Praha (1992) byl jejím sólistou až 
do 8. ledna 1996. Všechny svoje role vytvářel 
s úsilím o spojení pěvecké a herecké složky. 
Jeho bohatý repertoár zahrnoval jak úlohy 
českých oper (Radovan a Přemysl v Libuši, 
Vladislav v Daliborovi, Kalina v Tajemství, 
Tausendmark v Braniborech v Čechách, Adolf 

i Bohuš z Harasova v Jakobínu, Laminger 
v Psohlavcích, Harašta v Příhodách lišky 
Bystroušky, Šiškov v Z mrtvého domu ad.), tak 
světových (hrabě Almaviva ve Figarově svatbě, 
Figaro v Lazebníku sevillském, doktor Mala-
testa v Donu Pasqualovi, Andrej Bolkonskij 
ve Vojně a míru, Escamillo v Carmen, Valentin 
ve Faustovi a Markétce, Eugen Oněgin, Giorgio 
Germont v Traviatě, Rigoletto, Scarpia v Tosce, 
Mandryka v Arabelle, Král v Orffově Chytračce 
ad.). Často vystupoval v zahraničí, spolupra-
coval s rozhlasem, televizí a gramofonovými 
firmami. Byl i vynikajícím interpretem písní. 
Od roku 1974 vyučoval na HAMU, v roce 2001 
byl jmenován profesorem. Byl mj. držite-
lem medaile parmské Verdiho společnosti 
za ztvárnění Rigoletta. V roce 2012 získal 
Cenu Thálie za celoživotní operní mistrovství. 
S René Tučkem jsme se rozloučili 4. září 2017 
na jevišti Národního divadla. 

Čest jeho památce!

 >

Kateřina Hebelková 
Foto: Ł. Kowalski

 >

René Tuček jako Scarpia, Tosca, 1980
Foto: J. Svoboda
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Wagnerův Lohengrin slaví  
mimořádný úspěch!
Obnovené nastudování 

inscenace Wolfganga Wag-
nera uvedené na Bayreu-

thských slavnostech v roce 
1967 přivezla do Prahy 
jeho dcera a pravnučka 

Richarda Wagnera  
KATHARINA WAGNER. 

Ihned po své pražské 
premiéře se stal Lohengrin 

senzací a jedním z nejsil-
nějších zážitků uplynulé 
operní sezony. Vybíráme 
mimo jiné i ze zahranič-

ních recenzí. 

V Praze se zpívá náramně dojemně. Už když Dana Bu-
rešová jako Elsa zazpívá první slova, „Můj ubohý bra-
tr!“, tak jasně, bezprostředně a upřímně, velice dětsky, 
bez stínění, hned nám to jde k srdci. Eliška Weissová 
je jako Ortrud „turbo booster“, hlas má v dramatickém 
žáru dokonale pod kontrolou, každý útok je dobře 
zacílený a vždycky zasáhne. Jiří Sulženko zpívá krále 
Heinricha téměř s elegancí vypravěče, Jiří Brückler 
jako Hlasatel se k němu s velkou vláčností druží.
Jan Brachmann, Frankfurter Allgemeine

Německý dirigent Constantin Trinks prokázal, že je 
vskutku wagnerovským interpretem: od prvních tónů 
předehry buduje promyšlenou, výrazově i dynamic-
ky vypracovanou koncepci díla, která dává možnost 
orchestru blýsknout se v plném zvukovém lesku. 
Radmila Hrdinová, Právo

Dojemně vytvořila Dana Burešová Elsu s velkou sym-
patií a s citem také v hlase, přímo strhující byla svou 
nevyčerpatelnou energií Ortruda Elišky Weissové, 
Olafur Sigurdarson zpíval velmi precizně Telramun-
da a vyváženou noblesou působil Jiří Sulženko jako 
král Heinrich. 
Michael Ernst, Neue Musikzeitung

Weissová vytvořila pravou wagnerovskou figuru sil-
ného hlasu, který umí vlnit duševními hloubkami. Její 
duet s islandským barytonistou Olafurem Sigurdar-
sonem, zpívajícím Ortrudina muže Friedricha z Telra-
mundu, byl ve druhém dějství uměleckým vrcholem 
opery, jakkoliv ta přirozeně silou i mohutností zpěvu 
vrcholila později.
Petr Fischer, Hospodářské noviny (ihned.cz)

 >
Aleš Briscein a Dana Burešová

Foto: H. Smejkalová

 >

Lohengrin
Foto: P. Borecký
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OPERA > PUTOVÁNÍ STÁTNÍ OPERY

Naše Elektra otevřela sezonu v San Franciscu

Pozvánka do Hudebního divadla Karlín

La traviata
Slavné Verdiho dílo podle románu Alexandra Dumase ml. Dáma  
s kaméliemi o Marii Duplessis, slavné kurtizáně a idolu pařížské  
společnosti 40. let 19. století. Nastudování poslední inscenace  
v roce 2006 se ujal zahraniční tým v čele s francouzským režisérem  
Arnaudem Bernardem, hudebním nastudováním byl pověřen  
italský dirigent Enrico Dovico. 
Inscenace patří k nejnavštěvovanějším titulům Státní opery.

Uvádíme 24. a 30. října v Hudebním divadle Karlín

Orfeus v podsvětí
Jacquese Offenbach vytvořil svou rozpustilou operetou vzor hudebního 
divadla reagujícího komediální formou a perzifláží na aktuální témata 
dne. Jeho dílo na pozadí mytologických příběhů dodnes paroduje s obrov-
ským vtipem politiku a společnost. Režiséři bratři Cabani se nebojí pro-
vokovat, a tak satirickou Offenbachovu operetu Orfeus v podsvětí zasadili 
do prostředí parlamentu Evropské unie. 
V měsíci říjnu uvedeme pouze jednu reprízu této inscenace. 

Uvádíme 23. října v Hudebním divadle Karlín
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Opera Elektra Richarda Strausse, která měla v Praze ve Státní opeře premiéru v červnu roku 2016, v září znovu ožila v San Francisco Opera, 
druhé největší scéně v USA, kam se letos v rámci mezinárodní koprodukce přesunula. San Francisco Elektrou zahájilo novou sezonu. Všech 
šest představení bylo zakončeno spontánním potleskem vestoje. Návrat inscenace na náš repertoár plánujeme po skončení rekonstrukce 
Státní opery.
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ROZHOVOR

Chodíte do divadla?
Ano, velmi rád. Bohužel kvůli časové vytíženosti  
ne tak často, jak bych si přál.

Byl jste generálním ředitelem slovenské Tatra 
banky, která je dlouhodobým partnerem SND. Vidíte 
nějaký rozdíl mezi českou a slovenskou scénou? 
Ne. Dokonce bych řekl, že česká a slovenská scéna 
se navzájem prolínají. Jak mezi účinkujícími, tak 
i v managementu. Například bývalá generální ředitel-
ka Slovenského národního divadla je dnes ředitel-
kou Opery Národního divadla v Praze. Nebo bývalý 
šéf Baletu Slovenského národního divadla je dnes 
šéfem Baletu Národního divadla v Brně. Mám několik 
slovenských přátel, kteří jsou operní pěvci a účinkují 
často v Praze. Nebo naopak čeští umělci, kteří účin-
kují v Bratislavě, takže se scéna navzájem prolíná.

Jak se díváte na možnosti kulturního rozvoje  
diváka a především mládeže v ČR?
Podle mě mají mladí lidé o kulturu zájem, nicméně 
hlavně o tu svojí, generační. Myslím si, že možností je 
spousta a mladí lidé chodí i do divadla. Není to o tom, 
že by chodili jen na diskotéky a do klubů. 
Své děti se snažím brát na všechny typy představení, 
od činohry přes operu až po balet. Mým dětem se 
velmi líbí muzikály, dokonce i mému šestnáctiletému 
synovi. Ale možná je to těmi herečkami a zpěvačkami 
(smích). Nejmladší dcera ráda chodí na pohádková 
představení. 
Také jsem rád, že děti se mnou poslouchají rockové 
kapely, což je můj oblíbený žánr. To máme společné. 
Kromě toho samozřejmě poslouchají svůj oblíbený  
rap či hip hop. Jen k dechovce jsme se zatím nedo-
stali … (smích)

Co si Raiffeisenbank slibuje od spolupráce  
s Národním divadlem?
Na úvod bych chtěl říci, že partnerství Raiffeisenbank 
s Národním divadlem zdaleka nekončí pouhým po-
skytnutím sponzorského daru, tím to naopak všechno 
začíná. Náš cíl je aktivní partnerství, podporované 
mediálně i jinými formami propagace, tak aby to 
dávalo smysl nejen divadlu v podobě finanční podpo-
ry, ale také aby to dávalo smysl s ohledem na naše 
marketingové cíle. 

Od partnerství si slibujeme to, že veřejnost, a přede-
vším naši klienti, si budou Raiffeisenbank spojovat 
s kulturou a uměním. Vedle sportu, kde se plně vy-
hraňujeme směrem do golfového prostředí, je kultura 
a umění oblast, ke které mají naši klienti též blízko. 

Co byste popřál Národnímu divadlu do nové  
sezony?
Samozřejmě hodně vydařených premiér a úspěšné 
dokončení rekonstrukce Státní opery, což je veliký 
projekt. A také vím, že Národní divadlo připravuje  
hostování mnoha špičkových zahraničních umělců,  
tak aby vše vyšlo podle představ.

Od 1. září 2017 je novým generálním partnerem Národního divadla  
Raiffeisenbank. Na důvody spolupráce, a nejen na ně, jsme se zeptali  
generálního ředitele banky IGORA VIDY.

 >
Igor Vida

Foto: Jan Branč

Novým generálním partnerem 
Národního divadla se Raiffeisen-
bank stala od 1. září 2017. Poté, co 
se prostřednictvím dlouhodobého 
partnerství s Českou golfovou 
federací, špičkovými amatérskými 
a profesionálními hráči i nejprestiž-
nějšími golfovými turnaji etablovala 
jako banka českého golfu, vstupuje 
nyní do světa kultury a umění. 
Za cíl si dává podpořit kvalitní a roz-
manitou uměleckou tvorbu, kterou 
Národní divadlo na všech svých 
scénách přináší, a pomoci v dalším 
rozvoji kultury v České republice. 
Generálním partnerem Národního 
divadla bude Raiffeisenbank po dobu 
tří následujících divadelních sezon 
(2017/18, 2018/19 a 2019/20) 
s možností prodloužení spolupráce.

Partnerství Raiffeisenbank  
s Národním divadlem  
nekončí sponzorským darem
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Překlad: Jan Tošovský
Režie: Braňo Holiček

Dramaturgie: Ilona Smejkalová
Scéna: Nikola Tempír

Kostýmy: Lenka Odvárková
Light design: Martin Špetlík

Hrají: Lucie Juřičková, Jan Bidlas,  
Patrik Děrgel, Jana Boušková,  

Sarah Haváčová j. h., Adam Vacula j. h.

Předpremiéra: 
25. října 2017

Česká premiéra:
26. a 27. října 2017

na Nové scéně

Dále uvádíme:
2. a 15. listopadu 2017

Queer identita
Tematická přednáška  

k inscenaci Jsme v pohodě
15. listopadu v 18.45
ve foyer Nové scény

Braňo, „jste v pohodě“?
V rámci možností ano.

I proto jste se rozhodl inscenovat na Nové scéně 
stejnojmenný text?
Prvním důvodem byla důvěra v překlad Honzy 
Tošovského. Známe se už dlouho, dělali jsme spolu 
spoustu projektů, které, alespoň si to myslím, byly 
fajn. Kývl jsem na nabídku, protože jsem věřil, že by 
Honza nevybral úplnou ptákovinu. Navíc když jsem 
si text přečetl, zdálo se mi, že umožňuje množství 
výkladů a že se s ním dá relativně autorsky pracovat.

Zábavný text vypovídá zejména o (naší) toleranci. 
Myslíte si, že Češi jsou tolerantní národ?
Myslím, že se to lepší. Česká povaha má jednu zvlášt-
nost, tolerance i netolerance zacházejí do extrémů, 
mezitím jako by neexistovalo vůbec nic. Občas se 
Češi snaží být papežštější než papež, či dokonce vyjít 
s oběma stranami. Určitě se ale stáváme tolerant-
nějšími, alespoň v některých ohledech, například 
vůči sexuální orientaci nebo jakýmkoliv odchylkám 
od „průměru“ v oblasti sexu. Ale na druhou stranu 
jsou Češi, bohužel, stále netolerantní v jiných oblas-
tech – v otázce menšin nebo právě přistěhovalců. Je to 
strach z lidí odněkud z „neznáma“.

Narážíte na podobné problémy i při své tvorbě?  
Jsou divadelníci tolerantnější částí české  
společnosti?

Základem dobře rozvíjejícího se a prosperujícího  
divadla je tolerance a k ní patří i rozmanitost.  
Je ale otázka, jak to vnímají diváci.

Vy jste měl v tomto směru s publikem nějaký  
konkrétní osobní zážitek?
Zaplaťpánbůh jsem zažil už tolik, že se mezi mé 
zkušenosti zahrnují i případy, kdy prostě člověk udělal 
inscenaci, která nebyla po chuti tak velkému množství 
diváků, jak očekával, když ji dělal.

Hru napsal americký autor Paul Rudnick. A americ-
kými reáliemi je dost prošpikovaná. Nebojíte se, jak ji 
právě méně tolerantní část publika přijme?
Jistě, na jednu stranu Ameriku obdivujeme a vzhlí-
žíme k ní, na druhou stranu však máme tendenci se 
jí trošku čecháčkovsky posmívat. Obě nevýhody hra 
v sobě má. Jde o náhled do světa, který je nám vlast-
ně relativně známý a kterému rozumíme, protože ho 
známe mimo jiné i z amerických filmů. Ale zároveň 
je pro nás něčím vzdáleným a odtažitým. V případě 
Rudnickova textu jej lze naštěstí vyložit tak, že zná-
mé a univerzální převáží nad cizím a neznámým.

Text v sobě nese i téma rodičovství a vyrovnávání 
se se sexuální orientací svých potomků. Vy sice 
máte malé děti, ale našel jste si v něm i přesto 
nějaké osobní rodičovské téma?
Rád bych. Bylo by skvělé umět se s nečekanými pro-
měnami svých dětí vypořádat, jako to dělají postavy 

Režisér BRAŇO HOLIČEK se zabývá především autorskou tvorbou 
a ve většině případů je zároveň autorem divadelních textů. Jde bezpo-
chyby o jednoho z nejinvenčnějších mladých režisérů. Jeho tvorba je 
totiž zajímavá nejen způsobem, jakým pracuje, ale i tématy, jež si pro 
své projekty vybírá. Do konce loňské sezony působil v angažmá Studia 
Ypsilon, pravidelně hostuje v Národním divadle Brno, v libereckém Diva-
dle F. X. Šaldy, v Divadle v Dlouhé či v Divadle Minor. Kromě divadelních 
projektů režíruje seriály a videoklipy, ale také virální, podpůrné a video-
kampaně. V říjnu se představí i divákům Činohry Národního divadla coby 
režisér první letošní premiéry – inscenace Jsme v pohodě.

 JSME
V POHODĚ

PAUL RUDNICK

 >
Režisér Braňo Holiček

 Jana Boušková a Lenka Odvárková
Patrik Děrgel a Sarah Haváčová

Foto: M. Špelda
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v naší hře. Nebo se o to alespoň pokoušet. 
V tomto smyslu jde o dost inspirativní záleži-
tost. Je univerzální právě ve faktu, že rodičov-
ství a rodičovské lásce rozumíme, ať jde o city 
americké, nebo české. Je to pocit, který znají 
rodiče po celém světě, a Rudnick jej navíc zpra-
covává zajímavým a zábavným způsobem.

Struktura hry není úplně obvyklá. V první 
řadě jde o několik stand-upových výstupů. 
Jste především autorský režisér, nebál jste 
se ke svému debutu na jevišti ND zvolit hru, 
jež se zkrátka musí precizně „zahrát“?
(Směje se.) To je otázka na dramaturgii Národ-
ního divadla, potažmo uměleckého šéfa. V mém 
případě to může působit jako protimluv, je ale 
důležité se někam posouvat a přijímat nové 
výzvy. Divadlo je stejně jenom jedno a ve vý-
sledku se omezí na hodnocení líbí-nelíbí nebo 
předává-nepředává. Způsob vzniku inscenace je 
divákovi vlastně šumák. Takže proč se nepoku-
sit použít třeba metody, které používám v prů-
běhu zkoušení autorského divadla i na pevný 
text? A navíc to zvolená hra umožňuje. Stand-up 
je výzva.

Proč se diváci tak rádi dívají na osamělého 
člověka na jevišti, který jim cosi vypráví?
Protože velmi často hovoří hrdina stand-upu 
a women’s show o věcech, o nichž se běžně 

nemluví, ale všichni je nějak tuší, nebo dokonce 
vědí. Často jde o témata, se kterými jsou diváci 
schopni se téměř na sto procent ztotožnit či si 
je alespoň představit. A ta syrová a srozumi-
telná forma, v níž interpret své sdělení podává, 
je vlastně velmi příjemná. Divák má paradoxně 
pocit, že jej nikdo neobelhává, i když jde pořád 
o ustálený formát a o divadlo. Není to jako roz-

hovor dvou lidí u piva, proti divákům stojí  
herec-člověk, který vnímá, slyší a nekompli-
kovaně sděluje, co by mu oni teoreticky řekli, 
kdyby to uměli stejně dobře.

Pokud byste si měl vytvořit vlastní stand-up, 
jaké by bylo vaše téma?
Měl bych asi několik témat. Určitě vztahy, 
děti, elektronické hračičky a český divadelní 
rybníček.

To jste mě překvapil, vy přece neděláte diva-
dlo, které se zabývá vztahy či dětmi.

To bude asi tím, že autorská větev je v mém pří-
padě mnohem tlustší a pevnější než ty ostatní, 
dost často totiž vyrůstá z akutní potřeby  vyjád-
řit se k něčemu, co se děje spíš ve společnosti, 
nikoli v mém osobním životě. Od toho se pak 
logicky odvíjí volba témat. A taky se mnohem 
lépe shodne skupina divadelníků na nějakém 
postoji vůči společnosti než vůči tomu, jak 
oni sami vycházejí s manželkou nebo jak jim 
funguje rodina. Člověk má také pocit, že dopad 
inscenace bude větší.

A osobní dopad pro vás? Změnila vám někte-
rá inscenace dokonce i život?
Nejzásadnější pro mě byla inscenace iJá, proto-
že po pěti měsících zkoušení jsem si vzal hlavní 
představitelku, jež v ní hrála iPod. Inscenace 
mě ale ovlivnila i jinak. Vyprávěla mimo jiné 
o Stevu Jobsovi a o jeho posedlosti dosáhnout 
naprosté dokonalosti. Ukázalo se, že jestli 
něco má být dokonalé, musí to v sobě zákonitě 
obsahovat chybu, teprve pak je to lidské. Možná 
se podobný objev dá vztáhnout i na divadlo, 
nevím. Rozhodně chci, aby každá inscenace, 
kterou zkouším, byla objevná nejen pro herce 
a pro diváky, ale zejména pro mne. Zatím se mi 
to snad daří.

Ilona Smejkalová

Chtěl bych se  
s nečekanými proměnami 
svých dětí umět vypořádat  
jako postavy v naší hře…
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Inspirace  

nejbizarnějšími 
folklorními 

kostýmy
Foto: archiv 
K. Štefkové

Režie: Jan Mikulášek
Dramaturgie: 

Marta Ljubková, Jan Tošovský
Scéna: Marek Cpin

Kostýmy: Kateřina Štefková
Sound design: Michal Cáb

Light design: Ondřej Kyncl

Hrají: Pavla Beretová, Matyáš Řezníček, 
David Prachař, Vladimír Javorský,  

Taťjana  Medvecká, Martina Preissová,  
Filip Rajmont, Kateřina Císařová j. h.

Předpremiéra: 
22. listopadu 2017

Premiéry: 
23. a 24. listopadu 2017  

v Národním divadle

Maryša

Aby ta ohromující čísla ještě neskončila: Maryša reži-
séra Zdeňka Štěpánka z roku 1956 se hrála úctyhod-
ných 132 večerů, a ta poslední, v režii Jana Antonína 
Pitínského, v titulní roli se Zuzanou Stivínovou, resp. 
Jaromírou Mílovou, se hrála 88krát. To také není  
špatné číslo.

Listování historií Maryši je dobrodružná, nikdy 
nekončící výprava za jmény (z nejednoho představi-
tele Francka se časem stal Vávra, nejeden Vávra se 
později ocitl v kůži Lízala), čísly, ale také problémy 
a neshodami. Několikrát přeobsazená role Vávry 
v premiérovém uvedení, které probíhalo pod bedli-
vým zrakem Viléma Mrštíka, například. Hrubá nespo-
kojenost obou bratrů s rozhodnutím vedení ND uvést 
jejich dramatickou novinku premiérově v odpoledním 
čase! A samozřejmě bystré kritické oko pečlivých 
znalců krojů, jak jinak … 

A tak se třináct (šťastných!) let po derniéře poslední 
Maryši pouštíme do dalšího výkladu. V Pavle Bereto-
vé jsme našli ideální představitelku vzpurné dcery, 
v Matyáši Řezníčkovi furiantského Francka. Máme 
skvělé rodiče, které nezlomí žádné dívčí slzy – Taťja-
nu Medveckou a Vladimíra Javorského – a taky toho 
nejlepšího Vávru – Davida Prachaře. Maryšu všichni 
dobře znají, obejdeme se tedy bez explicitního 
folklóru a pokusíme se ukázat, že děj největší české 
tragédie je živý bez ohledu na to, kam ho vnějškově 
zasadíme. Koneckonců, Maryšu máme pod kůží tak 
trochu všichni.

Marta Ljubková

Alois a Vilém Mrštíkové

S Maryšou pod kůží

Jeden z nejslavnějších dialogů českého dramatu – Od keho je káva? – Od žida. – A proč 
ne ze spolku? – Měli zavříno. – zazněla z jeviště Národního (a Stavovského) divadla 
celkem 516krát. Tedy pokud žádný z desítek představitelů Vávry nebo žádná z desítek 
představitelek Maryši neměla „okno“. Protože Maryša bratří Mrštíků nastoupila svou 
úspěšnou divadelní dráhu před 123 lety a jen v ND se dočkala deseti inscenací, není 
divu, že tentokrát počítáme hned ve stovkách a nikoliv v desítkách.
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Překlad: Jitka Sloupová
Režie: Daniel Špinar

Dramaturgie: Milan Šotek
Scéna: Dragan Stojčevski

Kostýmy: Linda Boráros
Hudba: Vicky Parker

Light design: Přemysl Janda

Hrají: Jana Preissová, Ondřej Pavelka, 
Tereza Vilišová, Veronika Lazorčáková, 

Lucie Polišenská, Igor Orozovič,  
Pavel Batěk

Předpremiéra:
8. listopadu 2017
Česká premiéra:

9. a 10. listopadu 2017 
ve Stavovském divadle

Reprízy: 
15. a 24. listopadu 2017

Noční sezóna

Dosavadní životní dráha britské autorky Rebeccy 
Lenkiewiczové (*1968) je jedním slovem závrat-
ná: ze zaplivaného nočního baru, kde se živila jako 
tanečnice (kteroužto zkušenost zvěčnila ve svém 
dramatickém debutu Soho: A Tale of Table Dancers, 
2000), až do Olivier Theatre, hlavní scény londýnského 
Royal National Theatre (stala se dokonce první žijící 
dramatičkou, jejíž text byl na tomto prestižním jevišti 
uveden – konkrétně hra Her Naked Skin, 2008, pojed-
návající o lásce dvou sufražetek v předvečer první 

světové války). K divadlu ale Lenkiewiczová přichází 
původně jako herečka, a soudě podle jednotlivých 
angažmá – Royal Shakespeare Company a Royal 
National Theatre – nikoliv neúspěšná (zmiňován bývá 
její výkon v Eurípidových Bakchantkách). Nakonec se 

však rozhodne pro dráhu autorky, a to nejen divadelní. 
Vedle bohaté práce pro rozhlas stojí např. za scéná-
řem k filmu Pawła Pawlikowského Ida, jenž roku 2015 
získal Oscara za nejlepší cizojazyčný snímek. Lenkie-
wiczová se rovněž osvědčila jako zručná adaptátorka 
Ibsenových her (Nepřítel lidu, Přízraky). Hra The Night 
Season vznikla roku 2004 pro sál Cottesloe britského 
Národního divadla.

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Volám 
ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci.“ 
Na první pohled nebude asi patrné, že právě tato 
slova – slova Žalmu 22 – dala jméno hře, s níž Činohra 
ND vstupuje do nové sezony ve Stavovském diva-
dle. Jasněji bude, podíváme-li se, jak tato pasáž zní 
v angličtině: „and in the night season, am not silent“. 
In the night season – „v nočním období“. Starozákonní 
žalm krále Davida bývá často považován za proroctví 
o Kristu, neboť totožná slova – „Proč jsi mě opus-
til?“ – vyřkne i Ježíš na kříži. Jistě, Ježíš volá Boha. 
V obecném smyslu však syn volá otce, dítě rodiče. 
Hra Rebeccy Lenkiewiczové je takových volání plná. 
Odchod ženy Esther od manžela, dětí i vlastní matky 
po sobě zanechal řadu otázek, na něž si tito „pozůstalí 
po živém člověku“ musejí odpovědět, mají-li ve svých 
životech pokročit dále...

Doslovný český překlad – Noční sezóna – zdál se 
nám nicméně zrovna tak nosný. Hra se totiž nočními 
hovory, sny i nespavostí jenom hemží. V tomto 
přízračném čase jsou s námi nezřídka i ti, kteří nás 
dávno opustili. „Sezóna“ pak zase asociuje divadlo 
– a vůbec herectví, které se ve hře pojí s postavou fil-
mové hvězdy Johna Eastmana (Igor Orozovič). Právě 
z těchto motivů učinil režisér Daniel Špinar základní 
metafory inscenace. Se svým týmem zbavil hru 
jistého popisného realismu, potlumil její konverzační 
charakter a propůjčil jí gesto hodné velkého jeviště. 
Nevzniká v současné světové dramatice mnoho textů, 
jako je Noční sezóna: silný příběh, výrazné figury, 
humor, poezie, emoce, smíření. Zveme vás na tragi-
komickou cestu za hledáním vlastních kořenů.

Milan Šotek

Rebecca Lenkiewiczová

Tragikomedie o lidech, kteří možná ještě jsou živí

Byl jeden otec a ten měl tři dcery a jednu tchyni. Manželku už ne, ta od něj utekla 
do Londýna. Žijí spolu na irském venkově. Tchyně je značně pomatená, ale spontánní. 
Jedna dcera se stále rozchází a schází s týmž klukem, druhá neví, co se sebou, a třetí 
se zamiluje do herce, který přijel natáčet film o básníku W. B. Yeatsovi. Jeho přítom-
nost probere tuto tragikomickou rodinku z letargie a její členy přiměje rozkrýt zasutá 
tajemství. Hořkosladká komedie výjimečné britské autorky, jež našemu hereckému 
souboru dopřeje hned sedm mimořádných dramatických rolí (v čele s Lily Jany Prei-
ssové), upoutá svou poezií a jemným humorem. 

 >

Scénický návrh Dragana Stojčevského
Foto: P. Neubert
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V neděli 8. října slaví radostné kulatiny naše milá kolegyně  
EVA SALZMANNOVÁ. K jubileu přejeme hodně zdraví, mnoho podstat-
ných rolí a natolik inspirativních studentů, jako je oslavenec z minulé-
ho čísla – tentokrát autor originálního laudatia.

Vážená Evo, ahoj paní profesorko,

asi nikomu jsem neřekl tolik hnusnejch věcí jako tobě, když jsme se 
na začátku potkali v té motanici rodinně-přátelsko-pracovních vztahů, 
jak už to u divadla často bývá.
A tys mi taky docela dovedla naložit – „do plnejch“, jak říkáváš.
Pamatuješ, jaks mě vzala – o dvacet let mladšího kolegu – na poslední 
z legendárních mejdanů u Vinkláře, než umřel? To bylo velký… a je to 
nepublikovatelný.
Proměnilas úplně moje vnímání naší profese. Konzervatoristu, který 
točením Nováků a v dabingu vydělával víc než jeho otec, pro české diva-
dlo poměrně významný, jsi dovedla až ke klauzurám v Rubínu, což byl 
najednou zážitek, i když bylo jasný, že takhle se zbohatnout fakt nedá.
Vlastně ses ocitla u všech důležitejch situací mýho osobního i profes-
ního života (to nemůže být náhoda)… Někdy i proti mojí vůli a v tu chvíli 
nesnesitelně, ale chci to znovu a napořád.
Přemejšlím, co bych o tobě napsal blbýho, aby to tu bylo vyvážený 
a nebyla to jenom adorace. Ale vždycky, když něco už už vypadá dost 
kontroverzně, vyzní to nakonec ve tvůj prospěch.
Jo! Na zkoušce inscenace Antonius a Kleopatra, kde jsi v režii Ivana 
Rajmonta hrála velkou nádhernou ženu Kleopatru, tě mladší kolegyně 
Sabina Králová (jak mimochodem tuším, třetí žena tvého druhého man-
žela) upozornila, že máš něco zelenýho za uchem. Tys pochopila, že to je 
zbytek líčení z inscenace Faust, ve které jsi v té době také hrála – Kočku 
a Bludičku. A Sabina to spočítala tak, že „zřejmě prošvihlas už dvoje 
mytí … Hmmm??“ – „Hmm! Důležitý snad je, o čem to divadlo je, ne?“ 
odvětila jsi. Aha, tak nic, to bych podepsal taky …
A víš, co nás hodně sblížilo? Vidělas mě v nejvíc ponižující situaci, 
vzpomeň si: klauzury ve 3. ročníku, předváděčka z předmětu lidové 
tance. U písně Žádnej by to do mě neřek, že mám hlavu jako ježek ses, jako 
profesorka v komisi, smíchy málem počůrala: Hele ho! Potomka svého 
času nejavantgardnějšího umělce E. F. Buriana!
Mimochodem, jen v Národním divadle jsem jedním z devíti tvých studen-
tů, kteří jsou tu s tebou v angažmá. A to nepočítám další divadla, všechny 

ty divadelní sklepy a továr-
ny, kde se při představení 
setkáváš na jevišti se svými 
žáky. To není náhoda! Jak 
bych tě stručně charakteri-
zoval? Evu Salzmannovou 
prostě chceš mít v divadle, 
kde máš angažmá…
A co pro tebe můžu udělat? 
Navštiv, Filipe, svoji starou 
nemocnou učitelku, jak 
říkáš od svých 38 let. Takže 
až zas budu v háji nebo až 
zas budu potřebovat něco 
zorganizovat nebo až zas 
budu mít nějakej novej 
sprostej vtip nebo až si zas 
budu potřebovat srovnat, co 
si o něčem nebo o někom 
myslet, napíšu ti, jo?

Filip Rajmont

GRATULUJEME

Na co byste se zeptali 
Malého prince?
Kdybyste se s Malým princem skutečně potkali, na co byste se ho zeptali? 
Setkání s ním vám sice slíbit nemůžeme, ale pokusíme se za ním vydat. 
Ještě před stejnojmenným představením Laterny magiky se totiž můžete 
zúčastnit tvůrčí dílny Mezi hvězdami.
Dílna je určená dětem od 7 let s doprovodem nebo bez a je zdarma ke 
vstupence na představení. 
Nutná předchozí rezervace na tvurcidilny@narodní-divadlo.cz.

14. října od 16.00 ve zkušebně Nové scény.
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Zpívejme a capella!
Lidský hlas je skvělým nástrojem a ke zpívání v našem novém workshopu 
tudíž dalších nástrojů netřeba! Zpívat může každý – i ten, kdo si myslí, že 
ne, i ti z vás, kterým tvrdili, že místo zpěvu mají jen otvírat pusu. Zpěv je 
radost a zpěv ve velké skupině o to větší. To vám potvrdí i Eva Vrbková, 
herečka a zpěvačka, kterou znáte z některých inscenací Národního diva-
dla (Malý princ, 1789, Sen čarovné noci). Ta pod hlavičkou ND+ nejnovější 
workshop Zpívejme a capella! povede a buďte si jisti, že svou energií a lás-
kou ke zpěvu nakazí i vás! Společně rozezníme všechny hlasy, najdeme 
jejich jedinečnost a využijeme ji pro společný, nezaměnitelný mnohohlas. 
Více informací a přihlášky na tvurcidilny@narodni-divadlo.cz.

25. listopadu od 10.00 ve zkušebně Stavovského divadla.
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KLUB  
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Vážení členové KPČ,
v měsíci říjnu 2017 vám  
nabízíme možnost zhlédnout 
tyto vybrané činoherní tituly:  

40% SLEVA
na představení v režii  
uměleckého ředitele Činohry 
ND Daniela Špinara: 

Tři sestry
Pro členy KPČ uvedeme  
13. 10. v 19.00; Stavovské divadlo 

Sen čarovné noci
Pro členy KPČ uvedeme  
31. 10. v 19.00; Národní divadlo 

JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 200 KČ 
Blížíme se k derniéře.  
Nenechte ujít poslední ter-
míny představení Jako břitva 
(Němcová). Derniéra je pláno-
vána v prosinci 2017.

Jako břitva (Němcová)
Pro členy KPČ uvedeme  
17. 10. v 19.00; Národní divadlo

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

Rezervace vstupenek:
Jana Tycová
Oddělení objednávek obchodního 
odboru ND – Činohra
Klub přátel činohry ND
Ostrovní 1, 112 30 Praha 
T +420 224 901 419 
j.tycova@narodni-divadlo.cz

SLEDUJTE NÁS ONLINE!
Činohra žije na internetu. 
Sledujte každý den novinky 
na sociálních sítích Faceboook  
a Instagram.

NÁMĚSTÍČKO

Na zahájení sezony na piazze-
tě ND (náměstí Václava Havla) 
pršelo štěstí tak intenzivně, že 
bylo nutno zrušit téměř celý 
připravený program; k pečení 
buřtů však naštěstí došlo.

+++
Činohra skočila do nové se-
zony po hlavě a rozezkoušela 
hned tři inscenace najednou; 
vzhledem k nedostatku zkuše-
ben zkoušíme Maryšu v kance-
láři bývalého ředitele Činohry 
Michala Dočekala.

+++ 
Dramaturgyně Ilona Smej-
kalová se nechala vyfotit 
neznámým fotografem před 
fotkou Jana Kačera.

+++ 
Sotva skončil společný letní 
pobyt na horách, herec Jan Bi-
dlas začal plánovat společný 
zimní pobyt na horách.

+++ 
Herec Filip Rajmont velkolepě 
oslavil čtyřicátiny; kolegové 
z pánské šatny mu nafotili 
skupinový akt, který bude od-
teď Filipovi každé ráno zvedat 
náladu.

+++
Ministr zahraničí Lubomír 
Zaorálek si splnil dětský sen 
a stanul na jevišti Národního 
divadla.

+++
Seznam prázdninových zra-
nění korunovala a Zlatou berli 
získává asistentka režie Eva 
Kafuňková, která rozbila auto, 
ale sama přežila. Srdečně 
gratulujeme.

+++
Putovní stůl Dany Medřické 
našel nové působiště v kan-
celáři redaktora programů 
Lukáše Novosada.

+++
V dramaturgii Činohry Národ-
ního divadla zavládla panika 
– větší než malý počet členů 
souboru účinkuje ve Studiu 
DVA.

+++
Umělecký ředitel Činohry 
Daniel Špinar si kvůli kolizi 
termínů musel hodit korunou, 
zda opráší Tři sestry, nebo Sen 
čarovné noci. 

+++

Nová edice originálních  
„inscenačních“ triček
Pro všechny fanoušky naší letošní vizuální kampaně od Dity Pepe  
jsme připravili trička k inscenacím Jsme v pohodě a Faust. 
Vybrat si můžete z dámských i pánských verzí nejrůznějších velikostí. 
Trička Jsme v pohodě jsou k zakoupení už nyní v pokladně Národního 
divadla na Nové scéně za krásných 150 Kč. 

V prodeji nadále zůstávají i trička z našich předchozích edic  
– Buď Národní a k inscenacím Manon Lescaut, Jako břitva (Němcová) 
a Sen čarovné noci.

Setkání s tvůrci
I v této sezoně pro vás připravujeme zajímavá Setkání s tvůrci, která se 
konají po generálních zkouškách činoherních inscenací a po vybraných 
večerních představeních. A že je na nich někdy rušno!
Využijte příležitost a setkejte se s režiséry, dramaturgy a s našimi herci. 
Zeptejte se na to, co vás zajímá, řekněte nám, jak na vás naše představení 
působí. Jsme rádi za vaše názory a postřehy! 

Setkání s tvůrci 1. listopadu po představení Spalovač mrtvol,  
dramaturgický úvod od 18.30.

Setkání s tvůrci 13. prosince po představení Na moři, zírám nahoru, 
dramaturgický úvod od 18.30.
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ČINOHRA > ZPRÁVY

Nedělní pohádky na Nové scéně  
od října v dřívějším čase
I v nové divadelní sezoně se můžete těšit na pravidelné nedělní pohádky 
ve foyer Nové scény, které připravujeme ve spolupráci se Studiem 
DAMÚZA. Od října je však v našem programu najdete v novém (a lepším) 
čase – už od 16.00! Do foyer Nové scény se s dětmi budete moci poprvé 
vypravit už 15. října na čerstvou novinku s názvem MOMO, napínavou 
loutkovou pohádku s prvky stínového divadla. 

Studio DAMÚZA: MOMO
Kam mizí náš čas? Není čas na hraní. Není čas na povídání. Už není čas 
ani na kamarády. Město šedne a nikdo není proč. Ještě, že jsou na světě 
děti, které si svůj čas nenechají vzít.

Délka představení: 45 minut
Vhodné pro děti od 6 let a jejich rodiče
Koncept, režie: Adam Krátký, Dorota Tichá
Hudba: Jan Machovec | Scénografie: Markéta Stará
Hrají: Adam Krátký, Dorota Tichá

Uvádíme 15. října od 16.00 ve foyer Nové scény.

Festivalové dny 
na náměstí Václava Havla
Pondělí 9. října 2017, 11–20 hodin
Doprovodným programem 21. konference Forum 2000 je Festival demo-
kracie (5.–12. října). Letos představí více než tři desítky neziskových 
organizací včetně Nadace Forum 2000. Chybět nebude bohatý hudební 
program, prokládaný mluveným slovem a rozhovory, uslyšíte autor-
ské čtení, projde kutálka ze Sametového posvícení a těšit se můžete 
i na kapely Ille (CZ) a Justin Lavash (UK). Vyvrcholením programu bude 
vystoupení disidentské kapely Porno Para Ricardo (Kuba), která má 
ve své zemi zakázáno vystupovat. V době od 2. do 12. října bude k poctě 
Václava Havla a jeho přátelství s bývalým vůdcem lidu Tibetu na ná-
městí Václava Havla možno zhlédnout fotografickou výstavu o životě 
a odkazu Jeho Svatosti XIV. Dalajlamy.

Pátek 13. října 2017 přízemí Provozní budovy B 
Druhá netradiční konference spolku Divná místa bude tentokrát zkoumat 
vztah ekologické udržitelnosti a města. Vystoupí profesor filosofie Miro-
slav Petříček, přírodovědec a biolog Jiří Sádlo a teoretik architektury Imro 
Vaško. Součástí akce bude i projekce videoeseje Ursuly Biemannové Deep 
Weather, který uvede kurátorka Mariana Serranová.

Luigi Pirandello: Hry
Komponované odpoledne na pirandellovské téma

Za účasti vydavatele a laskavé podpory Italského kulturního střediska 
v Praze uvedeme nový svazek her Luigiho Pirandella (1867–1936), 
který vydává Institut umění – Divadelní ústav.
Publikaci, která získala prestižní cenu Premio Flaiano za významný 
počin v oblasti italské literatury, představí teatroložka Kamila Černá.
Přednášku s názvem Svět prizmatem Sicílie: raná fáze Pirandellovy dra-
matiky pronese překladatelka Alice Flemrová, následovat bude diskuse.
Pirandellovu hru Džbán přečtou herci ND a studenti DAMU. 
Aktovka Džbán přibližuje proslulého italského dramatika a spisovatele 
z dosud neznámého úhlu pohledu. Autorovi bytostně vlastní téma kon-
trastu lidské vychytralosti a poctivosti se zde s lehkostí nahlíží v drobné 
humorné skice. Džbán je opraven, ale dráteník zůstal uvnitř. A samo-
zřejmě každý ví nejlíp, jak problém vyřešit.
Závěr bude patřit řediteli Italského kulturního střediska Giovannimu 
Sciolovi a kniha bude slavnostně pokřtěna. 
Odpoledne moderuje Tereza Sieglová.

24. října 2017 v 17.00 v Café NONA.
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www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Malý princ
Scénář: Petr Oslzlý, Vladimír Morávek
Režie: Vladimír Morávek
Scéna: Daniel Dvořák
Kostýmy: Sylva Zimula Hanáková
Hudba: Zbyněk Matějů
Dramaturgie: Lucie Němečková
Choreografie: Libor Vaculík
Kamera: Matěj Cibulka
Projekce: Šimon Koudela

Činohra, zpěv, hudba, tanec a velkoplošné projekce – to je Malý 
princ v režii Vladimíra Morávka. Místo pohádky pro děti podoben-
ství o veliké duševní síle člověka, který dokáže vytrvat i na hranici 
přežití, když poslechne své vnitřní dítě. Ten hlásek, který chce žít 
a dívá se na svět nezkaženýma očima. I v naší inscenaci se Malý 
princ setká s trochu sobeckou Růží, a obyvateli sedmi planet, kteří 
žijí životy beze smyslu. Nastavuje nemilosrdné zrcadlo, ale také 
nabízí cestu ven.

Uvádíme: 
13. října od 20.00 a 14. října od 17.00 a 20.00 hodin 
na Nové scéně

 ×
Isabela Smečková Bencová
Foto:  P. Nesvadba
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Laterna magika 
a Národní filmový archiv  
– příběh pokračuje
Jak víte, Národní filmový archiv je hlavním řešitelem tříletého projektu Laterna magi-
ka. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění, který vyvrcholí v roce 
2019. Zahrnuje sběr archiválií ze soukromých a veřejných sbírek, rozhovory s pamět-
níky a nedílnou součást tvoří práce s filmovým materiálem, jenž byl předán do Národ-
ního filmového archivu v roce 2010 – záchrana, popis a digitalizace vybraných částí. 
Co taková práce obnáší, o tom jsme si povídali s kurátorem NFA MICHALEM VEČEŘOU. 
„Nejde o klasické restaurování, kdy se vybírá nejkvalitnější materiál, u kterého se snažíme 
dosáhnout podoby, v jaké ho mohli diváci vidět při premiéře. V tomto případě se blížíme 
spíš rekonstrukci, snažíme se materiály k inscenacím sestavit tak, abychom měli ke každé 
alespoň kompletní negativ, rozmnožovací materiály a alespoň jednu kompletní sadu kopií. 
Naším cílem je filmy spíš zabezpečit, aby nedocházelo k další degradaci a my nepřicházeli 
o cenný historický materiál.“
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V jakém stavu byly filmové pásy, když jste 
začali s restaurováním?
Byly uložené v depozitáři ve stavu, v jakém se 
přebíraly z archivu ND, silně poškozené kvůli 
problematickému uskladnění (vlhko a nevhodná 
teplota). Filmy začaly degradovat, nastartované 
chemické procesy způsobily, že některé plecho-
vé krabice ani nešly otevřít. Úplně nejdřív bylo 
ale nutné roztřídit materiály na jednotlivé in-
scenace – při třídění podle nápisů na krabicích 
jsme počítali, že vše nebude přesné a budeme 
muset později některé přeřadit – ale zatím 
se to stalo jen u několika málo krabic. Je to 
detektivní práce. Krabice se často recyklovaly, 
na jedné jsou někdy poznamenány i tři až čtyři 
tituly a musíme určovat, o jaké se jedná. Navíc 
některé byly označeny ledabyle přilepenými 
štítky, které při stěhování nedrží, a pak těžko 
dohledáváme, k čemu filmy patří.

Co všechno obnáší záchrana filmu, jakým 
způsobem se s ním pracuje?
Před přívozem do střižny se zkontroluje, zda 
nejsou filmové pásy napadené plísní nebo oc-
tovým syndromem. U nezasažených materiálů 
manipulantky zpracují technický popis (druh 
materiálu, podložka, obrazový formát, druh zvu-
kové stopy, výrobce materiálu, délka atd.). Spolu 
s kolegyní Terezou Frodlovou pak zpracujeme 
obsahový popis, scénu po scéně zapíšeme, 
co se v obraze objeví, tedy „děj“, pokud to tak 
můžeme u Laterny označit. Současně přemýšlí-
me nad výběrem k přepisu do digitální podoby, 
sledujeme míru mechanického poškození (škrá-
bance, rýhy atp.) i degradaci barev – většina 
materiálů, které nám prošly rukama, jsou celé 

červené. Ty v nejlepším stavu manipulantky vy-
čistí a jdou k přepisu na Barrandov. U některých 
inscenací nejsme téměř schopni sestavit jejich 
skutečnou podobu – u Noční zkoušky a Vivisekce 
se hodně využívala televizní technika a živý 
přenos do obrazovek na scéně. Kopie dotáček, 
které máme, tvoří jen malý zlomek z velkého 
celku.

Je záchrana materiálu více mechanická, nebo 
používáte i chemické přípravky?
Obojí, filmy se často nechávají chemicky tzv. 
odplísnit. Napadení octovým syndromem je jiné, 
jde o postupný rozklad filmové podložky, při 
kterém se uvolňuje kyselina octová – v uzavře-
né krabici se rozpad neustále zrychluje. Proces 
nelze zvrátit, pouze zpomalit či téměř zastavit, 
ale to, co je ztraceno, nelze získat zpět. Napa-
dené materiály se obvykle i smršťují, nejdou 
přehrát, perforace nezapadá do mechanismu 
ozubených kol. V lepším případě to jen způsobí 
drobné kolísání rychlosti přehrávání a u zvu-
kových magnetických pásů kolísání frekvence 
zvuku a nekvalitní nahrávku. U octového syn-
dromu je jedinou cestou, jak materiál zachránit, 
jeho vykopírování, v případě, že to technický 
stav umožní.

Jaké jsou nejčastější mechanické závady?
Filmový pás mívá často poškozenou perforaci 
na stranách, to se opravuje speciální páskou, 
kdy se poškozená perforace podlepí. Může 
se stát, že se vzhledem k vlastní křehkosti 
přetrhne – u běžného filmu by se odstřižením 
okénka srovnal film do roviny a slepil lepidlem. 
Při takovém postupu ale dochází ke ztrátě 

i několika oken, což je u Laterny problém. Při 
představení se mohlo promítat paralelně klidně 
i ze čtyř projektorů, a pokud je třeba na jedné 
kopii zvuk a přetrhne se, byla by vůči ostatním 
asynchronní. Nesmíme ztratit ani políčko. Pokud 
je není možné slepit, ztracená okna se nahradí 
tzv. blankem – tedy materiálem, kde není žádný 
obraz, ale zůstane původní délka.

V jakých podmínkách se má filmový materiál 
skladovat, jaká je jeho životnost?
Ideálně v chladu a v prostředí s nízkou relativní 
vlhkostí. V novém depozitáři NFA, který se 
nedávno slavnostně otevřel na Hradištku 
za Prahou, bude vlhkost vzduchu 35 % a teplota 
– 5 °C. V takových podmínkách by se měly 
zarazit chemické procesy vedoucí k degradaci 
filmů. Materiály Laterny tak příznivé podmín-
ky rozhodně neměly a už jen to snižuje jejich 
životnost. V ideálním případě může film vydržet 
i několik set let, ale to by byla příliš optimistic-
ká prognóza. Další věc je magnetický záznam 
zvuku, který postupem let slábne, magnetická 
stopa se opotřebovává častým používáním. 
Navíc sám magnetický polev na pásu má vliv 
na trvanlivost filmové podložky – takové filmy 
jsou náchylnější k napadení octovým syndro-
mem a rychlejšímu rozkladu.

Kolik kilometrů filmů Laterny magiky vám už 
prošlo rukama?
To se těžko počítá, v tuto chvíli máme technický 
popis pro čtvrtinu sbírky, s obsahovým jsme 
o trochu pozadu. Hrubým odhadem – sbírka má 
cca 4 500 krabic, a když se do každé krabice 
vejde 300 m, máme cca 1 350 km komplet. 
337,5 km prošlo rukama manipulantkám 
a pro necelých 300 je obsahový popis. Nejvíce 
materiálu je od inscenací Odysseus (559 krabic) 
a Minotaurus (643 krabic). Projekce 300 m filmu 
trvá cca 10 minut, takže od dvou inscenací 
máme 12 020 minut, více než 200 hodin čistého 
času jen k „nakoukání“. Samozřejmě velká část 
nejsou kopie, ale negativy nebo magnetické 
pásy, které si promítnout nemůžeme, takže 
práce jde výrazně rychleji. Od větších inscenací 
míváme často jednu sadu filmových kopií dotá-
ček promítaných při představení. U některých 
starších představení máme velký počet kopií 
oproti novějším. Pro představu z nějakých 30 
krabic můžeme sestavit 7–8 kopií.

Co se děje s filmy potom – digitalizace a…?
Po vyčištění se filmy pošlou na Barrandov a pře-
píšou na skeneru. Zvlášť probíhá digitalizace 
zvukových pásů. Na magnetický materiál není 
digitalizační pracoviště na Barrandově zařízené, 
spolupracujeme proto s Davidem Šmitmajerem, 
který pro nás přepisy provádí. Digitalizované 
materiály jsou předány digitální laboratoři NFA, 
kde se sesadí tak, aby vypadaly jako při předsta-
vení – nejde jen o synchronizaci zvuku a jednoho 
plátna, ale zvuku a několika pláten, současně 
bychom měli vědět, jak přesně se promítalo. 
Jako případovou studii jsme si vzali Krkolom-
nou jízdu, což nebyl komplikovaný úkol – jde 
o číslo v délce několik minut, kde jednak máme 
referenční záznam ze současné doby a jednak 
máme jen dvě plátna, která spolu interagují, což 
nemusí být u Laterny pravidlem. U komplikova-
nějších představení budeme muset vyjít z histo-
rického výzkumu a archivních pramenů.

Lucie Kocourková

 >

Sklad filmových kotoučů
Záchrana materiálu
Foto: Tommy Jay /  
NFA 2016
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KALEIDOSKOP

Zahájení 135. sezony

V pondělí 28. 8. 2017 byla  
pro zaměstnance zaháje-
na 135. sezona Národního 
divadla. O několik dní později, 
v pátek 1. září, byla jubilejní 
sezona zahájena v odpoled-
ních hodinách na náměstí 
Václava Havla i pro veřej-
nost. Ačkoli pršelo a bohatý 
zábavný program musel být 
z technických důvodů zredu-
kován, mohli jsme mít radost 
ze zájmu našich příznivců.

1  Zaměstnanci v hledišti ND
2  Při příležitosti zahájení sezony 

byly uděleny Ceny ředitele ND pro 
umělce do 35 let – letošní ocenění 
získal pěvec Roman Hoza, herec 
Radúz Mácha a tanečník Giovanni 
Rotolo 

3  Do Síně slávy Národního divadla 
byla uvedena světoznámá 
pěvkyně, paní Gabriela Beňačková; 
ocenění předal ředitel ND prof. Jan 
Burian a ředitelka Opery ND a SO 
Mgr. Silvia Hroncová

4  Zažehnutí slavnostního ohně 
135. sezony se na deštivé piazzetě 
v roli hasiče ujal nový kmenový 
režisér Činohry Jan Frič

5  Umělecký ředitel Činohry Daniel 
Špinar, za ním moderující herci 
Lucie Juřičková a David Matásek

6  Umělecký šéf Baletu Filip 
Barankiewicz a ředitelka Opery ND 
a SO Mgr. Silvia Hroncová

7  Dosavadní umělecký šéf Laterny 
magiky Zdeněk Prokeš

8  Mgr. Silvia Hroncová a pěvec 
Štefan Margita při rozhovoru pro 
Český rozhlas Vltava

9  „Národní poštou“ bylo možné 
poslat zdarma pohlednici 
s příležitostným poštovním 
razítkem ND

1
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10  Baletní dílna s Kateřinou Hanáč-
kovou a prvními sólisty Nikolou 
Márovou a Michalem Štípou

11  Na kole štěstí si mnoho zájemců 
vytočilo milé a hodnotné dárky

12  Balet připravil vděčnou atrakci; 
všichni mohli být na chvíli 
„tanečníky“ a „tanečnicemi“

13  Je večer a akce pomalu končí …

Koncert k zahájení 
sezony 2017/18

Stalo se tradicí, že Opera 
zahajuje svou sezonu kon-
certem, který je vždy něčím 
zvláštním a neopakovatel-
ným. Tentokrát Orchestr 
Státní opery pod vedením 
uměleckého ředitele Opery 
ND a SO Petra Kofroně zvolil 
hudbu z repertoáru Nového 
německého divadla v Praze, 
jak se Státní opera nazývala 
do roku 1940.

14  Orchestr SO s dirigentem Petrem 
Kofroněm uvedl koncert v Národ-
ním divadle

15  Umělecký šéf Baletu Filip Baran-
kiewicz a Bohumil Volf, generální 
ředitel skupiny ČR a SR, Bidfood 
Czech Republic s.r.o. 

16  Hudební ředitel Opery ND Jaroslav 
Kyzlink a dirigent Enrico Dovico, 
který nově nastuduje Figarovu 
svatbu

17  Dieter Seemann, člen představen-
stva společnosti ŠKODA AUTO 

18  Překvapením večera byl malý 
Richard Horňák (10 let), kte-
rý správně zodpověděl otázku 
Petra Kofroně do publika. Za své 
znalosti dostal dárek, z kterého 
měl nelíčenou radost; na snímku 
po koncertu s ředitelkou Opery 
ND a SO Mgr. Silviou Hroncovou, 
správní ředitelkou ND Ing. Tama-
rou Čuříkovou a Petrem Kofroněm

19  Jak se den po koncertu ukázalo, 
Ríša Horňák je dítě mnoha talentů 
a my mu držíme palce

19
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DIVADELNÍ KRONIKA

Bedřich Karen * 130 let Jiřina Steimarová † 10 let

Jan Chalupecký

Marta Cihelníková

Jan Ježek

Věra Nováková

V říjnu slaví
MARTA CIHELNÍKOVÁ (4. 10. 1942), 
sopranistka, sólistka Opery ND v le-
tech 1973–2006. Z rolí např.: Mařenka 
(Prodaná nevěsta), titulní Rusalka, Káťa 
Kabanová, Tosca, Taťána (Evžen Oněgin). 

Jenůfa (Její pastorkyňa, 1969)

VĚRA NOVÁKOVÁ (7. 10. 1957),  
sopranistka, sólistka Opery ND v le-
tech 1987–2007. Z rolí např.: Zerlina 
(Don Giovanni), Kristinka (Věc Makro-
pulos), Papagena (Kouzlená flétna), 
Bystrouška (Příhody lišky Bystroušky). 

Paní Lovedayová (Dáma a lupiči, 1992)

JAN CHALUPECKÝ (12. 10. 1967), 
dirigent, spolupráce s ND od roku 1994. 
Z nastudování např: Don Giovanni, 
Gloria na, Simon Boccanegra, Kouzelná 
flétna, Bianca und Giuseppe, Macbeth, 
Nagano.

JAN JEŽEK (12. 10. 1957),  
pěvec, v angažmá a poté stálý host 
Opery ND a SO od r. 1991. Z rolí: Walter 
(Tannhäuser), Monostatos (Kouzelná 
flétna), Šujskij (Boris Godunov), Števa 
(Její pastorkyňa). Držitel Ceny Thálie 
1999 v oboru opereta – muzikál. 

Jupiter (Orfeus v podsvětí, 2017)

Blahopřejeme!

Vzpomínáme
BEDŘICH KAREN  
(15. 10. 1887–21. 8. 1964), herec, člen 
Činohry ND v letech 1921–1959. Z rolí 
např.: Titulní Faust, Petrucio (Zkrocení 
zlé ženy), Veršinin (Tři sestry), Macduff 
(Macbeth), Hjalmar Ekdal (Divoká kachna).

Prof. Dr. Sigelius (Bílá nemoc, 1957)

JIŘINA STEIMAROVÁ  
(24. 1. 1916–8. 10. 2007), herečka, 
elévka a sustentantka ND v letech 
1933–1941, členka Činohry ND 1942–
1952. Vnučka Vendelína Budila, dcera 
herečky Anny Budilové-Steimarové 
a herce Jiřího Steimara, matka herce 
Jiřího Kodeta a herečky Evelýny 
Steimarové, babička herečky Barbary 
Kodetové. Z rolí: Perdita (Zimní 
pohádka), Kristýna (Naši furianti), 
Dišperanda (Hrátky s čertem). 

Marcella (Kulový král, 1948)
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www.europredplatne.cz

Předplaťte si ekonomický týdeník 
Euro a vyberte si dárek!

Předplaťte si 
ekonomický týdeník Euro 

a vyberte si dárek!
www.europredplatne.cz

Informace jsou byznys

EU_inz_215x280.indd   2 22.6.2017   15:24:01

EU_predplatne_190x133,5.indd   1 13.9.2017   10:27:48

Dobrá zpráva je, že charitu máte pro 
letošek z krku. Ta špatná je, že čtenářský 
zážitek, který měla půlka wellness klubu 
z vašeho Forbesu, zatímco jste dřímali, 
se nedá odečíst z daní.

 

Víc informací o předplatném najdete na forbes.cz

FORBES v printové i elektronické verzi za 999 Kč ročně.

ALL YOU  
CAN READ

Roční předplatné

12x Forbes + 12x digitální verze + 7x speciální vydáni

Forbes NEXT Jaro 

Forbes Nejbohatší lidé

Forbes Woman

Forbes NEXT Léto

Forbes NEXT Podzim

Forbes Life

Forbes NEXT Zima

Za speciální cenu 1399Kč

N OV Ě

Předplatné objednávejte na:  
www.forbes.cz/predplatne
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www.railreklam.cz

VARIA-
POSTER

VARIAPOSTER® přináší mimořádně účinnou kombinaci 
středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. 
Variapostery jsou na nejfrekventovanějších místech 
nádraží, často ve spojení s moderními lavičkami pro 
pohodlnější čekání.  

REKLAMA 
NA NÁDRAŽÍCH, 

VE VLACÍCH 
A NA ŽELEZNICI

®



Projekt je podporován MKČR a Státním fondem kultury ČR.

 www.tanecniaktuality.cz

ROČENKA TANEČNÍCH AKTUALIT.CZ

2016

2017
v prodeji

Váš průvodce světem
Hudby, Opery a Tance

www.operaplus.cz



Jevištní technologie
Bosch Rexroth }

Bosch Rexroth, spol. s r. o.
Těžební 2, 627 00 Brno
tel. 548 126 111 | info@boschrexroth.cz | www.boschrexroth.cz

Dokonalé divadelní představení? Symbióza umě-

leckých výkonů, scénáře, režie, realizačního týmu  

a jevištní technologie. 

A právě na jevištní technologie jsme experti my. 

Naši odborníci navrhnou systémová řešení s  hyd-

raulickými a  elektromechanickými pohony včetně 

inteligentního řídicího systému přesně podle potřeb 

kulturního domu. Velikost nehraje roli, našimi part-

nery jsou jak malé, tak obrovské scény po  celém 

světě. Svěřte nám své požadavky a můžete si být 

jisti, že s naším řešením bude každé Vaše předsta-

vení opravdu dokonalým zážitkem. 

To je ono!

Už máte vstupenky na přímé přenosy 
baletů ze špičkové londýnské Royal 
Opera House? Předprodej v kinech už 
nějaký ten pátek běží a vy můžete vybírat 
mezi rodinnými inscenacemi (Alenka 
v říši divů, Louskáček, Zimní pohádka), 
nesmrtelnými klasikami (Manon, Labutí 
jezero) a progresivními novinkami 
(pocta Leonardu Bernsteinovi v podobě 
choregrafií Nový McGregor /  
Nový Wheeldon / Věk úzkosti).
Kompletní program letošní baletní  
sezony najdete na www.baletvkine.cz.



ŠKODA AUTO – partner Národního divadla

REZERVUJEME 
         VÁM MÍSTA 
   S NEJLEPŠÍM 
               VÝHLEDEM

skoda-auto.cz
Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů 
ŠKODA KAROQ: 4,4–5,5 l/100 km, 117–125 g/kmkm/skodaczz /skodaczz /skodaczz /skodacr

ŠKODA AUTO – partner Národního divadla

NOVÁ ŠKODA KAROQ I VE VERZI 4X4
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VĚNUJ SVÉMU VÍNU
VEŠKEROU PÉČI

A LÁSKA K NĚMU
PŘETRVÁ STALETÍ

. HABÁNSKÝ ZÁKON .

Již před 400 lety věděli Habáni, že nabídnout někomu své 
víno je stejné jako nabídnout přátelství. Věděli také, že pouze  

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

habánská vína okouzlují tím, čím před staletími. Svou duší. habanskesklepy.cz

JEN DOBRÉ PŘETRVÁ

HS_inzerce_ND_190x277mm.indd   1 13. 9. 2017   16:26:47



Změny v předplatném 2016/17
DV3 /Andrea Chénier
Představení se namísto původně plánovaného 25. 5. 2017 odehraje 
v úterý 19. 12. 2017 od 19 hodin.
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OBCHODNÍ INFORMACE

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla

Národní divadlo nabízí 
seniorům ve věku 65+ 
možnost zakoupit vstupen-
ky s 50% slevou na všech-
na představení ND*, tj. již 
od 60 Kč za vstupenku. 
Více informací na poklad-
nách ND. Kromě této slevy 
mohou senioři využít rov-
něž naši speciální nabídku 
na vybraná představení 
v říjnu 2017:

ČINOHRA 
Mlynářova opička
1. 10. v 19.00, Stavovské divadlo 
(přízemí a lože zvýš. příz. 200 Kč)
Jako břitva
17. 10. v 19.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 200 Kč)
Krvavá svatba
22. 10. v 14.00, Stavovské divadlo 
(přízemí a lože zvýš příz. 200 Kč)

OPERA
Žádný člověk
31. 10. ve 20.00, Nová scéna  
(celý sál 100 Kč)
Maškarní ples
13. 10. v 19.00, Národní divadlo  
(II. balkon 350 Kč)

LATERNA MAGIKA
Malý princ
14. 10. ve 20.00, Nová scéna  
(celý sál 300 Kč)

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

Národní divadlo nabízí 
studentům a mladým divá-
kům do 26 let vstupenky 
s 50% slevou na vyhra-
zená místa na všechna 
představení ND.*  
Kromě této slevy mohou 
studenti a mladí diváci 
do 26 let využít rovněž 
naši speciální nabídku 
na vybraná představení 
v říjnu 2017:

ČINOHRA 
Spalovač mrtvol
5. 10. v 19.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 200 Kč)
Mlynářova opička
23. 10. v 19.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 200 Kč)
Sen čarovné noci
31. 10. v 19.00, Národní divadlo  
(2. balkon 200 Kč)

OPERA
Žádný člověk
31. 10. ve 20.00, Nová scéna  
(celý sál 100Kč)
La traviata
30. 10. v 19.00, Hud. divadlo Karlín 
(I. balkon boky a II. balkon 250 Kč)

LATERNA MAGIKA
Cube
24. 10. ve 20.00, Nová scéna  
(celý sál 200 Kč)

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

* Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II. galerie | Nová scéna – místa na pravém 
a levém kraji hlediště, respektive do celého hlediště pro představení hraná při reduko-
vaném hledišti (činohra) | Hudební divadlo Karlín – místa v 5. kategorii (vybraná místa 
na I. a II. balkoně). Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje a speciální 
nabídky budou vyhlašovány vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Sleva se nevztahuje 
na  akce typu pronájem a představení hostujících souborů.

SILVESTR 
S MOZARTEM
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Silvestr není tak daleko, 
jak se zdá

Slavnostní silvestrovský galavečer, na kterém zazní 
ty nejkrásnější árie z Mozartových oper. Nechte se 
vtáhnout do světa klasicismu a prožijte nezapome-
nutelný večer ve Stavovském divadle. 

V průběhu večera uslyšíte a uvidíte nejoblíbenější árie a scény z oper 
Don Giovanni, Figarova svatba, Così fan tutte, Kouzelná flétna a Únos ze 
serailu v legendární scénografii Dona Giovanniho od Josefa Svobody 
a kostýmech od Theodora Pištěka. Účinkují sólisté a hosté Opery 
Národního divadla a Orchestr Národního divadla. Diriguje David Švec.
Čeká vás bohatý raut s vybranými lahůdkami české i zahraniční 
kuchyně, neomezená konzumace alkoholických i nealkoholických 
nápojů, novoroční přípitek s našimi sólisty a tanec přímo na jevišti 
za doprovodu živé hudby. 

Program večera:
19.30–20.30: Welcome drink a GOLD DINNER & SHOWS
20.30–21.35: první část představení
21.35–22.45: PAUSE GOLD DINNER & SHOWS
22.45–23.50: druhá část představení
23.50–00.10: půlnoční přípitek s umělci
00.10–03.00: MIDNIGHT GOLD DINNER, tanec na jevišti

Cena za vstupenku pro jednu osobu:
Lóže přízemí a na balkonech: 11 990 Kč
Přízemí: 9 990 Kč
Galerie: 7 990 Kč

Hromadné objednávky, fakturace, firemní zákazníci: 
V případě zájmu o obchodní spolupráci při prodeji vstupenek,  
o rezervování většího počtu vstupenek, a/nebo o platbu na fakturu  
se obraťte na Oddělení objednávek obchodního odboru ND:
objednavky@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 319. 
Poradíme Vám a domluvíme s Vámi podmínky spolupráce.
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PROGRAM > ŘÍJEN / OCTOBER 2017

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

ND+ Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz
ENG S anglickými titulky / With English Subtitles

 1. Ne/Sun Tosca 19.00

 2. Po/Mon nehraje se / no performance

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

19.00

 4. St/Wed Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ND+ EX3 19.00

 5. Čt/Thu
Maškarní ples (Un ballo in maschera)  
(1. premiéra / 1st premiere) ND+

19.00

 6. Pá/Fri Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

 7. So/Sat
Maškarní ples (Un ballo in maschera) 
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

 8. Ne/Sun Manon Lescaut
14.00

19.00

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue nehraje se / no performance

11. St/Wed nehraje se / no performance

12. Čt/Thu Aida 19.00

13. Pá/Fri Maškarní ples (Un ballo in maschera) VŘ 19.00

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

15. Ne/Sun Maškarní ples (Un ballo in maschera) ND+ OO 17.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams) DV1 19.00

18. St/Wed Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ND+ ČS2 19.00

19. Čt/Thu Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

20. Pá/Fri Timeless (1. premiéra / 1st premiere) ND+ 19.00

21. So/Sat Timeless (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

22. Ne/Sun Chytračka / Měsíc SEN3 17.00

23. Po/Mon nehraje se / no performance

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

25. St/Wed Timeless DV2 19.00

26. Čt/Thu Timeless 19.00

27. Pá/Fri Madama Butterfly 19.00

28. So/Sat
Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen ROD2 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

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

14.00

19.00

30. Po/Mon Carmen 19.00

31. Út/Tue Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG 19.00

 2. Po/Mon Romeo a Julie / Romeo and Juliet ND+ EX2 19.00

 3. Út/Tue Romeo a Julie / Romeo and Juliet ND+ B1 19.00

23. Po/Mon Orfeus v podsvětí / Orphée aux enfers SEN1 17.00

24. Út/Tue La traviata DV3 19.00

30. Po/Mon La traviata 19.00

31. Út/Tue Romeo a Julie / Romeo and Juliet SEN4 19.00
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

Říjen / October 2017

 1. Ne/Sun
Mlynářova opička / The Miller’s Monkey ROD4 14.00

Mlynářova opička / The Miller’s Monkey ND+ 19.00

 2. Po/Mon nehraje se / no performance

 3. Út/Tue
Juro Jánošík 
(Státní opera Banská Bystrica / The State Opera Banská Bystrica)

19.00

 4. St/Wed Medea (Divadlo J. K. Tyla Plzeň / J. K. Tyl Theatre Pilsen) 19.00

 5. Čt/Thu Spalovač mrtvol / The Cremator 19.00

 6. Pá/Fri Thaïs (Divadlo F. X. Šaldy Liberec / F. X. Šalda Theatre Liberec) 19.00

 7. So/Sat Audience u královny / The Audience 14.00

 8. Ne/Sun
Dítě a kouzla / The Child and Magic (Jihočeské divadlo  
České Budějovice / South Bohemian Theatre České Budějovice)

17.00

 9. Po/Mon Alcina (Státní divadlo Košice / The State Theatre Košice) 19.00

10. Út/Tue Don Giovanni 19.00

11. St/Wed Krvavá svatba / Blood Wedding ND+ 19.00

12. Čt/Thu Popelka (La Cenerentola) 19.00

13. Pá/Fri Tři sestry / Three Sisters ND+ ENG 19.00

14. So/Sat Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) R 19.00

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

Audience u královny / The Audience 19.00

16. Po/Mon Don Giovanni 19.00

17. Út/Tue Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) 19.00

18. St/Wed Spalovač mrtvol / The Cremator 19.00

19. Čt/Thu Amadeus (Prague Shakespeare Company) 19.00

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

21. So/Sat
Opera nás baví – S operou kolem světa / Opera Is Fun! 11.00

Popelka (La Cenerentola) 19.00

22. Ne/Sun Krvavá svatba / Blood Wedding 14.00

23. Po/Mon Mlynářova opička / The Miller’s Monkey ND+ Č3 19.00

24. Út/Tue nehraje se / no performance

25. St/Wed nehraje se / no performance

26. Čt/Thu nehraje se / no performance

27. Pá/Fri Plácido Domingo – Don Giovanni 19.00

28. So/Sat Mikve / Mikveh 19.00

29. Ne/Sun Plácido Domingo – Don Giovanni 19.00

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

31. Út/Tue Tři sestry / Three Sisters 19.00

 1. Ne/Sun nehraje se / no performance

 2. Po/Mon Lippy (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) ND+ 20.00

 3. Út/Tue nehraje se / no performance

 4. St/Wed nehraje se / no performance

 5. Čt/Thu
Democracy in Americ (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

Ich kann nicht anders (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) ND+ 20.30

 6. Pá/Fri
Democracy in America (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) ND+ 18.00

Ich kann nicht anders (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.30

 7. So/Sat Elity / Elites (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) ND+ 20.00

 8. Ne/Sun Riding on a Cloud (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) ND+ 20.00

 9. Po/Mon Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue 20.00

10. Út/Tue Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment 20.00

11. St/Wed nehraje se / no performance

12. Čt/Thu nehraje se / no performance

13. Pá/Fri Malý princ / The Little Prince 20.00

14. So/Sat
Malý princ / The Little Prince ND+ 17.00

Malý princ / The Little Prince 20.00

15. Ne/Sun
Momo (Studio Damúza) 16.00

Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up 20.00

16. Po/Mon Cube 20.00

17. Út/Tue Láska a informace / Love and Infromation ENG 20.00

18. St/Wed
Hovory s... / Talking with... 15.00

Cocktail 012 – The Best of 20.00

19. Čt/Thu nehraje se / no performance

20. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

21. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
14.00

17.00

22. Ne/Sun Ceny Ministerstva kultury / Prizes of the Ministry of Culture 20.00

23. Po/Mon Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman ČS1 20.00

24. Út/Tue Cube 20.00

25. St/Wed Jsme v pohodě / New Century (předpremiéra / preview) 20.00

26. Čt/Thu Jsme v pohodě / New Century (1. premiéra / 1st premiere) 20.00

27. Pá/Fri Jsme v pohodě / New Century (2. premiéra / 2nd premiere) 20.00

28. So/Sat Sólo pro nás dva / Solo for the Two of Us
SEN5 16.00

20.00

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

30. Po/Mon Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up ND+ 20.00

31. Út/Tue Žádný člověk / No Man 20.00
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PROGRAM > LISTOPAD / NOVEMBER 2017

NÁRODNÍ
DIVADLO

ND+ Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz
ENG S anglickými titulky / With English Subtitles

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

FORUM 
KARLÍN

 1. St/Wed Chytračka – Měsíc / Die Kluge – Der Mond ND+ NO 19.00

 2. Čt/Thu Timeless ND+ B1 19.00

 3. Pá/Fri Timeless ND+ EX3 19.00

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

14.00

19.00

 5. Ne/Sun
Čert a Káča / The Devil and Kate ROD7 11.00

Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

 6. Po/Mon nehraje se / no performance

 7. Út/Tue nehraje se / no performance

 8. St/Wed Aida 19.00

 9. Čt/Thu Maškarní ples (Un ballo in maschera) ND+ O3 19.00

10. Pá/Fri Rusalka 19.00

11. So/Sat Timeless 19.00

12. Ne/Sun Timeless SEN1 18.00

13. Po/Mon Manon Lescaut 19.00

14. Út/Tue Chytračka – Měsíc / Die Kluge – Der Mond 19.00

15. St/Wed nehraje se / no performance

16. Čt/Thu nehraje se / no performance

17. Pá/Fri Ceny Paměti národa / Memory of the Nation 20.00

18. So/Sat Prodaná nevěsta / The Bartered Bride
ROD3 11.00

19.00

19. Ne/Sun Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

20. Po/Mon Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

21. Út/Tue Maškarní ples (Un ballo in maschera) ND+ O1 19.00

22. St/Wed Maryša / Marysha (předpremiéra / preview) 19.00

23. Čt/Thu Maryša / Marysha (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

24. Pá/Fri Maryša / Marysha (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

25. So/Sat
Čert a Káča / The Devil and Kate ROD8 11.00

Carmen 19.00

26. Ne/Sun
Adventní koncert / Advent Concert 11.00

Tosca 19.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG ČS2 19.00

29. St/Wed Timeless ND+ B2 19.00

30. Čt/Thu nehraje se / no performance

 6. Po/Mon Romeo a Julie / Romeo and Juliet ND+ VŘ 19.00

 7. Út/Tue Romeo a Julie / Romeo and Juliet 19.00

13. Po/Mon Lazebník sevillský (Il barbiere di Siviglia) O2 19.00

14. Út/Tue La traviata OK 19.00

20. Po/Mon Rusalka EX1 19.00

21. Út/Tue Netopýr (Die Fledermaus) 19.00

27. Po/Mon Rusalka 19.00

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

16. Čt/Thu Beethoven–Berg–Wagner K 19.00
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Listopad / November 2017

 1. St/Wed Spalovač mrtvol / The Cremator ND+ 19.00

 2. Čt/Thu nehraje se / no performance

 3. Pá/Fri Poprask v opeře (Viva la Mamma) 19.00

 4. So/Sat
Hamlet (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava /  
The National Moravian-Silesian Theatre)

19.00

 5. Ne/Sun Mikve / Mikveh 19.00

 6. Po/Mon Krvavá svatba / Blood Wedding 19.00

 7. Út/Tue Don Giovanni 19.00

 8. St/Wed Noční sezóna / The Night Season (předpremiéra / preview) 19.00

 9. Čt/Thu Noční sezóna / The Night Season (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

10. Pá/Fri Noční sezóna / The Night Season (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

11. So/Sat Polovecké tance (Bohemia Balet) 19.00

12. Ne/Sun Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) ND+ 19.00

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

14. Út/Tue Valmont 19.00

15. St/Wed Noční sezóna / The Night Season Č1 19.00

16. Čt/Thu Krvavá svatba / Blood Wedding ND+ 19.00

17. Pá/Fri Malá mořská víla / The Little Mermaid
14.00

18.00

18. So/Sat
Mlynářova opička / The Miller’s Monkey 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

19. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – Gioacchino Rossini 11.00

Poprask v opeře (Viva la Mamma) ROD5 17.00

20. Po/Mon Valmont ND+ EX4 19.00

21. Út/Tue Valmont 19.00

22. St/Wed Popelka (La Cenerentola) NDS 19.00

23. Čt/Thu Malá mořská víla / The Little Mermaid 19.00

24. Pá/Fri Noční sezóna / The Night Season ND+ Č2 19.00

25. So/Sat Modrý pták / The Blue Bird ND+ ENG 17.00

26. Ne/Sun Malá mořská víla / The Little Mermaid
ROD1 14.00

18.00

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

28. Út/Tue Tři sestry / Three Sisters ČS1 19.00

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

30. Čt/Thu Mlynářova opička / The Miller’s Monkey Č4 19.00

 1. St/Wed Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue ND+ 20.00

 2. Čt/Thu Jsme v pohodě / New Century ČNS 20.00

 3. Pá/Fri Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

 4. So/Sat
Kouzelný cirkus / Wonderful Circus ND+ ROD6 14.00

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

 6. Po/Mon
Miniopery / Minioperas
(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)

18.00

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

18.00

 8. St/Wed Sólo pro nás dva / Solo for the Two of Us 20.00

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

10. Pá/Fri Malý princ / The Little Prince 20.00

11. So/Sat
Malý princ / The Little Prince 14.00

Malý princ / The Little Prince ND+ 17.00

12. Ne/Sun
Golem (Studio Damúza) 16.00

Láska a informace / Love and Information ND+ ENG 20.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up ENG 20.00

15. St/Wed Jsme v pohodě / New Century ND+ 20.00

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

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

18. So/Sat nehraje se / no performance

19. Ne/Sun
Světlo v krabici / Das Licht im Kasten
(Düsseldorfer Schauspielhaus)

20.00

20. Po/Mon
Světlo v krabici / Das Licht im Kasten
(Düsseldorfer Schauspielhaus)

20.00

21. Út/Tue Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue 20.00

22. St/Wed
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

20.00

23. Čt/Thu
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

20.00

24. Pá/Fri nehraje se / no performance

25. So/Sat
Moc a vzdor / Macht und Widerstand 
(Schauspiel Hannovere

20.00

26. Ne/Sun
Moc a vzdor / Macht und Widerstand 
(Schauspiel Hannovere

20.00

27. Po/Mon Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up 20.00

28. Út/Tue Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment 20.00

29. St/Wed nehraje se / no performance

30. Čt/Thu Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00
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BUDOVY ND I PARKING 
JSOU UPRAVENY PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 (po–ne 10–18)
Vstupenky na představení Baletu, Činohry a Laterny magiky 
prodáváme na 5 měsíců dopředu, představení Opery 10 mě-
síců předem. 
 

POKLADNY  

Hlavní pokladna ND,  
Národní 4, Praha 1 (po–pá 9–18, so–ne 10–18), zde také 
pokladna předplatného 
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (po–ne 10–18)
Hudební divadlo Karlín, Křižíkova 10, Praha 8 (po–pá 9–13.30, 
14–19, státní svátky, so–ne 2 hodiny před představením)

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

PARKING 

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

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

které se koná ve dni parkování. 

+420 224 901 320, +420 224 901 443  

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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

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

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

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

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

stavení Činohry ND
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

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

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

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
We sell tickets for Ballet, Drama and Laterna magika per-
formances 5 months in advance, for Opera performances 
10 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)
Karlín Music Theatre, Křižíkova 10, Prague 8 (Mon–Fri 
9–13.30, 14–19, Public Holiday, Sat–Sun 2 hours before the 
start of the performance)

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

PARKING 

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

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

the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

ANGLICKÉ TITULKY 
V ČINOHŘE
Činohra Národního 
divadla připravila pro 
anglicky mluvící diváky 
tyto reprízy inscenací 
s anglickými titulky: 

Tři sestry (13. 10.)
Sen čarovné noci  
(31. 10., 28. 11.)
Láska a informace  
(17. 10., 12. 11.)
Modrý pták (15. 10., 
25. 11.)
Pýcha a předsudek 
(14. 10.)

ENGLISH-FRIENDLY 
DRAMAS 
For English-speaking 
theatregoers, the 
National Theatre has 
prepared a special offer. 
Some of the perfor-
mances are provided 
with English subtitles:  

Three Sisters (Oct 13)
A Midsummer Night‘s 
Dream (Oct 31, Nov 28)
Love and Information 
(Oct 17 , Nov 12)
The Blue Bird  
(Oct 26 , Nov 25)
Pride and Prejudice 
(Oct 14)

Further information is to be found on the theatre‘s 
website: www.national-theatre.cz

Informace o doplňkových programech 
pro skupiny i jednotlivce na  
www.NDplus.cz



GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI INSCENACÍ TECHNOLOGICKÝ PARTNER

PARTNER PREMIÉROVÝCH VEČERŮ MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍ



Happy ve Smrti obchodního cestujícího, Fenton ve  
Veselých windsorských paničkách, Benvolio v Romeovi 
a Julii, Cassio v Othellovi, Petruccio ve Zkrocení zlé ženy, 
Polonius v Hamletovi, Jaroslav Prus ve Věci Makropulos, 
Plukovník Pickering v Pygmalionu či slavný titulní Cyrano 
z Bergeracu. Nejen tím vším byl

Vladimír Brabec,
výborný herec, skvělý dabér a uznávaný kolega,  
který jen v Národním divadle vytvořil na osmdesát rolí.  
Zemřel 1. září 2017 ve věku 83 let. 
Čest jeho památce!

Na archivním snímku jako Petruccio s Kateřinou (Klára  
Jerneková) v nezapomenutelném Zkrocení zlé ženy, 1973
Foto: Jaromír Svoboda


