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08Kylián
Rozhovor s choreografem Jiřím Kyliánem 
k premiéře Kylián – Mosty času

06 Vánoční předplatné

20 Světová premiéra: 
Fascinace Wagnerem

 



 

PREMIÉRY / PREMIERES  

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Zahrada / The Garden 
Režie: Pavel Knolle
Scénář: Pavel Knolle, David Stránský, 
Štěpán Pechar, Lukáš Trpišovský
Choreografie: David Stránský, Štěpán 
Pechar
20. & 21. 12. 2018

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Kylián – Mosty času / Bridges of Time
Žalmová symfonie  
/ Symphony of Psalms
Bella Figura
Petite Mort
Šest tanců / Sechs Tänze
Hudba: Igor Stravinskij / Lukas Foss, 
Giovanni Battista Pergolesi, Alessandro 
Marcello, Antonio Vivaldi, Giuseppe 
Torelli / Wolfgang Amadeus Mozart
Choreografie: Jiří Kylián
Hudební nastudování: Jaroslav Kyzlink
Dirigenti: Jaroslav Kyzlink / David Švec
11. 10. 2018 

Labutí jezero / Swan Lake
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij 
Choreografie: John Cranko
Hudební nastudování: Václav Zahradník
Dirigenti: Václav Zahradník / Sergej 
Poluektov
28. 3. 2019 

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Proces / The Trial 
Hudba: Antonio Bononcini, Dietrich 
Buxtehude, Henryk Górecki, Carlo 
Gesualdo, Tarquinio Merula, Claudio 
Monteverdi, Modest Musorgskij
Choreografie: Mauro Bigonzetti
13. 6. 2019 

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Bedřich Smetana
Libuše
Dirigent: Jaroslav Kyzlink 
Režie: Jan Burian 
14. & 16. 9. 2018

Ernst Krenek
Jonny spielt auf /Jonny vyhrává
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Režie: David Drábek 
24. & 26. 1. 2019

Sergej Prokofjev
Láska ke třem pomerančům /  
/ L’ amour des trois oranges)
Dirigent: Christopher Ward
Režie: Radim Vizváry
16. & 19. 5. 2019

Bedřich Smetana
Dalibor
Dirigent: Jaroslav Kyzlink 
Režie: Jiří Nekvasil
27. 6. 2019

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Ludwig van Beethoven
Fidelio
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser 
Režie: Vera Nemirova
22. & 23. 9. 2018 

Michael Nyman
Letters, Riddles and Writs /  
/ Dopisy, hádanky a příkazy
Steven Stucky
The Classic Style / Klasika
Dirigent: David Švec 
Režie: Alice Nellis
4. & 7. 4. 2019

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Pavel Novotný, Petr Wajsar
Tramvestie
Dirigent: Richard Hein
Režie: Marek Bureš 
17. 4. 2019

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Slavnostní koncert při příležitosti 
100. výročí vzniku Československa 
Část I.
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Sbor a Orchestr Národního divadla
21. 9. 2018 

Adventní koncerty
Dirigent: Jan Chalupecký
Orchestr Národního divadla
2., 9., 12. & 23. 12. 2018

Matiné k 195. výročí narození  
Bedřicha Smetany
Dirigent: Petr Kofroň
23. 2. 2019

Giuseppe Verdi
Requiem
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Sbor a Orchestr Národního divadla
5. 4. 2019 

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2019
Orchestr Národního divadla
27. 1. 2019 

FORUM KARLÍN /  
THE FORUM KARLÍN 

Richard Wagner
Faszination Wagner
Dirigent: Matthias Fletzberger
Režie: Selcuk Cara
Orchestr Státní opery
25. & 26. 10. 2018

Vánoční koncert Státní opery /  
/ State Opera Christmas Concert
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Sbor a Orchestr Státní opery
17. & 18. 12. 2018 

PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA /  
PRAGUE CROSSROAD

Komorní koncerty v kostele sv. Anny
Orchestr Národního divadla
2. 10. & 15. 12. 2018, 2. 2. & 14. 4. 2019

JATKA78

Slavnostní koncert při příležitosti 
100. výročí vzniku Československa 
Část II.
Dirigent: Ondrej Olos
Orchestr Národního divadla
13. 11. 2018

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Karel Jaromír Erben 
Kytice / A Bouquet
Režie: SKUTR
28. 2. & 1. 3. 2019

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Stefan Zweig
Netrpělivost srdce /  
/ Beware of Pity
Režie a dramatizace: Daniel Špinar
8. & 9. 11. 2018

Jáchym Topol
Kouzelná země / Wonderful Land
Režie: Jan Mikulášek
Dramatizace: Jan Mikulášek,  
Marta Ljubková, Jan Tošovský
14. & 15. 2. 2019

Molière
Misantrop / The Misanthrope
Režie: Jan Frič
23. & 24. 5. 2019

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Rudolf Medek – Jiří Havelka – 
– Marta Ljubková
Plukovník Švec / Colonel Švec
Režie: Jiří Havelka
25. & 26. 10. 2018

Emil Hakl
Návštěva / The Visit
Režie: Jan Frič
22. & 23. 11. 2018

Daniel Špinar
Za krásu / For Beauty
Režie: Daniel Špinar
14. & 15. 3. 2019

Ascanio Celestini
Proslov k národu /  
/ Speech to the Nation
Režie: Petra Tejnorová
6. & 7. 6. 2019

Činohra Balet

Premieres
FOR THE 2018–2019 SEASONPremiéry

SEZONY 2018–2019
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Milí diváci,
světoznámého českého choreografa  
Jiřího Kyliána není nutné představovat. 
Jeden z nejuznávanějších umělců součas
nosti je nyní všude kolem nás – v různých 
magazínech, na plakátech, výstavách – 
jen ne osobně. Jeho asistenti Cora Bos 
Kroese, Roslyn Anderson, Patrick Delcroix 
pracují s našimi tanečníky a nastudováva
jí jednotlivé choreografie. Přípravy právě 
probíhají a vše spěje k naší první premié
ře sezony 2018/2019 s názvem Kylián – 
Mosty času, večera sestaveného „výlučně“ 
z Kyliánových choreografií. 

Komponovaná představení obvykle zahr
nují tři různá díla s odlišnou dynamikou, 
muzikalitou nebo tématem, jak tomu bylo 
v případě naší inscenace Timeless, která 
se stala kvintesencí celovečerních baletů.
Tentokrát, u příležitosti oslav 100. výročí 
vzniku Československé republiky, jsme 
připravili představení složené z baletů 
jediného tvůrce – Jiřího Kyliána. 
Během našeho uměleckého putování se 
setkáváme se zajímavými osobnostmi: 
designéry, hudebníky, tanečníky … Osobně 
jsem měl velké štěstí, že jsem se sezná
mil s řadou významných i legendárních 
osobností. Většina umělců si přeje na
sát energii těchto velikánů více než pár 
minut ve svém životě, avšak ne vždy 
se věci vyvinou tak, jak si přejeme. Jiří 
Kylián, tvůrce, který „ví jak“ (knowshow) 
se několikrát objevil ve Stuttgartském 

baletu na zkušebně. Tenkrát jsme si jeho 
osobnosti neužili dost … jeho aury kolem 
tanečníků, kterým pomáhal najít správný 
směr svých poetických obrazů.

Tanečníci Baletu Národního divadla mají 
velké štěstí, protože se s nimi osobně 
Mistr Kylián podělí v Praze o své zkuše
nosti a poznatky. Privilegium účinkovat 
ve výběru nejvýznamnějších Kyliánových 
děl bezpochyby rozšiřuje jejich horizonty. 
V každém případě tak dostávají velkou in
spiraci, která je může posunout na cestě, 
stát se lepším člověkem a tanečníkem. 

V těchto dnech jsme na baletních sálech 
v Anenském areálu svědky kombinací ta
nečních duetů s nezaměnitelnou estetikou 
neslučitelnou s jinými pohybovými styly. 
Vše je velmi muzikální, někdy nezávisle 
víří, jindy jde o sdílený tělesný efekt, který 
není nutné vysvětlovat. Rotace se dějí 
s jasnou přesností, což podtrhuje úžasný 
výsledek partnerské práce. Takovýto kry
stalicky čistý duet je typickým vizuálním 
znakem Kyliánova tanečního slovníku, 
který je dechberoucí také pro svůj dotek 
lidskosti.
Už se nemůžeme dočkat, až se 11. října 
zvedne opona, abychom byli svědky osla
vy svobody tance. 

Filip Barankiewicz
Umělecký šéf Baletu ND

Vánoční předplatné

Přemýšlíte už o ideálním dárku pod stromeček pro své přátele, partnery,  
prarodiče či přímo celou rodinu? 

VÁNOČNÍMI ABONENTKAMI na scény Národního divadla uděláte radost všem a navíc si zážitky  
z návštěvy divadelního představení užijete opakovaně. Navštívit tak můžete všechny budovy, kde hrajeme:  
Národní divadlo, Stavovské divadlo, Novou scénu i Hudební divadlo Karlín. Z připravených osmnácti  
skupin si vybere opravdu každý – milovník opery, činohry nebo baletu. Na své si přijdou i děti, studenti  
a senioři, pro které máme nachystané předplatné na odpolední reprízy. 
Všechna představení se odehrají v termínech od ledna do června 2019. 
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Nová jevištní technologie  
pro Státní operu
Po kompletním zrestaurování fresek 
v hledišti historické budovy Státní opery 
a osazení nových travertinových desek 
a skleněné fasády na přilehlé provozní 
budově se rekonstrukce posouvá vý-
znamným krokem dál.

Točna. 
Státní opera získá novou točnu, která přinese unikátní 
technické možnosti. Ministerstvo kultury rozhodlo 
o výměně zastaralé jevištní technologie za novou. Stá
vající točna pochází ze 70. let minulého století a pů
vodně byla plánovaná pouze její repase. Po zhodnoce
ní všech pro a proti padlo rozhodnutí, že bude jeviště 
Státní opery opatřeno novou špičkovou technologii. 
Nová točna včetně stavebních prací bude stát zhruba 
115 milionů (cena je bez DPH), a její instalaci budou 
předcházet zemní práce, protože se prostor pod celým 
půdorysem jeviště, které má rozměry 17 × 21 metrů, 
musí vyhloubit o pět metrů. Státní opera se tak stane 
z technického hlediska nejmodernější divadelní scé
nou v České republice a obstojí i ve světovém měřítku.

Videotechnologie.  
Současně s touto změnou byla odsouhlasena také 
moderní videotechnologie pro pořizování a zpracová
ní audiovizuálních záznamů ve Full HD kvalitě. Tato 
kvalita umožní i přímý televizní přenos pro standardní 
televizní vysílání nebo pro kina. V těchto případech 
bude divadlo plně „soběstačné“, pro pořízení záznamu 
ve vysílací kvalitě a nebude potřeba asistence kame
rových vozů a režie ze strany televizní společnosti. Pro 
přímý přenos tak bude stačit jen přenosový vůz. Vedle 
televizního vysílání bude instalovaná technologie slou
žit i pro stále častěji používaný Livestreaming. 

Opona. 
V Dílnách Národního divadla se pod vedením scéno
grafa Martina Černého a ve spolupráci se studenty 
katedry scénografie Divadelní fakulty Akademie 
múzických umění v Praze rekonstruuje opona pro 
Státní operu.

Den otevřených 
dveří na staveništi 
Státní opery

Přijďte se přesvědčit na vlastní 
oči. Uvidíte, co vše je již hotovo, 
a co nás ještě během následu-
jícího roku generální rekon-
strukce čeká. 

Počet míst ve skupinách  
je limitován bezpečnostními 
pravidly.  
Bezplatná rezervace míst:  
l.hubackova@narodnidivadlo.cz.

Den otevřených dveří 
na staveništi Státní opery  
proběhne v sobotu  
20. října 2018, 11.00–15.00.

 >
Martin Černý pracuje na oponě

Foto: J. Fišer
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Ministr kultury uvedl Ivu Janžurovou 
do Síně slávy Národního divadla
Ministr kultury Antonín Staněk uvedl herečku Ivu Janžurovou do Síně 
slávy Národního divadla. U příležitosti zahájení 136. sezony první scény 
byli oceněni také další umělci reprezentující jednotlivé obory. Umělečtí 
ředitelé zároveň představili podobu nadcházející divadelní sezony. 
„Je mi ctí uvést do Síně slávy právě paní Ivu Janžurovou, dovolím si říci 
legendu českého herectví. A to nejen divadelního, přestože právě s Národ-
ním divadlem je neodmyslitelně spjata. Vážím si jejích rolí a jen těžko bych 
vybíral, které z nich nejvíce a ve které ji mám nejraději. Paní Janžurové ze 
srdce blahopřeji a těším se, že se opět brzy potkáme v Národním divadle 
u některé z ‚jejích‘ her,“ řekl ministr kultury Antonín Staněk. 
Cenu ředitele pro umělce do 35 let si odnesli Magdaléna Matějková 
(balet), Filip Kaňkovský (činohra) a Jiří Brückler (opera). 
Ministr kultury Antonín Staněk také oznámil, že jmenuje prof. MgA. Jana 
Buriana ředitelem Národního divadla na druhé období, tedy od 2. 8. 2019 
do 1. 8. 2025. Ztotožnil se tak se stanoviskem Garanční rady pro ND.
„Národní divadlo v uplynulých pěti letech prošlo pozitivním vývojem, a to 
jak v umělecké oblasti, tak ve smyslu realizace významných strategických 
projektů. Pokračování stávajícího vedení Národního divadla zajistí této 
významné kulturní instituci potřebnou stabilitu a zároveň předpoklady pro 
pozitivní změny. Zachování kontinuity veřejné služby a dlouhodobý rozvoj 
divadla jsou klíčovým předpokladem pro nadprůměrné umělecké výsledky 
obhajitelné v mezinárodní konkurenci,“ řekl Antonín Staněk. 

Oslavy Dne vzniku 
samostatného českého státu 

INTERAKTIVNÍ 
VIDEOMAPPING

V rámci výročních aktivit k jubilejnímu roku 2018 plánujeme v neděli 
28. října ve dvou blocích – od 18.00 a od 22.00 hodin oslavit den vzniku 
samostatného českého státu interaktivním videomappingem na his
torickou budovu Národního divadla z perspektivy Střeleckého ostrova 
a mostu Legií. 
Videomapping zapojí diváky a hravou formou připomene hlavní myš
lenku založení divadla – národ sobě. Tedy to, že památná budova stojí 
díky sbírce, na které se před 150 lety podílely široké vrstvy obyvatel. 
Přihlížející se budou moci (po stáhnutí aplikace do svého mobilního 
telefonu či tabletu) online připojit k videomappingu a projekci na fasádu 
Národního divadla spoluvytvářet. 
V první fázi minihry budou účastníci sbírat padající mince a pomohou 
divadlo „postavit“ z jednotlivých stavebních bloků. Následně historická 
budova ožije vnitřní výzdobou. Oslava úspěchu bude přerušena zárodky 
požáru. Hráči budou vystaveni výzvě hořící divadlo uhasit. 
Akci zaštítila primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová MBA a ministr 
kultury ČR Ing. Antonín Staněk.
28. října 2018 od 18.00 a od 22.00 na historické budově ND

OD KAMENE KE ZLATU, 
OD DIVADLA KE STÁTU

V rámci oslav Dne vzniku 
samostatného českého stá
tu proběhne v neděli 28. říj
na také vyhlášení výsledků 
naší literárněvýtvarné 
soutěže, a to od 16.00 v his
torické budově ND. 
Patronka soutěže Hana 
Kvapilová (kterou zastoupí 
herečka Činohry ND), před
sedkyně literární poroty 
Božena Němcová (spisova
telka, lektorka tvůrčího psa
ní a ředitelka agentury Mám 
talent Markéta Dočekalová) 
a předseda výtvarné poroty 
Vojtěch Hynais (alias akade
mický malíř Jan Kunovský) 
pokřtí náš literárně výtvar
ný almanach, v němž pub
likujeme vybrané soutěžní 
příspěvky. 
Výtvarná díla dětí do 12 let budou navíc vystaveny. Všichni úspěšní 
účastníci soutěže obdrží na slavnostní setkání pozvánku.
28. října 2018 od 16.00 v historické budově ND

NA DEN POD ZEM 

O víkendu 3. a 4. listopadu 2018 se již potřetí Národní divadlo zapojí 
do projektu studentů Arts managementu VŠE a zpřístupní podzemní 
části svých budov. V rámci dvou dnů mají návštěvníci možnost se bez
platně podívat do jindy zcela nepřístupných částí Nové scény a historic
ké budovy ND. Místa na prohlídky je nutné dopředu registrovat na webo
vých stránkách akce. Kapacita skupin je limitována. 

http://nadenpodzem.cz

Nový umělecký ředitel Oper ND
Od září 2019 umělecky povede 
Operu Národního divadla a Stát
ní opery renomovaný hudební 
manažer Per Boye Hansen, který 
dlouhodobě úspěšně působil v Nor
sku a Německu. Ředitel Národního 
divadla prof. MgA. Jan Burian 
s jeho jmenováním seznámil mini
stra kultury Antonína Staňka. Výběr 
vhodných kandidátů na prestižní 

pozici probíhal od listopadu 2017. Hansen byl vybrán na základě doporu
čení výkonného ředitele prestižní mezinárodní organizace Opera Europa 
a dalších významných osobností evropského divadla a po konzultaci 
s Garanční radou ND. Ředitel ND Jan Burian zároveň oslovil dosavadního 
uměleckého ředitele Opery Petra Kofroně s další spoluprací v oblasti 
soudobé opery a hudby. 

 >

P. B. Hansen a A. Staněk
Foto: H. Smejkalová

 >

J. Brückler, M. Matějková, A. Staněk, F. Kaňkovský,  
I. Janžurová, J. Burian, D. Špinar, P. Kofroň a F. Barankiewicz 
Foto: Z. Pánek
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VÁNOČNÍ PŘEDPLATNÉ 2018

Exclusive I EXKLUZIVNÍ SKUPINY

Ve skupině nejoblíbenějších inscenací Národního divadla uvidíte balet 
Timeless, komponovaný večer ze tří děl světových choreografů.  
La traviata na motivy Dumasovy Dámy s kaméliemi patří mezi nej
slavnější opery světa. Činohra je zastoupena nejúspěšnější inscenací 
Audience u královny, v níž exceluje Iva Janžurová, a poetickou adaptací 
Erbenovy Kytice. 

02. 02. 2019 so Timeless 19.00 ND
05. 03. 2019 út La traviata 19.00 HDK
05. 05. 2019 ne Audience u královny 19.00 StD
17. 06. 2019 po Kytice 19.00 ND

Cena – A: 3590 Kč, B: 2490 Kč, C: 1490 Kč

II – Exclusive II EXKLUZIVNÍ SKUPINY

Inscenace klasických předloh, které zaujmou všechny diváky, zahajuje 
Audience u královny. V rolích ministrů Alžběty II. se vystřídají např. 
D. Matásek, I. Orozovič či V. Postránecký. Macbeth na motivy Shake
spearovy hry je pastvou pro oči i uši. Představení plné metafor vyniká 
psychologickým propracováním postav. Maryša, tragédie člověka, 
kterému okolí znemožňuje vlastní volbu, přinesla Pavle Beretové 
nominaci na Ceny Thálie. Závěr sezony bude patřit baletní klasice, 
ikonickému Labutímu jezeru choreografa Johna Cranka.

12. 01. 2019 so Audience u královny 19.00 StD
21. 02. 2019 čt Macbeth 19.00 ND
23. 06. 2019 ne Labutí jezero 19.00 ND
31. 05. 2019 pá Maryša 19.00 ND

Cena – A: 3590 Kč, B: 2490 Kč, C: 1490 Kč

III – Činoherní hity EXKLUZIVNÍ SKUPINY

Výběrem z úspěšných činoherních představení potěšíte diváky všech 
generací. Spalovač mrtvol přináší panoptikální pohled na bezpáteřní 
chování, které vede do záhuby. Noční sezóna je ideální pro milovníky 
irského humoru. V hlavní roli babičky září Jana Preissová. Ve Snu ča-
rovné noci se přesvědčíte, že Shakespearova komedie je plná humoru 
a bláznivých zvratů. A zakončíme Molièrovým Misantropem, jehož 
následovníci možná žijí v našem okolí.

18. 01. 2019 pá Spalovač mrtvol 19.00 StD
25. 03. 2019 po Noční sezóna 19.00 StD
02. 05. 2019 čt Sen čarovné noci 19.00 ND
05. 06. 2019 st Misantrop 19.00 StD

Cena – A: 1590 Kč, B: 1490 Kč, C: 790 Kč

IV – Operní hvězdy EXKLUZIVNÍ SKUPINY

Cyklus pro ty, kteří touží spatřit hvězdy světového formátu na vlastní 
oči. V roli Lohengrina, vystoupí Andreas Schager, jeden z nejvyhledá
vanějších hrdinných tenorů. Krásnou Violettu v La traviatě uvidíte v po
dání Simony HoudaŠaturové, jež tuto roli ztvárnila např. v Bruselu či 
Essenu. Posledním vzácným hostem je Adam Plachetka, kterého již 
znají diváci ve Vídni, v Paříži nebo v New Yorku. Na jevišti Národního 
divadla se představí v roli Přemysla ze Stadic ve Smetanově Libuši.

24. 02. 2019 ne Lohengrin (A. Schager) 17.00 ND
16. 04. 2019 út La traviata (S. HoudaŠaturová) 19.00 HDK
08. 05. 2019 st Libuše (A. Plachetka) 19.00 ND

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

V – Romantické večery I VE DVOU DO DIVADLA

Dva slavné romantické příběhy pro všechny zamilované. Balet Malá 
mořská víla je výpravnou pohádkou o lásce mořské panny k pozem
skému princi, pro nějž obětuje to nejcennější – svůj hlas a život.  
La traviata podle románu Dáma s kaméliemi patří mezi nejznámější 
opery. Osud kurtizány dojímá diváky celého světa.

09. 02. 2019 so Malá mořská víla 18.00 StD
28. 05. 2019 út La traviata 19.00 HDK

Cena pro dva – A: 3590 Kč, B: 2490 Kč, C: 1490 Kč

VI – Romantické večery II VE DVOU DO DIVADLA

Nechte se okouzlit příběhy lásky. Opera o kruté čínské princezně 
Turandot, hádankách a statečném nápadníkovi se řadí k nejpopulár
nějším inscenacím. Jistě si oblíbíte i novou verzi baletu Labutí jezero 
o zakleté Odettě, princi a nástrahách čaroděje Rudovouse.

25. 02. 2019 po Turandot 19.00 HDK
13. 04. 2019 so Labutí jezero 19.00 ND

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

VII – Baletní příběhy VE DVOU DO DIVADLA

Dva nesmrtelné příběhy jsou ideálním dárkem pro obdivovatele 
baletu i pro ty, kteří ho chtějí navštívit úplně poprvé. Tragický osud 
veronských milenců Romea a Julie, které řídí královna Mab, vystřídá 
v pořadí už třinácté zpracování Labutího jezera na jevišti Národního 
divadla.

11. 02. 2019 po Romeo a Julie 19.00 HDK
04. 04. 2019 čt Labutí jezero 19.00 ND

Cena pro dva – A: 2990 Kč, B: 1990 Kč, C: 1390 Kč

VIII – Operní příběhy VE DVOU DO DIVADLA

Spojením dvou oper, komické a vážné, můžete obdarovat všechny 
milovníky dobré hudby. Popelka G. Rossiniho je směsicí bláznivých 
situací, gagů, ale i dojemných melodií. Romeo a Julie Ch. Gounoda 
vás strhne neodvratitelností tragického konce i svými nádhernými 
duety protagonistů. 

10. 02. 2019 ne Popelka 19.00 StD
27. 05. 2019 po Romeo a Julie 19.00 HDK

Cena pro dva – A: 2990 Kč, B: 1990 Kč, C: 1390 Kč

IX – Dětem pro radost RODINNÉ SKUPINY

Nejmenším divákům jsme vybrali dvě výpravná představení. Těšit 
se můžou na pohádkovou operu Jeníček a Mařenka v režii Matěje 
Formana a komický balet Marná opatrnost o tom, jak je těžké uhlídat 
doma mladé děvče. 

06. 05. 2019 po Jeníček a Mařenka 17.00 HDK
01. 06. 2019 so Marná opatrnost 14.00 ND

Cena od šesti let – A: 890 Kč, B: 690 Kč, C: 490 Kč

Vánoční předplatné
VÝHODY PŘEDPLATNÉHO
• 3 hodiny parkování zdarma 

v parkingu ND v Ostrovní ulici 
v den abonentního představení

• 30% sleva na koncerty České 
filharmonie

• dárkové balení abonentní 
vstupenky při osobním nákupu 
v pokladnách ND a při zaslání 
poštou

• cenové zvýhodnění
• bezplatné lektorské úvody 

k představením a speciální akce 
pro předplatitele

• jednoduchý výběr ze skupin 
sestavených podle žánru či 
zaměření

• přednostní prodej míst před za
hájením prodeje samostatných 
vstupenek

• stejné místo v hledišti při více 
představeních v jednom sále

KDY, KDE A JAK  
ZAKOUPIT PŘEDPLATNÉ?
• 29. 10. – 23. 12. 2018 

online na www.predplatnend.cz
• 29. 10. – 23. 12. 2018 

po–pá 9–18, so–ne 10–18 
Hlavní pokladna Národního  
divadla (Národní 4, Praha 1) 
+ 10.–23. 12. 2018 
prodloužená otevírací doba 
denně do 20 hodin

• 29. 10. – 23. 12. 2018 
osobně v prodejních místech 
po celé ČR (seznam na 
www.colosseumticket.cz)

• 1. 12. – 23. 12. 2018 
po–ne 9–21 
vánoční stánek Národního 
divadla v OC Arkády Pankrác 
(Na Pankráci 86, Praha 4)

ZPŮSOB PŘEVZETÍ VSTUPENEK 
A PLATBY
• eVstupenka + platební kartou 

online, MasterPass, bankovním 
převodem

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

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

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

K nákupu předplatného lze také 
využít dárkové poukázky Národního 
divadla. Uplatnit je můžete online či 
osobně v některé z našich pokladen.

Vánoční předplatné je už TRADIČNÍ DÁREK, kterým můžete potěšit 
sami sebe i své blízké. Nabízíme vám 18 PŘEDPLATITELSKÝCH 
SKUPIN sestavených z představení souborů Činohry, Baletu, Opery 
a Laterny magiky v termínech od ledna do června 2019.
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 OPERA  BALET  ČINOHRA  LATERNA MAGIKA  KONCERTY
ND: NÁRODNÍ DIVADLO, StD: STAVOVSKÉ DIVADLO, NS: NOVÁ SCÉNA, HDK: HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN, FK: FORUM KARLÍN

KONTAKTY

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

(po–pá 9–18, so–ne 10–18)
• tel.: +420 224 901 487 

(po–ne 10–18)
• email: predplatne@narodnidi

vadlo.cz (po–pá 10–18)
• adresa: Oddělení předplatného 

Národního divadla, Ostrovní 1, 
112 30 Praha 1

CENOVÁ PÁSMA

ND, StD
A přízemí a I. balkon včetně  

předních míst v lóžích
B zadní místa v lóžích přízemí  

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

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

NS
A střed
B vnitřní kraje
C vnější kraje

HDK
A střed a vnitřní kraje přízemí, lóže 

kromě zadních míst dvou kraj
ních lóží, 1. a 2. řada I. balkonu

B vnější kraje přízemí, zadní místa 
ve dvou krajních lóžích, 3. a 4. řa
da a vnitřní kraje I. balkonu 

C vnější kraje I. balkonu, II. balkon

X – Rodinné divadlo odpolední RODINNÉ SKUPINY

Větší balíček rodinných titulů seznámí děti se všemi žánry divadla. 
Laterna magika se představí Zahradou na motivy Jiřího Trnky. Balet 
Malá mořská víla diváky zavede do vodní říše mladé víly, která se 
nešťastně zamiluje do pozemského prince. Opera Příhody lišky 
Bystroušky jim ukáže krásu hudby Leoše Janáčka a činohra Modrý 
pták je navede, kde hledat to pravé štěstí. 

19. 01. 2019 so Zahrada 17.00 NS
09. 02. 2019 so Malá mořská víla 14.00 StD
24. 03. 2019 ne Příhody lišky Bystroušky 11.00 ND
18. 05. 2019 so Modrý pták 13.00 StD

Cena – A: 1390 Kč, B: 990 Kč, C: 690 Kč

XI – Opera nás baví RODINNÉ SKUPINY

Tento oblíbený cyklus vzdělávacích pořadů pro děti a rodiče přinese 
pět témat. Taje operního prostředí zábavnou formou odhalí sólistka 
Národního divadla Jiřina Marková. Každý měsíc uslyšíte zajímavé 
hudební nástroje, podíváte se na divadelní kostýmy, a dokonce možná 
i na prkna, která znamenají svět. 

16. 02. 2019 so Opera nás baví – Verismus 10.30 ND
16. 03. 2019 ne Opera nás baví – Bedřich Smetana 11.00 StD

14. 04. 2019 so
Opera nás baví – Pohádkové 
postavy v operách

11.00 ND

25. 05. 2019 so Opera nás baví – Německá opera 11.00 StD
15. 06. 2019 so Opera nás baví – Bohuslav Martinů 11.00 StD

Jednotná cena – 790 Kč 

XII – Dárek pro prarodiče SENIORSKÁ SKUPINA  

Obdarujte babičky a dědečky zážitky z divadelních představení. 
Odpolední reprízy různých žánrů jim jistě udělají radost. S Laternou 
magikou se přenesou do Zahrady dětství, nejen té Jiřího Trnky. Pýcha 
a předsudek je pobaví ironickým pohledem na vdavekchtivé dívky. 
Labutí jezero o zakleté princezně Odettě a princi, který poruší svou 
přísahu, potěší všechny milovníky klasického baletu. A operní Dopisy, 
hádanky a příkazy / Klasika jim ukáží hudební svět géniů, nejen osud 
Amadea Mozarta. 

23. 02. 2019 so Zahrada 17.00 NS
10. 03. 2019 ne Pýcha a předsudek 14.00 ND
06. 04. 2019 so Labutí jezero 14.00 ND
26. 05. 2019 ne Dopisy, hádanky a příkazy / Klasika 17.00 ND

Cena – A: 1490 Kč, B: 990 Kč, C: 690 Kč

XIII – Pro milovníky tance BALETNÍ SKUPINA

Skupina je vhodná pro diváky obdivující tance klasické i moderní. 
S Valmontem se přenesete mezi aristokracii, kde vládnou intriky 
a hřích. Sólo pro tři, inscenace Petra Zusky,  je strhující představení 
inspirované životy a písněmi tří zpívajících básníků – Brela, Vysockého 
a Kryla. Komponované představení Vertigo je magickou kombinaci 
lyriky, nostalgie, humoru i bláznivé absurdity. A posledním titulem je 
Labutí jezero, klasický balet s nádhernou hudbou P. I. Čajkovského.

25. 01. 2019 pá Valmont 19.00 StD
10. 03. 2019 ne Sólo pro tři 19.00 StD
05. 05. 2019 ne Vertigo 20.00 NS
26. 06. 2019 st Labutí jezero 19.00 ND

Ceny – A: 2690 Kč, B: 1690 Kč, C: 1090 Kč

XIV – Činohra na Nové scéně ČINOHERNÍ SKUPINY

Současné, odvážné a komorní, taková jsou představení na Nové 
scéně. Skupinu zahájí inscenace Jiřího Havelky o osudech J. J. Švece 
a jeho obrazu v kulturních dějinách. Na Návštěvě u přátel si můžete 
postěžovat, i vyjádřit se k problémům celého světa. Víte, kdo byl Karel 
Hugo Hilar? Divadelník a modernizátor Zlaté kapličky, který bojoval 
Za krásu. A sezonu zakončíme Proslovem k národu, vtipnou i buřičskou 
koláží z díla italského dramatika, herce a režiséra Ascania Celestiniho.

18. 02. 2019 po Plukovník Švec 20.00 NS
09. 04. 2019 út Návštěva 20.00 NS
09. 05. 2019 čt Za krásu 20.00 NS
18. 06. 2019 út Proslov k národu 20.00 NS

Jednotná cena – 790 Kč 

XV – Pro milovníky činohry I ČINOHERNÍ SKUPINY

Výběr oblíbených představení pro všechny milovníky klasických příběhů 
v novějším hávu. Vítejte v Thébách je politická satira o tom, jak se evrop
ská společnost za dva tisíce let moc neponaučila. Otázku věrnosti srdce 
i těla bude pokládat lehkomyslná Manon Lescaut. Nová inscenace Fausta 
ukáže svého protagonistu jako našeho současníka přesyceného požitky. 
A Maryša je donucena se provdat bez lásky. Může tak však důstojně žít?

04. 02. 2019 po Vítejte v Thébách 19.00 StD
08. 03. 2019 pá Manon Lescaut 19.00 ND
08. 04. 2019 po Faust 19.00 StD
15. 05. 2019 st Maryša 19.00 ND

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

XVI – Pro milovníky činohry II ČINOHERNÍ SKUPINY

Druhou nabídku tvoří divadelní adaptace literárních děl. Netrpělivost 
srdce S. Zweiga zpracovává téma falešného soucitu a zbytečných gest, 
která mohou být až krutá. Pýcha a předsudek Jane Austinové pobaví 
i dojme jemným humorem, s jakým popisuje lásku v různých podo
bách. Výpravnou scénickou podobu básní ze sbírky Kytice ocení nejen 
studenti, kteří ji mají jako povinnou četbu. Dramatizací románu Noční 
práce od Jáchyma Topola ukážeme důležité události historie naší 
země. Octneme se totiž v pohraniční vesnici v Kouzelné zemi.

06. 02. 2019 st Netrpělivost srdce 19.00 StD
05. 03.2019 út Pýcha a předsudek 19.00 ND
02. 04. 2019 út Kytice 19.00 ND
03. 06. 2019 po Kouzelná země 19.00 StD

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

XVII – Pro milovníky opery OPERNÍ SKUPINY

Nechte se unést bohatostí operního žánru napříč staletími. První 
představení Werther je inspirováno Goethovým románem o nástra
hách mládí. Jediná opera Ludwiga van Beethovena Fidelio pojednává 
o politických intrikách i síle lásky, která se musí maskovat. Pohádkový 
příběh Turandot o čínské princezně a jejích hádankách je poslední 
operou G. Pucciniho. Těšte se na tradiční zpracování a slavnou árii 
Nessun Dorma. Tragickou lásku vystřídá Láska ke třem pomerančům, 
satirická pohádka o hypochondrickém princi. 

07. 02. 2019 čt Werther 19.00 ND
24. 03. 2019 ne Fidelio 19.00 StD
22. 04. 2019 po Turandot 19.00 HDK
29. 05. 2019 st Láska ke třem pomerančům 19.00 ND

Cena – A: 2980 Kč, B: 1940 Kč, C: 1290 Kč 

XVIII – Nová opera OPERNÍ SKUPINY

O tom, že operní žánr je stále živý, svědčí naše nabídka děl 
20. a 21. století. Prvním je Sternenhoch, zdařilá adaptace Klímova 
románu Utrpení knížete Sternenhocha. Jonny vyhrává od E. Krenka 
je operou o touze po slávě. Je plná expresivních melodií a jazzu. Ne
všední zážitek slibuje také Tramvestie, zhudebnění přepisů rozhovorů 
v tramvaji. Poslední titul je poctou hudebním géniům. Dopisy, hádanky 
a příkazy jsou koláží z autentické korespondence Mozarta. Klasiku 
tvoří groteskní pohled na nebesa, odkud se vydávají Mozart, Haydn 
a Beethoven zpět na zem, aby odhalili, jak je to s jejich slávou. 

23. 01. 2019 st Sternenhoch 20.00 NS
07. 03. 2019 čt Jonny vyhrává 19.00 ND
22. 04. 2019 po  Tramvestie 20.00 NS
28. 05. 2019 út Dopisy, hádanky a příkazy / Klasika 19.00 StD

Cena – A: 1990 Kč, B: 1490 Kč, C: 990 Kč



TÉMA

Nejradši bych byl  
někým, kdo nepřetržitě  
tvoří, a zároveň vše ničí …

„Chcete-li pobavit Pána Boha, seznamte ho  
se svými plány do budoucna.“ (Woody Allen)  
Jste typ muže, který má plán?
Mám pocit, že Pánbůh má dost práce i bez mých 
plánů. Ale skutečnost je taková, že jakkoliv 
pořádkumilovný jsem, vždycky se mé původní 
plány jakýmsi božím zásahem změní. Tak obje
vuji nové možnosti, a děkuji Pánubohu za jeho 
intervenci. Zároveň mi to alespoň částečně 
odebírá mou zodpovědnost, a dává mi možnost 
případný neúspěch na něj svést.

„Umění zkrášluje člověka a brání mu být  
špatný.“ (Walther von der Vogelweide)  
Které umělecké dílo vás v životě excitovalo?
To je názor z 12. století, který se dnes může je
nom částečně obhajovat. Dnešní umění není jen 
krásné, ale i kritické, agresívní, politické, káravé 
a mnohdy kdovíjaké. Těch uměleckých děl, která 
mne inspirovala, je nesmírně mnoho. Ale snad 
je zajímavé, že právě píseň tohoto slavného mi
nesängera Walthera von der Vogelweide „Unter 
der Linden …" byla pro mne v mých šestnácti 
letech velmi inspirativní. Zpívá se v ní o dvou 
mladých lidech, kteří se milují pod lípou …, 
a k tomu jim ještě zpívá nějaký slavík! Ten 
slavík, Walther a ti tehdejší milenci už dávno 
nejsou, ale ta píseň přetrvala 800 let a inspiruje 
dodnes. „Inspirace” znamená vlastně vdechnutí, 
a vzduch je všude. Dobrý i špatný. K inspiraci 
je nám jen zapotřebí zvědavosti, citlivosti, vní
mavosti a zdravého úsudku. Svět je bohatý jak 
krásou, tak i neuvěřitelnými hrůzami …

„Tanec je matkou všech umění. Hudba a poe-
zie existují v čase, malířství a architektura 
v prostoru. Ale tanec žije jen jedenkrát v čase 
a prostoru.“ (Curt Sachs)  
Vytvořil jste přes stovku choreografií. Jak vní-
máte tanec po tak intenzívní zkušenosti dnes?
To řekl pan Sachs moc krásně a naprosto prav
divě. Tanec má ale dnes úplně jiné postavení 
v našem kulturním kaleidoskopu než za mého 
dětství. Stal se neodmyslitelným členem naší 
kulturní rodiny. O tom jsem už hodně řekl 
a napsal, ale není jednoduché to vše shrnout 
do jakési zkratky. Tanec je každopádně naším 
nejosobnějším uměleckým výrazem. Každý 
z nás je schopen tančit! Tanec žije a umírá 
v okamžiku, kdy je vytvořen. Je naprosto ojedi
nělý a neopakovatelný. Je důležité vidět ho živě, 
protože se už nikdy nenavrátí, zrovna tak jako 
ten tvůj úsek života, který ten okamžik zažil …

„Jen umění nám dává možnost vypovědět  
i to, co sami nevíme.“ (Gabriel Laub)  
Dozvěděl jste se něco o sobě skrze  
svou tvorbu?
Možná, ale nemohu to s jistotou říct. Umění 
skoro nikdy nevyjadřuje to, co jsme. Velmi často 
je tomu naopak. Dává nám možnost být něčím 
jiným, říkat věci, které bychom si v našem den
ním životě nedovolili vyřknout. Umění nás často 
osvobozuje od nánosů prachu všednosti. To je 
jeho největší dar. Dává nám možnost snít o vě
cech, které jsou nám nedostupné, anebo zarýt 
náš nos do pekelného hnoje, o jehož existenci 

jsme dosud neměli ani to nejmenší ponětí. Když 
jsem byl ředitelem Nizozemského tanečního 
divadla, často jsem přirovnával naši existenci 
k jednomu starému židovskému vtipu: Cohen 
chce prodat svou zahrádku. Inzeruje v novinách: 
„Velká zahrada na prodej …!“ Když přijde první 
zájemce, Cohen mu ukáže svou zahrádku, která 
je asi 25 čtverečných metrů. Udivený zákazník 
se ptá: Pane Cohen, vy jste přeci inzeroval veli
kou zahradu …, ale tohle …?! Na to Cohen klidně: 
„Jářku, zahrádka sice nemá velkou plochu, ale 
ráčej se podívat na její výšku …!" Tahle anekdota 
se stala symbolem mého NDT. K tomu jsem 
ale ještě přidal: „A vezměte také na vědomí její 
hloubku!"

„Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci 
a přátelství, staří mír a pokoj.“ (Konfucius) 
Co potřebujete v tomto okamžiku vy?
Ano, jsem s názorem pana Konfucia velmi sro
zuměn, ale mám k tomu jednu jedinou výhradu. 
Já potřebuji všechno: radost, lásku, práci, 
přátelství, pokoj a mír.

„Nepochopíme ruiny dříve, než jsme sami 
ruinami.“ (Heinrich Heine)  
Pamatujete si ten okamžik, kdy to bylo  
poprvé?
Nevím přesně, co tím myslíte. Ale nejsem tak 
úplně srozuměn s Heineovým tvrzením. Rád 
bych si s ním o tom promluvil, ale zaslechl 
jsem, že už zemřel. Nevím, kolik mu bylo let, 
když tuto větu napsal, ale zemřel v roce 1856 

Rozhovor s JIŘÍM KYLIÁNEM, českým choreografem,  
kosmopolitním umělcem, mužem s mnoha řády a oceněními,  
filmovým tvůrcem a především nadčasovým člověkem.

 >
Jiří Kylián

Foto: S. Lichtenberg
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Nejradši bych byl  
někým, kdo nepřetržitě  
tvoří, a zároveň vše ničí …
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Jiří Kylián a Sabine 
Kupferberg
Foto: J. Malíř

ve věku 58 let. Nabízím variantu: Jenom staří 
lidé dovedou pochopit, co mládí vlastně je. Před 
mnoha lety jsem se setkal se slavnou tanečnicí 
Margot Fonteyn. Tehdy, už jako starší tanečnice, 
interpretovala Julii v slavném Prokofjevově 
baletu. Řekla mi, že možnost pochopení a věro
hodného ztvárnění této role je mnohem snazší 
pro starší tanečnice, které na to už bohužel 
fyzicky nestačí. Na tomto dost jednoduchém pří
kladu vidíme celé dilema našeho života. 

„Kdo nikdy neopustil svou vlast, je plný  
předsudků“. (Carlo Goldoni)  
Jaký pohled na vlast jste získal díky  
vašemu odloučení?
Goldoniho tvrzení je anekdotické, a proto 
jednoduše srozumitelné. Ale myslím si, že 
není dobré odsuzovat ty, kteří svou vlast nikdy 
neopustili, jako lidi plné předsudků. Mé emig
rantství mne ujistilo v tom, že krev není voda. 
Ale současně jsem si uvědomil, že nekritické 
idealizování vlasti je velmi nebezpečné, a také, 
že my všichni nejsme jen obyvatelé jednoho 
velmi malého státu, ale především jedné malé 
planety jménem Země, a že nevraživost a sou
sedská závist a nenávist, je to nejhorší, co jsme 
od svých předků zdědili. Pakliže Goldoni útočí 
právě na tuto ignoranci, xenofobii a neznalost 
jiných národů a jejich kultur, tak mu musím dát 
stoprocentně za pravdu. Je to bohužel realita, 
s níž jsme právě dnes velmi intenzivně konfron
továni.

„Pokud jsi někdy miloval ženu nebo vlast, pro-
žil jsi výjimečné štěstí, a když potom zemřeš, 
už to není důležité.“ (Ernest Hemingway) 
V jaké podobě vám život přinesl výjimečné 
štěstí?
Nevím, jakou dávku alkoholu v sobě Heming
way měl, když tento výrok napsal, ale jistě 
stojí za zamyšlení, protože nadhazuje mnoho 
jiných tezí a představ: Milovat ženu a milovat 
vlast jsou dvě dost rozličné záležitosti. Dá se to 
srovnat s problémem koupit svetr pro ženu či 
pro vlast. V praxi je to ještě složitější …! Musím 
se přiznat, že mi život daroval mnoho šťastných 

chvil. Byl jsem od malička zamilován. Když jsem 
chodil do první třídy, mou první obětí byla naše 
třídní učitelka Marie Marelová. Byla moc krásná 
a velmi příjemně voněla. Potom to byla moje 
učitelka klavíru a později moje první učitelka 
baletu … Setkání se Zorou Šemberovou, naší 
učitelkou na Pražské konzervatoři, s Johnem 
Crankem, choreografem Stuttgartského baletu, 
kde jsem byl sedm let tanečníkem, se dá cha
rakterizovat spíš jako obdiv a respekt. Setkání 
v roce 1970 s mou dlouholetou partnerkou 
Sabinou je směs všeho: lásky, obdivu, bláznov
ství a inspirace. Štěstí znamená pro každého 
něco jiného, ale pro mne tkví v propojení lásky, 
fantazie a tvůrčí činnosti.

„Vlast není místo, odkud člověk pochází,  
nýbrž, kde si přeje zemřít.“ (Carl Zuckmayer) 
Kde se nachází vaše vlast?
Kde jsem se narodil, to dobře vím. Kde zemřu, 
o tom nemám to nejmenší ponětí, a myslím, že 
to není tak moc důležité. Dva velcí čeští vlasten
ci zemřeli v Holandsku: J. A. Komenský a autor 
české hymny „Kde domov můj“, František 
Škroup. Já sice tak moc velký vlastenec nejsem, 
ale snad v tom Holandsku také zemřu …?! Carla 
Zuckmayera jsem zažil živě v roce 1970, když 
promluvil na zahájení Salzburgského festivalu. 
Mluvil o zázraku, jak se z housenky, která se do
káže jen pídit, stane překrásný motýl schopný 
létat, a nás nějakým způsobem obšťastnit (po
kud si ho nepřipíchneme na stěnu) …! Jak jsem 
už řekl – krev není voda, ale to má s vlastí jen 
málo společného. Naše krev a naše DNA pochá
zí z různých končin světa. Co vlastně znamená 
to slovo „vlast"? Vlast je patrně něco, co nás 
vlastní, anebo něco, co vlastníme. Ale co je to, 
co je nám vlastní? Vlastní je člověku jenom jeho 
tělo, jinak nic. Proto jsem přesvědčen, že kam
koliv své tělo přeneseme, a najdeme tam práci 
a přátele, tam je náš domov. Někdy je dobře si 
uvědomit, že naše vlast není jen Česko (pro nás 
to tehdy bylo Československo), Rusko, Francie či 
Argentina, ale že naše skutečná vlast je planeta 
Země, a že je secsakramentsky nutné, abychom 
o ní pečovali tak, aby nám ještě alespoň chvilku 

vydržela. Musíme se starat o to, aby se nestala 
obětí bezohledného hospodaření, debilních 
národnostních půtek a hašteření, hraničních 
rozepří a totálně nesmyslného vraždění. 

„Milióny lidí touží po nesmrtelnosti, a přitom 
nevědí, co mají dělat, když v neděli odpoledne 
prší.“ (Susan Ertz) 
Dostal jste se někdy do této situace?
Tuto situaci jsem zažil mnohokrát, a vždyc
ky jsem si jí velmi vážil. Deštivá neděle je to 
nejkrásnější, co si člověk může přát. Nalézá se 
na mezi – mezi svým nezoraným ouhorkem, 
a neznámým polem na druhé straně. Člověk 
na mezi – mezi tím, co může, a tím, co nemusí. 
Optimální odpočinek!

„Abyste neupadli v zapomnění ihned po smrti, 
buď napište něco, co bude stát za přečtení, 
nebo dělejte věci, o kterých bude stát za to 
napsat.“ (Benjamin Franklin) 
Stal jste se novým členem Francouzské 
akademie krásných umění. Jaké to je být 
nesmrtelný? 
S tou nesmrtelností je to taková dost zapeklitá 
věc. Ano, stát se členem Francouzské akademie 
krásných umění, znamená stát se nesmrtel
ným. Ale aby se jím člověk stal, je zapotřebí, aby 
jeden z těch nesmrtelných zemřel, a tím uvolnil 
své křeslo příštímu nesmrtelnému !
Vždycky jsem si myslel, že mám po sobě 
zanechat něco, co by bylo ku prospěchu příštím 
generacím. To je ale relativně nová myšlenka. 
Mnohem starší úvahy převážně asijské filozofie 
nám navrhují, nezanechat po sobě nic, anebo 
tak málo, jak jen možno …!
Po pravdě řečeno, nejsem si vůbec jist, jestli je 
to či ono správné. Nejradši bych byl někým, kdo 
nepřetržitě tvoří, a zároveň vše ničí. Ale to je jen 
moje prakticky neuskutečnitelná utopie...

Helena Bartlová



Balet
Umělecký šéf:

FILIP BARANKIEWICZ

Slovanský 
temperament
DUMKA
Choreografie: Ondřej Vinklát
Hudba: Antonín Dvořák (Dumka č. 4, op. 90, část Andante moderato),  
Hellfish (Ultraviolence), autorská skladba Ondřeje Vinkláta na téma Dumky č. 4

ASPECTS
Choreografie: Katarzyna Kozielska
Hudba: Max Richter, Ezio Bosso, Nils Frahm, Henryk Górecki, Abel Korzeniowski

PERFECT EXAMPLE
Choreografie: Andrej Kajdanovskij
Hudba: Ikue Mori, While & Dr. Biso, Brian Eno, Carla Kihlstedt,  
Dan Rathbun & Matthias Bossi, Hej, Slované, Dmitry Cheglakov, Matmos

Uvádíme:
30. a 31. října 2018,
1., 8. a 9. listopadu 2018 
na Nové scéně

 ×
DUMKA
Matěj Šust
Foto: M. Divíšek

Ondřej Vinklát, autor Dumky, která večer otevírá, 
je nejen vynikající tanečník, ale i skvělý choreograf 
s fascinujícím nadáním, jehož smysl pro vyjádření 
emocionálního rozpětí osciluje na hranici vizionář
ství. Choreografií Dumka Vinklát vytváří nadčasové 
pojetí senzuálního propojení muže a ženy v se
xuálním aktu, ale ztvárňuje jej způsobem, kterým 
„předbíhá svou dobu“, ať už jde o elektronickou 
hudební aranži Dvořákovy Dumky, dramaturgii 
baletu, která přechází z jemných poloh do dyna
mických, orgasmicky gradujících tenzí, či práci 
s polopropustnými reflektujícími plochami, které 
na scéně vytvářejí základní rekvizitu, v níž se i díky 
důmyslnému světelnému designu v jednu chvíli 
objevují tanečníci projektovaní „sami do sebe“ 
a svého pohybu a zároveň do partnera či partnerky, 
s nimiž symbolicky splývají.

Martina Doležalová, Bavte.se, 18. 6. 2018
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BALET > PREMIÉRA

Kylián
Mosty času

Čtyři choreografie, které Balet ND nastudoval, se 
datují do let 1978 (Symphony of Psalms), 1987 (Sechs 
Tänze), 1991 (Petite Mort) a 1995 (Bella Figura). Všech
ny byly původně vytvořeny pro Nizozemské taneční 
divadlo (NDT), které bylo po desetiletí Kyliánovou do
movskou scénou, inspirací i laboratoří. Dělí je od sebe 
jen několik let, všechny však spojuje jemná poetika, 
velký choreografův cit pro hudbu, kreativita i nesmír
ná vynalézavost v oblasti pohybového slovníku. Přesto 
ale, postaveny vedle sebe, představí divákovi autora 
ve třech zcela odlišných fázích života i tvorby.
Hned první uváděná choreografie je českou pre
miérou, přestože je z představovaného vzorku tou 
nejstarší. Pochází z období, kdy Jiří Kylián v NDT jako 
choreograf i umělecký ředitel teprve začínal. Jde sice 
v pořadí o dvanáctý balet vytvořený pro nizozemský 
soubor, jeho autor ale v době jejího vzniku v Haagu 
působil teprve čtvrtou sezonu. Zároveň jde o choreo
grafii, která vznikla v roce, jež pro NDT znamenala 
zásadní průlom a první opravdu značný úspěch v zá
moří. Vždyť u nás o něco méně známá Symphony of 
Psalms (Žalmová symfonie) vznikla ve stejný rok jako 
legendární Janáčkova Sinfonietta! Zajímavé je, že ji Jiří 
Kylián sám považuje za jedno ze svých nejlepších děl.
Období konce 70. a první poloviny 80. let se v Kyliáno
vě tvorbě vyznačuje teplými zemitými barvami, barev
nou scénografií (perské koberce zavěšené na tazích 
v Žalmové symfonii, krajina na horizontu v Sinfoniettě, 
náznak lesa ve Zjasněné noci nebo malířský ateliér 
v Torzu). Patří sem také typické hladké šaty, které 
oblékaly tanečnice NDT a kalhoty s rozevlátými koši
lemi jejich protějšků. Ženský kostým z tohoto období 
se dokonce stal pro mnohé vzorem pokroku v odívání 
tanečnic (u nás toužebně vysněným) a často byl tento 
styl nazýván „kyliánovským“. V začátku osmdesátých 
let pak přišly velké výpravné celky, ve kterých scéno
grafie a kostým hrály velkou roli (Dítě a kouzla nebo 

Příběh vojáka). Ke slovu se začíná také pomalu dostá
vat svícení jeviště, které postupně nabude mnohem 
většího významu. Autorkou světelného designu byla 
v začátcích často Jennifer Tiptonová. 
I Kyliánův přístup k hudbě prošel několika zajímavý
mi fázemi. V první z nich, o které je řeč v souvislosti 
s Symphony of Psalms, používal pro své balety celé 
hudební skladby a obracel se k známým autorům, jako 
jsou Anton Webern, Arnold Schönberg, Benjamin Bri
tten, Maurice Ravel, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, 
či jako v případě Symphony of Psalms Igor Stravinskij. 
Zdá se, že hudební skladba v jeho raném období byla 
hlavním a základním zdrojem inspirace. 
O to větší kontrast přinášejí další choreografie, které 
Balet ND ve stejném večeru představuje. Sechs Tänze 
i Petite Mort jsme na českých jevištích už obdivovat 
mohli. Obě pocházejí z následujícího Kyliánova tvůrčí
ho období, které se vyznačuje naprostým vymizením 
scénografie i ústupem barevnosti. Ke slovu přichází 
nově objevený element – světlo. Právě koncentrace 
na základní barvu jeviště (černá) a základní barvu 
světla (bílá) dala choreografiím z této umělecké fáze 
svůj název: „Černobílé balety“. Bella Figura naopak 
představuje určitý návrat ke scénografii, v devadesá
tých letech ale dostává zcela jinou podobu a na jevišti 
je přítomna spíše ve formě ikonických artefaktů než 
jako plošné dílo. Mění se i autorův přístup k hudbě. 
Namísto celých skladeb se ke slovu dostávají koláže. 
Inspirací už tedy není výlučně hudební předloha, ale 
často pohybový a výtvarný nápad. Co se však nikdy 
nezmění, je dojem nikdy nekončícího pohybu, origina
lita a moment překvapení, který Jiří Kylián do všech 
svých baletů vkládá.

Elvíra Němečková
Kritička a historička, vedoucí Kyliánova tanečního archívu v Praze

 >
Jiří Kylián

Foto: A. Corbijn

SYMPHONY OF PSALMS 
(ŽALMOVÁ SYMFONIE)

Choreografie: Jiří Kylián
Asistent choreografie: Patrick Delcroix

Hudba: Igor Stravinskij
Kostýmy: Joop Stokvis

Scéna: William Katz
Světelný design: Kees Tjebbes

BELLA FIGURA
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Asistent choreografie: Cora Bos Kroese
Hudba: Lukas Foss, Giovanni Battista 

Pergolesi, Alessandro Marcello, Antonio 
Vivaldi, Giuseppe Torelli

Kostýmy: Joke Visser
Světelný design: Kees Tjebbes

PETITE MORT
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Asistent choreografie: Roslyn Anderson
Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

Kostýmy: Joke Visser
Světelný design: Jiří Kylián, Joop Caboort
Technická adaptace světel: Kees Tjebbes

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

Asistent choreografie: Roslyn Anderson
Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

Světelný design: Jiří Kylián, Joop Caboort
Technická adaptace světel: Kees Tjebbes

Hudební nastudování: Jaroslav Kyzlink
Dirigenti: Jaroslav Kyzlink / David Švec

Orchestr a Sbor Opery Národního divadla

1. premiéra: 11. října 2018
2. premiéra: 12. října 2018

v Národním divadle
Dále uvádíme: 

14., 17., 18., 20., 23. října 
a 3. listopadu 2018

Ve své říjnové premiéře se Balet Národního divadla v Praze rozhodl 
vzdát hold jednomu z největších světových choreografů, pražskému ro-
dákovi, JIŘÍMU KYLIÁNOVI. Není to zdaleka poprvé, kdy se diváci na prk-
nech tohoto divadla s Kyliánovým dílem setkávají. Poprvé ale budou mít 
možnost vidět vedle sebe díla hned z několika etap autorovy nesmírně 
variabilní a objevitelské tvorby.
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BALET > POZVÁNKY

Celebrating Kylián

VÝSTAVA
Již od 11. října bude otevřena 
v Provozní budově B na náměstí 
Václava Havla výstava Celebrating 
Kylián! Expozice byla připravena 
na počest sedmdesátých naroze
nin Jiřího Kyliána v loňském roce 
v nizozemském Haagu. Iniciovali ji 
Holland Dance Festival, Kylian 
Productions, divadlo Korzo, 
Nizozemské taneční divadlo (NDT) 
a Zuiderstrandtheater. Již v červnu 
tohoto roku jsme výstavu na týden 
otevřeli, nyní máte opět možnost 
zhlédnout velice unikátní archivní 
záběry – vidět Jiřího Kyliána při 
tvůrčí práci je zážitek. Výstavu 
doplní i český koutek, ohlédnu
tí za Kyliánovým repertoárem 
na českých jevištích. Výstavu 
připravuje Kyliánův nadační fond 
v Praze ve spolupráci s Národním 
divadlem a mezinárodním festiva
lem Tanec Praha. Expozice se koná 
za laskavé podpory a supervize 
Nizozemského tanečního divadla 
(NDT) a Kyliánovy nadace v Haagu.

11.–25. října 2018

HOVORY S …
71 let života a 52 let umělec
ké tvorby, to je jistě z hlediska 
běhu vesmíru jen jeden nádech 
a výdech, pouhý mžik, ale z úhlu 
lidské perspektivy je to kus života 
naplněného prací, tvorbou, sou
středěním, nadšením i zoufalstvím, 
vírou i ztrátou iluzí …
Pokud se chcete dozvědět více 
o životě a tvorbě tohoto slavného 
choreografa, pak neváhejte a přijď
te do Národního divadla na besedu 
s Jiřím Kyliánem, kterou povede 
umělecký šéf Baletu, Filip Baran
kiewicz.

8. října 2018 v 15.00

BALETNÍ DÍLNA – JUST KYLIÁN
Jiří Kylián byl zvolen členem fran
couzské Akademie des beauxarts, 
což je nejvyšší pocta, kterou lze 
ve světě umění získat. Doposud se 
členství v této prestižní akademii 
udělovalo v sedmi uměleckých dis
ciplínách, 25. dubna 2018, kdy byl 
zvolen Jiří Kylián, se choreografie 
(a tanec) stala její novou katego
rií. Jsme na Jiřího Kyliána velice 
hrdí a vážíme si i možnosti uvést 
na jeviště čtyři jeho díla v rámci 
inscenace Kylián – Mosty času. Do
zvíte se o jeho tvůrčích obdobích, 
rukopisu, milnících … Just Kylián.

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@narodnidivadlo.cz nebo 
k.hanackova@narodnidivadlo.cz

21. října 2018

PŘÍMÝ PŘENOS ČT
Slavnostní premiéra KYLIÁN – 
Mosty času bude vysílána v přímém 
přenosu Českou televizí (ČT Art) 
11. října 2018. Pokud se vám ne
podařilo získat vstupenky na tento 
večer, nezoufejte, protože předsta
vení bude streamováno na piazze
tě ND. Zažijete tak premiéru živě 
spolu s géniem loci na divadelním 
náměstí.

11. října 2018 v 20.15

RŮZNÉ BŘEHY
Monografie, kterou si můžete 
koupit v divadle, na pokladně nebo 
v eshopu, se zabývá rozmanitou 
tvorbou Jiřího Kyliána, analyzuje, 
mapuje umělcovu dlouholetou spo
lupráci s Nizozemským tanečním 
divadlem a jeho vztah k rodišti. 
Důležitou součástí publikace 
jsou početné fotografie a několik 
podrobných soupisů.
Cena: 490 Kč

Výjimečnost premiéry Kylián – Mosty času se promítá i do nabídky doprovodných programů, kterými bychom chtěli 
doplnit mozaiku výsledného obrazu tvorby JIŘÍHO KYLIÁNA v plné kráse a poučené hloubce. Zhlédněte představení 
a přidejte k tomu návštěvu multimediální výstavy, přijďte na Hovory s … anebo na taneční sál do Anenského areálu 
na baletní dílnu určenou široké veřejnosti, kde prostřednictvím předních sólistů nahlédneme do Kyliánova rukopisu 
a dalších souvislostí.
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BALET > SOUBOR

Baletní soubor 
v nové sezoně 2018/2019

Tuto vizi naplňuje soubor s 82 členy – mužů je 
36 a žen 46. Složení souboru je velice kosmopo
litní a tvoří ho celkem 16 různých národností – 
včetně české. Na začátku nové sezony obohatilo 
soubor 9 nových posil a mezi nimi i mladá 
česká tanečnice, Pavlína Kopecká, absolventka 
Taneční konzervatoře hl. města Prahy. Na pozici 
sólisty přichází Nikita Chetverikov, ruský taneč
ník, který působil v Permském baletu. Přivítáme 
i jeho ženu Evgenii Chetverikovou. Dosavadní 
výraznou italskou skupinu podpoří Anna Dal 
Castello, jež v loňské sezoně působila v Dutch 
National Ballet Academy. Z Curychu přichází 
Švýcarka Nina Thür, z English National Ballet 

School pak Španělka Maria Isabel Trabalón. 
Těšit se můžete na korejskou tanečnici Minhee 
Kang, která působila v Soulu. Poslední dva no
váčci tvoří manželský pár a přicházejí z Mnicho
va: Paul Irmatov a Sarah Irmatova.

V rámci tohoto přehledu možná stojí za zmínku 
také poslední, milá informace: tři tanečnice jsou 
sice započítané ve stavu, ale věnují se aktuálně 
mateřským povinnostem: Andrea Kramešová, 
Monika Hejduková a Nela Strnadová-Čelišová.

Balet Národního divadla vstupuje do nové sezony pod vedením uměleckého šéfa Filipa Barankiewicze s heslem 
TRADIČNĚ & OSOBITĚ. Slogan popisuje repertoárový směr: Hrajeme balety tradiční i současné, cílíme na kvalitu, 
technickou bravuru a propracovanou interpretaci. Těšit se můžete zaprvé na tituly, které patří ke kultovním dílům 
baletní historie – a to nejen té dávné (jako v případě chystané jarní premiéry Labutího jezera), ale i nedávné (říjnové 
slavnostního uvedení Kyliánových děl v rámci inscenace Kylián – Mosty času). Zároveň chceme nabídnout součas-
nou tvorbu, moderní repertoár, jehož hlavními rysy jsou osobitost, svoboda projevu (jak tanečního, tak obsahového), 
dialog s dnešním divákem a dnešním kontextem doby. 

PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA PARTNEŘI INSCENACÍ PARTNER PREMIÉROVÝCH VEČERŮ

balet

Filip Barankiewicz
Umělecký šéf / Artistic Director

Tradičně & osobitě
Traditionally & Individually
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Sezona / Season 2018–2019

Premiéry / Premieres:

KYLIÁN – Mosty času / Bridges of Time
Choreografi e / Choreography: Jiří Kylián

Labutí jezero / Swan Lake
Choreografi e / Choreography: John Cranko

FRANZ KAFKA: Proces / The Trial
Choreografi e / Choreography: Mauro Bigonzetti
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BALET > ZPRÁVY

Naši první sólisté  
v USA v Atlanta Ballet
Naši první sólisté MIHO OGIMOTO a MICHAL ŠTÍPA prezentovali duet Maura Bigonzettiho Vertigo 
v Atlantě. Umělecký šéf Atlanta Ballet Gennadi Nedvigin, bývalý první sólista San Francisco Ballet, 
pozval Balet ND k hostování v rámci programu večera Return to Fall. Mezi choreografiemi Return 
To a Strange Land Jiřího Kyliána, Donem Quijotem Mariuse Petipy, Čajkovského Pas de deux George 
Balanchina a světovou premiérou choreografie Ricarda Amarante mohli diváci zažít také naše 
Vertigo. Gratulujeme k fenomenálnímu úspěchu, potlesk po představení byl nekonečný. Spoluprá-
ce mezi Atlanta Ballet a Baletem ND bude pokračovat i v příští sezoně 2019/2020.
Máte se na co těšit, milí diváci!

Novinky z Baletu

 >

VERTIGO
Michal Štípa a Miho Ogimoto

Foto: D. Wharton
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Kalendář Baletu ND 2019
Tradičně & Osobitě

Již tradičně vydává Balet 
Národního divadla pro 
všechny milovníky tance 
nástěnný kalendář, který 
k nástupu nového roku 
neodmyslitelně patří. 
Ve spolupráci s Umělec
koprůmyslovým muzeem, 
grafickým studiem Formata 
a tiskárnou Polygraf vznikl 
barevný kalendář. Autorem 

fotografií je korejský tanečník, demisólista Baletu ND a fotograf v jedné 
osobě, Younsik Kim. Jeho lyrické fotografie zachycují baletní umělce 
na pozadí reprezentativních interiérů historické budovy a Uměleckoprů
myslového muzea v Praze. 
Co vlastně propojuje tyto instituce – budovy Národního divadla a Umě
leckoprůmyslového muzea? Je to v prvé řadě jeden z nejplodnějších 
architektů 19. století, nositel oficiálních titulů a poct, který se po odchodu 
Josefa Zítka do ústraní stal největší architektonickou autoritou té doby. 
Takto bychom mohli krátce představit Josefa Schulze, muže více profesí, 
jenž jako by naplňoval krédo renesančního umělce – návrhář, designér, 
urbanista, zahradní architekt, stavař, památkář, konzervátor.
Zároveň však obě místa spojuje fascinace uměním, dotek krásy, která nás 
inspiruje. Historické budovy zahalené do vznešeného zlata nevnímá foto
graf jako archivy a nositele historických kontextů. Ve spojení s baletními 
umělci odhaluje duši prostorů, která je stále živá. 

V prodeji v pokladnách a e-shopu ND od 1. listopadu 2018

Taneční sály nesou jména  
Augustina Bergera a Petra Zusky

V roce 1313 koupil řád sv. 
Dominika od sv. Anny pod 
Petřínem rozsáhlý komplex, 
který dodnes stojí na Anen
ském náměstí v Praze. 
Komplex však dnes slouží 
tanečníkům a také správě 
Baletu ND. V místě, kde 
dříve byla rajská zahrada, 
stojí dnes nově zrekonstruo
vané sály, v nichž špičkoví 

tanečníci připravují nové premiéry. 
Historie architektury i tance pokračuje a nyní jsme svědky přejmenová
vání těchto sálů. Jeden z nich nese jméno Augustina Bergera, tanečníka, 
choreografa a uměleckého šéfa s celosvětovým působením, který na jevi
šti ND tančil ve více než 1800 představeních a 27 let byl šéfem Baletu ND 
(1885–1900 a 1912–1923). 
Druhý sál nese jméno Petra Zusky, tanečníka, choreografa, uměleckého 
šéfa Baletu ND (2002–2017), jenž 15 let utvářel svébytnou podobu sou
boru, vyprofiloval jeho osobitý a široký repertoár a za svého působení 
v čele Baletu ND se zasloužil o vybudování obou zkušeben. Je to jeden 
z darů, který Balet ND přichystal k umělcovým padesátým narozeninám.
Tyto zkušebny se tak přidávají ke dvěma starším pojmenovaným sálům 
podle Jiřího Kyliána a Saši Machova.

Umělecký soubor Baletu ND roztančil 
módní přehlídku Zuzany Kubíčkové

Svět módy a tance se 
v rámci kulturního pro
storu neustále propojuje. 
Jsou pro sebe vzájemnou 
inspirací. Paris Opera Ballet, 
New York City Ballet, Ballet 
Russes – přední zahraniční 
baletní soubory vždy spolu
pracovaly s řadou fenome
nálních módních designérů. 
Touto cestou se rozhodl jít 
i Balet ND, který se letos 
poprvé účastnil prestižní 
módní akce MercedesBenz 
Prague Fashion Week. 

Sólisté Baletu ND – Ondřej Vinklát a Marek Svobodník vytvořili speciální 
choreografii k módní přehlídce návr hářky Zuzany Kubíčkové, která se 
uskutečnila 3. září 2018 v Rudolfinu v Praze.

Módní show, v němž se představilo patnáct talentovaných členů umě
leckého souboru Baletu ND, patřila k jednomu z vrcholů celého fashion 
weeku. Šaty Zuzany Kubíčkové, průsvitné, ozdobené krajkou i peřím, osl
nily prostor dvorany Rudolfina. Protipólem krásy žen pak byla organická 
choreografie tanečníků oblečených pouze do jednoduchých černých kal
hot. Vznikl propojený umělecký tvar, o kterém se v pražských kulturních 
kuloárech mluvilo jako o opravdové události. 

Markéta Faustová

Počítejte s baletem 
Baletní dílna

Kolik tanečníků je potřeba 
na pas de quatre? Má pas de 
deux 4 nebo 6 částí? Stačí 
Nikole Márové jedny špičky 
na představení? 
Kolik dětí bude mít Lise 
z Marné opatrnosti? 
Proč a kdy počítáme do 32 … 
Kolik labutí lze vidět na  
jezeře? Který balet je na  
počítání nejtěžší? 

To vše se dozvíte při baletní dílně „Počítejte s baletem“. 
Termín: 21. října 2018
Dílnu doporučujeme dospělým a dětem od 5 let. Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám. 2, Praha 1 
Rezervace nutné na: balet@narodnidivadlo.cz nebo  
k.hanackova@narodnidivadlo.cz

Dramaturgické úvody
Kylián – Mosty času 
17. a 18. října v 18.30 ve foyeru na 1. balkoně ND
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Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Český rozhlas Vltava, Svět a divadlo, Harmonie

 

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

BEETHOVEN

FIDELIO

DIRIGENT: ANDREAS SEBASTIAN WEISER
REŽIE: VERA NEMIROVA

SBOR A ORCHESTR STÁTNÍ OPERY
PREMIÉRY 22. & 23. 9. 2018
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OPERA > SVĚTOVÁ PREMIÉRA

 >

Selcuk Cara
Foto: Archiv S. Cary

SELCUK CARA je muž plný paradoxů, doslova rene
sanční člověk. Původně studoval filozofii a operní 
zpěv, později se začal intenzivně věnovat režii. Jeho 
směřování ovlivnilo mnoho významných osobností, 
mezi nimi Dennis Hopper. Ve světě filmu se mu do
stalo velkého uznání. Proslavil se filmem Můj poslední 
koncert, jehož ústředním tématem je pronásledování 
Židů nacisty za druhé světové války. Ve své dizertač
ní práci Cara podrobně analyzoval dramaturgické 
prostředky v teatrologii Richarda Wagnera. Roku 2016 
zveřejnil autobiografický román Turek, ale přesto inte-
ligentní, který se stal již během několika dní po vydání 
bestsellerem. Kniha byla přijata jako součást Paměti 
světa organizace UNESCO. V rámci své tvorby se Cara 
věnuje židovské problematice. Teď jako by se všechny 
jeho životní a profesní zkušenosti přirozeně propo
jily v novém projektu, který má světovou premiéru 
ve Foru Karlín. A co k tomu prozradil Selcuk?

Začněme klasicky – co je Fascinace Wagnerem 
(v originále Faszination Wagner)?
Fascinace Wagnerem je spojení energií několika uměl
kyň a umělců, kteří milují hudbu Richarda Wagnera. 
Wagnerovým dílem se zabývám od roku 2007, jako 
umělec i jako vědec. Ve své dizertační práci jsem se 
věnoval především jeho cyklu Prsten Nibelungův. Jako 
scénický a filmový režisér Fascinace Wagnerem stavím 
Prsten Nibelungův, Wagnerovo hlavní dílo, do centra. 
Forma, v jaké je na jeviště přenášíme, by měla oslovit 
nejen wagnerovské znalce, nýbrž také lidi dosud 
„opeře vzdálené“, tedy ty, kteří se s operou a Wagne
rovým dílem dosud nesetkali. Jsem přesvědčen, že 
náš projekt Fascinace Wagnerem pobaví a zároveň 
zapůsobí do hloubky a pro publikum bude znamenat 
výzvu. Symbióza Wagnerovy hudby a filmu, který je 
k ní zvlášť vytvořen, a prostřednictvím asociací v tom
to spojení nechává publikum nahlédnout do mého 
„Wagnerova světa“, je ve světovém měřítku ojedinělá. 

O čem vypráví film, který připravujete? 
Je to asociativní film. Sestává z takřka nekonečných 
přechodů a je založen na nesčetných asociačních 
řetězcích. Vzniká tak jedinečné spojení s Wagnerovou 
hudbou. V mých očích ovládá Richard Wagner umění 
přechodů jako téměř žádný jiný skladatel. Doufám, 
že jsem umělecky tvořenými přechody ve svém filmu 
tomuto požadavku rovněž vyhověl. Nepředvádím film, 
který by sledoval notový text v poměru 1:1. V tomto 
představení vzniká splynutí vizuálních a auditivních 
prvků. Mým záměrem je, aby se publiku otevřely světy 
obrazů, jaké neočekává. V našem projektu Fascinace 
Wagnerem připojujeme tedy ke skladatelovu gesamt 
kunstwerku ještě další prvek – mou subjektivní vizua
lizaci tohoto nádherného díla.

Fascinace 
Wagnerem

Režie a koncept: Selcuk Cara
Tenor: Andreas Schager

Dirigent: Matthias Fletzberger
Housle: Lidia Baich

Orchestr Státní opery 

Světová premiéra: 
25. a 26. října 2018

ve Foru Karlín

Fascinace Wagnerem slibuje výjimečné spojení hudby a speciálně vytvo-
řeného filmu. Hudba, to je výběr z díla Richarda Wagnera (Rienzi, Tristan 
a Isolda, Prsten Nibelungův), film, to je SELCUK CARA – žádaný režisér, 
filmař a publicista, držitel American Movie Awards a mnoha dalších oce-
nění. Pro projekt, který uvádíme ve světové premiéře, připravil koncept, 
režii (scéna + film), scénickou výpravu, světelný design, kostýmy i masky.

Chci, aby se publiku otevřely světy obrazů, jaké neočekává
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Andreas Schager  

na vizuálu k představení
Foto: J. Gulyás

Jakým způsobem pracujete? Vidíte před sebou 
konkrétní obrazy, když posloucháte hudbu, nebo se 
naopak necháte inspirovat vizuálním vjemem a poté 
se ho snažíte propojit s hudbou? 
Při poslechu této úžasné hudby se mi obrazy okamžitě 
vybavují. Ty pak využívám jako „základní rámec“, který 
se umělecky spojuje a prolíná s dalšími obrazy. 

Jste otcem myšlenky tohoto projektu.  
Jak dlouho už ji nosíte v hlavě?
Nejpozději od roku 2007, vznikla asi rok předtím, než 
jsem začal psát svou dizertaci o Prstenu Nibelungově, 
která byla vůbec první dizertační prací podpořenou 
Wagnerovým svazem. Zabýval jsem se v ní rodinnými 
strukturami Wagnerovy tetralogie. Tak jsem se dostal 
k analýze jednotlivých postav. Především mě přiroze
ně zajímali Wotan, Alberich, Hagen a Siegfried. Velmi 
dobře znám Andrease Schagera, a proto jsem mu 
chtěl „ušít něco na tělo“. A protože je pro mě nejlep
ším současným Siegfriedem, bylo samozřejmé, že si 
na tuto postavu posvítím a vytvořím projekt, v němž 
půjde především o Siegfriedův duševní život. 

Váš kladný vztah k Wagnerovi je evidentní.  
Jaké pocity ve vás vyvolává Wagnerova hudba? 
K mému prvnímu kontaktu s hudbou Richarda Wag
nera došlo už v dětství a nevědomky, prostřednictvím 
hollywoodských filmů. Když jsem se pak během 
studia setkal s hudbou Richarda Wagnera, Ericha 
Wolfganga Korngolda, Antonína Dvořáka a dalších, 
viděl jsem obrazy. Takové obrazy, které jsem důvěrně 
znal z hollywoodských filmů. Všechny výrazné kom
poziční prvky těchto děl jsou dodnes vysoce aktuální, 
a to právě v kasovních dílech amerického filmového 
průmyslu. 

Projekt bude mít v Praze pod Národním divadlem 
světovou premiéru. Jaké máte plány dál?
Mým příštím projektem bude opera Bílá růže Uda 
Zimmermanna. Dva členové odbojové skupiny Bílá 
růže, sourozenci Sophie a Hans Schollovi, byli za letá
kovou akci proti nacionálnímu socialismu odsouzeni 
nejvyšším soudem k smrti. Opera pojednává o jejich 
posledních hodinách před popravou oběšením. Sou
časně s tímto projektem pracuji jako režisér na opeře 
Bruno Schulze, k níž jsem napsal i libreto a kterou 
jako premiéru uvede soubor Klangforum Wien. Z ně
mecké opery jsou v mém plánu na příští dva roky pře
devším díla Richarda Wagnera a Richarda Strausse. 
Také pracuji na třech autorských kinofilmech. 

Napsal jste bestseller Turek, přesto inteligentní. 
Čtu to správně jako lehký cynismus? O čem kniha je?
Většina lidí si myslí, že je to moje autobiografie; je to 
však kritická debata s německou společností, a sice 
s německou společností z doby mého dětství až po tu 
dnešní. Od maloměsta, které bylo kdysi baštou neo
nacistické scény, až k mým zcela osobním pohledům 
na elitářské vrstvy, na elitní „wagnerovské kruhy“. 
Několik dní po vydání se má kniha dostala na žebříček 
bestsellerů. V lednu 2017 byla zařazena do knihovny 
Památníku a vzdělávacího centra „Dům konference 
ve Wannsee“ (mediotéky Josepha Wulfa). Kniha Turek, 
ale přesto inteligentní se stala také součástí knihovny 
International Tracing Service (ITS). Fondy archivu ITS 
patří ke světovému kulturnímu dědictví organizace 
UNESCO. Podle knihy se připravuje film za finanční 
podpory německého Filmového fondu. V současné 
době pracuji na scénáři. 

Eva Sochorová



OPERA > KONCERT

Slavnostní koncert 
při příležitosti 
100. výročí vzniku 
Československa 
(II. část)

Dirigent: Ondrej Olos 
Zpěv: Marta Reichelová, Vojtěch Šembera 

Orchestr Národního divadla

Netradičně uvádíme 
na scéně Jatka78 

(Holešovice)
13. listopadu 2018

Program: 

Josef Adamík (ČR): 1. symfonie (1974)

Michal Nejtek (ČR): Die Schattenjahre, Tři paralelní písně pro soprán a orchestr 
Premiéra díla na objednávku Opery Národnímo divadla

Josef Adamík (ČR): 2. symfonie (1983) 

Daniel Matej (SR): KYaRIaE pro zvukovou stopu, baryton a orchestrální doprovod 
Premiéra díla na objednávku Opery Národnímo divadla

Peter Kolman (SR): Monumento per 6.000.000 (1964, rev. 1996)



Slavnostní koncert 
při příležitosti 
100. výročí vzniku 
Československa 
(II. část)
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OPERA > KOMORNÍ KONCERTY

V říjnu startuje cyklus koncertů 
v Pražské křižovatce
Řada čtyř komorních koncertů  
v působivém prostoru Pražské  
křižovatky, gotickém kostele  
sv. Anny na Starém Městě,  
představí skladby písňové,  
oratorní a komorní literatury.

První z koncertů (2. října 2018) bude věnován 
životnímu jubileu významného českého sklada
tele Luboše Sluky. S interpretací jeho písňových 
cyklů vystoupí Alžběta Poláčková, Jana Horáko
vá Levicová a Roman Janál, smyčcová kvinteta 
přednesou členové Orchestru Národního diva
dla s houslistkou Marií Mátlovou v čele. 

Koncert 15. prosince 2018 uvede v novodobé 
premiéře drama musico – pastoritium Dies Nu-
mini et Principi Augustina Šenkýře z roku 1770. 
Skladbu, napsanou ředitelem kůru Emauzského 
kláštera pro potřeby broumovských benedik
tinů, nastuduje dirigent Zdeněk Klauda, který 
se specializuje na uvádění nově objevených 
skladeb českého klasicismu.

Další koncert (2. února 2019) představí dlou
holetého sólistu Opery Národního divadla Ivana 
Kusnjera také jako významného pěveckého 
pedagoga. Spolu s ním vystoupí jeho žáci Stani
slava Jirků, Pavel Švingr, František Zahradníček 
a další.

Na posledním koncertu (14. dubna 2019) zazní 
v podání členů Orchestru Národního divadla 
a klavíristy Martina Levického komorní skladby 
vynikajících českých skladatelů, Josefa Suka, 
Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Vítězslavy 
Kaprálové a Zbyňka Vostřáka. 

 >
Interiér kostela sv. Anny

Foto: J. Gulyás
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OPERA > ZAHRANIČNÍ HVĚZDY

Luis Chapa
Rodilý Mexičan ztvárňuje stěžejní operní role 
po celém světě. Mezi jeho poslední nastudované 
roli patří Pinkerton (Madama Butterfly) v Met
ropolitní opeře v New Yorku. Pražské publikum 
mohlo Chapu vidět hostovat v titulní roli insce
nace Andrea Chénier. Luis Chapa se tentokrát 
představí jako Don José v Carmen po boku 
mezzosopranistky Eleny Maximové. 

Carmen, Národní divadlo, 
25. a 29. října 2018

Elena Maximova
Vystudovala Čajkovského konzervatoř v Mo
skvě. Její současný repertoár zahrnuje např. 
role Rosiny (Lazebník sevillský), Charlotte 
(Werther) nebo vášnivé Carmen. V roce 2012 
debutovala jako Carmen ve Vídeňské státní 
opeře, v sezoně 2013/14 debutovala v Metro
politní opeře v New Yorku. Intenzivně se věnuje 
i koncertní činnosti a spolupracuje s význam
nými ruskými hudebními tělesy, jako jsou Čaj
kovského symfonický orchestr, Ruská národní 
nebo Petěrburská filharmonie. V nynější sezoně 
vystoupí na BBC Proms v Londýně. 

Carmen, Národní divadlo, 
25. a 29. října 2018

Vera Nemirova
Renomovaná bulharskoněmecká režisérka 
Vera Nemirova má na kontě mimo jiné Prsten 
Nibelungův pro Operu Frankfurt nebo Pucci
niho Děvče ze Západu v hudebním nastudování 
Christiana Thielemanna pro Německou operu 
v Berlíně. Ve Vídeňské státní opeře režírovala 
Pikovou dámu a Macbetha. Na jaře příštího roku 
ji čeká Valkýra pro Operu ve Frankfurtu. 
V září Nemirova uvedla v Praze premiéru insce
nace Fidelio, kterou po celou sezonu reprízuje
me ve Stavovském divadle. 

Fidelio, Stavovské divadlo, 
nejbližší představení 11. října 2018

Světové hvězdy opery v Praze
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OPERA > OSOBNOST

Nejsem typ, který by se užíral
Jirko – ještě jednou gratulujeme. Získal jste Cenu 
mladého umělce do 35 let, kterou uděluje ředitel 
Národního divadla. Překvapilo vás to? 
Děkuji za gratulaci, musím říci, že mě ocenění poměr
ně překvapilo a zároveň moc potěšilo. Každé takové 
ocenění je pro mě určitým způsobem ujištění, že práci, 
kterou odvádím, dělám nejspíš dobře a i někdo z vede
ní si toho všímá.

Momentálně jste nazkoušel Radovana v inscenaci  
Libuše. Jaké charaktery rolí upřednostňujete – 
kladné, či záporné? Vážné, nebo spíše komické? 
Abych řekl pravdu, nerad bych se dostal do situace, 
kdy bych ztvárňoval stále jeden a ten samý typ rolí. Ať 
kladných, či záporných. Bylo by pro mě dosti frustru
jící, kdybych nemohl využívat více poloh a charakterů, 
někdy i v jednom a tom samém představení.

Podle jakého klíče se rozhodujete, zda přijmout roli, 
která je vám nabídnuta?
V první řadě se poradím se svým pěveckým peda
gogem Jiřím Kotoučem, který má téměř o všech 

hudebních dílech obrovský přehled. Samozřejmě si 
také pustím více nahrávek, když je to možné, a projdu 
si part spolu s notovým zápisem. Spoustu rolí jsem již 
takto odmítl, myslím si, že na role typu Rigoletto, Tonio 
či Germont mám ještě dost času, pokud se mě vůbec 
někdy budou týkat …

Měl jste v životě nějaký speciální moment, kdy jste 
si řekl, nebo spíše uvědomil, že pěvecká dráha je  
vaše cesta? 
Ano, jeden z takových momentů jsem pocítil, když 
mě přijali na Pražskou konzervatoř. Tehdy jsem si 
uvědomil, že bych se mnohem raději věnoval divadlu 
než práci se dřevem, které jsem se v tu dobu v Liberci 
vyučil.

Jaký je váš pěvecký vzor nebo mentor, kterého 
byste chtěl zmínit? 
Za svého mentora určitě považuji právě výše zmíně
ného Jiřího Kotouče, se kterým spolupracuji už téměř 
20 let. Jak ten čas ale letí … Z operních pěvců nejraději 
poslouchám barytonisty Simona Keenlysida, Dimitri 
Hvorostovského, Roberta Merrilla, či Vladimira Stoya
nova, z ostatních hlasových oborů mě nejvíce baví Jo
nas Kaufmann, Roberto Alagna, Ferruccio Furlanetto, 
či Ildar Abdrazakov.

Jak se vyrovnáváte s konkurencí? Mezi mužskými 
hlasy jsou přece jen barytonisté početnou skupinou.
… vyrovnávám s konkurencí? Moc to neřeším … nejsem 
typ, který by se užíral tím, že jsem zrovna tu, či onu 
roli nedostal, vymýšlel si kvůli tomu všechna NEJ, 
proč bych byl zrovna já pro ni ten nejvhodnější na ce
lém světě. Nemohu si stěžovat, že bych neměl zají
mavé umělecké příležitosti, a tak se tím nijak zvlášť 
nezabývám. Myslím si, že každý máme trochu jiné 
přednosti a je jen otázkou vkusu šéfů oper a režisérů, 
koho budou upřednostňovat v té určité roli.

V čem vás diváci Národního divadla uvidí příště? 
K těm nemálo rolím, které již v ND zpívám (Papageno, 
Albert, Radovan, Ping, Svatopluk Čech, Harašta a dal
ší), mě v polovině května 2019 čeká nové nastudování 
opery Sergeje Prokofjeva Láska ke třem pomerančům. 
Tuto operu bude režírovat Radim Vizváry, se kterým 
jsem již spolupracoval na několika projektech. Atmo
sféra na zkouškách s ním byla vždy moc příjemná 
a na naše další setkání se opravdu moc těším!

Eva Sochorová

JIŘÍ BRÜCKLER je jedním 
z nejvýraznějších předsta-
vitelů současné mimořád-
ně úrodné mladé české 
barytonové generace, kte-
rá právě dozrává do svých 
nejlepších tvůrčích let. 
Studoval zpěv na Pražské 
konzervatoři a pozornost 
českých operních scén 
k sobě rozhodujícím způ-
sobem připoutal vítěz-
stvím na karlovarské Me-
zinárodní pěvecké soutěži 
Antonína Dvořáka v roce 
2008. O tři roky později se 
stal sólistou Státní opery 
Praha, krátce poté Opery  
Národního divadla.

Bezprostřednost, přirozenost  
a věrohodnost jeho lidského  

a hereckého charismatu nám  
nikdy nedovolí udržovat od jeho  

rolí pouhý chladný odstup.
 

Ondřej Hučín, dramaturg Opery
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Národní divadlo má své mecenáše

Za názvem Mecenášský klub se skrývá především podpora dobré věci 
a láska k divadlu. Vědomí, že se staráme o naše společné kulturní dědic-
tví. Vřelý vztah k umění už je jen krůčkem k tomu stát se mecenášem. 
My naše mecenáše odměňujeme bohatými kulturními zážitky …

Formy dárcovství – členské skupiny:

Kontakt:
mecenas@narodni-divadlo.cz
www.mecenasiND.cz
Další zajímavosti sledujte na inter
netových stránkách nebo na Face
booku a Instagramu.

MECENÁŠSKÝ
KLUB

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

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 2 500 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. premiéry Národního divadla se slevou 20%, včetně 
pozvání na číši vína po představení a program k ins
cenaci 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)
• přednostní předprodej vstupenek
• 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 Mece-

náš a navíc:
• pozvánky na společenská setkání pořádaná Ná

rodního divadla (galavečery, setkání v historické 
ředitelně a další) 

• přednostní rezervace vstupenek na všechna před
stavení 

• bezplatná návštěva veřejných generálních zkoušek 
(2 vstupenky)

• pravidelné zasílání tištěné verze časopisu Národní
ho divadla

• možnost cílené podpory vybraného konkrétního 
projektu nebo aktivity

• možnost setkání s odborníkem z oblasti památko
vé 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 Národního diva

dla s pozváním do salonku a na následnou číši vína 
s inscenačním 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 Národ
ního divadla

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. individuální podpora umělců, studijní stipen
dia atd.) 

• možnost zprostředkování večeře či obědu na terase 
historické budovy Národního divadla u trig

• možnost účastnit se zahraničních turné uměleckých 
souborů

• možnost zprostředkování soukromé večeře 
s umělcem



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
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Činohra
Umělecký ředitel Činohry: 

DANIEL ŠPINAR

Ředitelka Činohry:
JANA DVOŘÁKOVÁ

Moira Buffiniová

Vítejte  
v Thébách
Žena v čele státu?  
Osud neexistuje,  
jen touha jej změnit…

Režie: Daniel Špinar
Hrají: Jana Stryková, David Matásek, Kateřina Winterová, 
Jiří Štěpnička Alena Štréblová, Radúz Mácha, Veronika 
Lazorčáková, Pavlína Štorková, Matyáš Řezníček, Igor 
Orozovič, Martina Preissová, Pavel Batěk a další

9. a 17. října,  
13. a 20. listopadu, 
5. a 17. prosince
ve Stavovském divadle

 ×
Jana Stryková
Foto: P. Neubert 
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ČINOHRA > FESTIVAL

II. ročník mezinárodního divadelního festivalu
Nová scéna a Stavovské divadlo 29. září až 7. října 2018

Pražské křižovatky

1. října 2018 od 20.00 na Nové scéně

SONS OF SISSY
Simon Mayer, Rakousko

Čtyři performeři a hudebníci – tradiční alpská 
hudba, nejrůznější skupinové tance, rituální 
praktiky – a divadelní experiment. Tato čtveřice 
dává vzniknout nevídané směsici nového přístupu 
k umění i ke společenským rolím a významům. 
Bizarní folkový kvartet.

60 minut bez přestávky, jazykově bezbariérové, 
po představení debata s tvůrci ve foyer Nové scény

2. a 3. října 2018 od 20.00 na Nové scéně

IF A WINDOW WOULD OPEN
Teatro Nacional D. Maria II / Tiago Rodrigues, 
Portugalsko

Co vidíme v televizních zprávách v hlavním vysíla
cím čase? Nabídnutou skutečnost. Zprávy tvrdí, že 
toto je realita, jejíž jsme součástí. Realita, v níž – 
technicky vzato – si našich kaž dodenních úvah ani 
skutků nikdo nevšimne.

75 minut, v angličtině s českými titulky, po předsta-
vení 3. října debata s tvůrci ve foyer Nové scény

4. října 2018 od 10.00 na Nové scéně, 
od 17.30 ve zkušebně Provozní budovy ND

MY COUNTRY; A WORK IN PROGRESS
Vytvořily National Theatre a Cuba Pictures 
pro BBC, Velká Británie

Může existovat Spojené království? Vzápětí po re
ferendu o brexitu se tým z londýnského Národního 
divadla vydal na cesty, aby vyslechl názory Britů 
na zemi, kterou označují za svůj domov. V řadě 
osobních rozhovorů zazněly názory upřímné, emo
cionální, vtipné i vyhrocené. Básnířka Carol Ann 
Duffy a režisér Rufus Norris je proložili proslovy 
stranických předsedů …

55 minut, anglicky s českými titulky, po projekcích 
následují diskuse s producentem Pádraigem Cusac-
kem a dalšími

1. a 2. října 2018 od 18.00 ve foyer Nové scény

PŘEDNÁŠKY
Sigrid Merx (Nizozemí)
HRÁT HNĚV A ROZHOŘČENÍ: 
SOUČASNÉ TRENDY NIZOZEMSKÉHO DIVADLA

Přednášející se bude zabývat národními i me
zinárodními projekty, inscenacemi z klasických 
divadelních prostorů i veřejného prostoru – na
hlédne na „politické“ v divadle za hranicí narativu, 
na veřejný prostor jako politický prostor a prostor 
inscenace jako společenský prostor.

Stephen Duncombe (USA)
A FUNGUJE TO?  
EFEKT A VLIV UMĚNÍ A AKTIVISMU

Umění a aktivismus je kombinace stejně tak silná 
jako složitá, protože obě tyto činnosti slouží něče
mu jinému. Umění člověka ovlivňuje po emocionál
ní stránce, zatímco v aktivismu často jde o hmotný 
efekt. Co se stane, když se propojí? Jak takhle 
hybridní forma funguje? A co vlastně rozumíme 
pod pojmem „fungování“ v kontextu aktivistického 
umění?

Vstup na obě přednášky zdarma.

3. a 4. října od 20.00 v Provozní budově B

LAS IDEAS
Federico León, Argentina

V inscenaci se Federico León s Juliánem Tellem, 
herec a spolupracovník s autorem textu a reži
sérem, zabývají různými uměleckými projekty. 
Přátelská schůzka dvou kamarádů se postupně 
promění v nabitý tvůrčí den. Sedí u pingpongového 
stolu, na němž je počítač a projektor. Záznamy 
ze zkoušek, materiály z ostatních projektů, různá 
stádia rozpracovanosti, nápady na další práci, 
momentální nápady i nápady vytažené z koše 
v počítači – to vše je „na stole“. 

60 minut, španělsky s anglickými a českými titulky, 
po představení 4. října debata s tvůrci v hledišti

3. října 2018 od 16.00 ve foyer Nové scény

CRAZY BUT TRUE
Ant Hampton, Velká Británie

Interaktivní instalace pro děti od 8 do 11 let. Děti 
ve sluchátkách slyší text, který bez jakékoli před
cházející zkoušky opakují na mikrofon. Výsledkem 
je nepřetržitý seznam mimořádných faktů v podo
bě zdánlivé diskuse.
 
V češtině bez překladu, performanci lze navštívit 
kdykoli od 16.00 do 19.00, po představení debata 
s Antem Hamptonem
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 >
Z první čtené zkoušky

Foto: P. Neubert

Rudolf Medek –Jiří Havelka – Marta Ljubková

Režie: Jiří Havelka
Dramaturgie: Marta Ljubková

Scéna: Pavla Kamanová
Kostýmy: Andrea Králová

Hudba: Martin Tvrdý
Video: Josef Lepša

Pohybová spolupráce: Marek Zelinka

Hrají: Filip Kaňkovský, Matyáš Řezníček, 
Igor Orozovič, Pavel Batěk, Jan Bidlas, 

Alois Švehlík, Ondřej Bauer j. h., 
Zdeněk Pecha j. h., Michal Bednář j. h., 

Martin Dědoch j. h., Bořek Joura j. h., 
Róbert Nižník j. h., Marek Zelinka j. h.

Předpremiéra:
24. října 2018

Premiéry:
25. a 26. října 2018

na Nové scéně

Josef Jiří Švec, oddaný sokol a zapálený rusofil, se na počátku první světové 
války přidal do nově vznikajících československých legií v Rusku. Podobný osud 
měly tisíce Čechoslováků, kteří šli se zbraní v ruce bojovat za vznikající republiku 
a za demokratickou budoucnost Ruska. Zanechali po sobě deníky a také řadu fotografií. 
Po Švecovi ovšem zbyla legenda – jen on se totiž v předvečer vzniku ČSR zabil, aby 
zburcoval demoralizovanou jednotku k dalším zoufalým bojům.

Plukovník Švec

O deset let později o tomto hrdinském činu píše pro 
Národní divadlo legionář Rudolf Medek hru, z níž se 
okamžitě stává divácký hit – a zdroj několikaleté, vel
mi ostré politické polemiky. O dalších deset let poz
ději se za hrou – a o dalších deset let později, v roce 
1948, také za Švecem a za Medkem – zavírá hladina 

a legionářské hrdinství má být vymazáno z historické 
paměti. My ho dnes bereme, abychom z něj udělali 
inscenaci o Švecovi, Medkovi, o boji za čest a republi
ku – a taky tak trochu o nás všech ve státě, který toho 
má za těch sto let hodně za sebou …
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Stefan Zweig

Překlad: Božena Koseková
Dramatizace a režie: Daniel Špinar

Dramaturgie: Jan Tošovský
Scéna: Andrej Ďurík

Kostýmy: Linda Boráros
Hudba: Jiří Hájek

Světelný design: Přemysl Janda

Hrají: Vladimír Javorský, Pavlína  
Štorková, Jana Stryková, Radúz Mácha, 

Filip Rajmont, Jiří Suchý z Tábora,  
Jiří Štěpnička, Vladislav Beneš,  

Taťjana Medvecká, Milan Stehlík,  
Jindřiška Dudziaková

České premiéry 
8. a 9. listopadu 2018  

ve Stavovském divadle

Vliv Stefana Zweiga na kulturní a duchovní dění 
mezi světovými válkami lze jen těžko přecenit. Jeho 
obsáhlá kniha vzpomínek Svět včerejška je ojedinělou 
encyklopedií světa, který zanikl ve vřavě dvou zniču
jících válek; bezpečné, propojené a komunikující Ev
ropy, v níž literatura, hudba a divadlo tvořily pevnou 
spojnici mezi lidmi různých národností a v níž cítit se 
Evropanem ještě nebylo vnímáno jako zrada národa. 
Společně s Romainem Rollandem o něm lze mluvit 
jako o jakémsi svědomí tehdejší Evropy; ostatně ak
tivní role intelektuálů ve světě je další hodnota, která 
v poslední době jako by byla vnímána spíše negativ
ně – vždyť číst si ve Zweigových pamětech o druhé 
polovině třicátých let v Německu a Rakousku zavání 
čímsi nepříjemně povědomým, až z toho chvílemi 
mrazí. Zweig ovšem nebyl aktivní jen svým psaním, 
díky značnému zděděnému majetku podporoval 
řadu začínajících autorů i sociálních projektů (řečeno 
dnešním jazykem). Pevný morální postoj a živá účast 
na životě svých bližních – to koneckonců jsou témata, 
která se jako červená nit táhnou velkou částí jeho 
literární tvorby.
Platí to i o jeho jediném románu Netrpělivost srdce 
(většinu Zweigova prozaického díla tvoří kratší útvary, 
velká část přitom jsou životopisy různých osobností 
evropské historie). Zweig román napsal v roce 1938, 
rok před vypuknutím druhé světové války, vrací se 
v něm však do jara 1914 – tedy krátce před začátkem 
první světové. Ta ale s příběhem románu souvisí jen 
okrajově, jeho jádro tvoří osudové setkání ochrnuté 

dívky Edity a poručíka od hulánů (rakouského jízdního 
vojska) Antona. Anton, otrávený nudou posádkového 
města, rád využije pozvání na zdejší zámek, aby se 
seznámil s místní honorací. Díky souběhu několika 
okolností se brzy stane na zámku stálým hostem – 
dcera zámeckého pána je upoutána na invalidní vozík 
a velmi uvítá společnost mladého pohledného důstoj
níka. To, co začne jako občasná „charitativní“ návštěva, 
se nicméně ponenáhlu mění v jakousi povinnost, z níž 
se mladý voják pokouší stále vehementněji uniknout. 
K tomu by ovšem potřeboval jednu důležitou doved
nost: umět říkat NE.
Neschopnost říct „ne“, neschopnost ujasnit si, co 
vlastně chci a kde jsou moje hranice, jsou problémy, 
s nimiž se v životě potýká většina z nás. Autor drama
tizace a režisér Daniel Špinar k tomu říká: „Pro mě 
byla tahle kniha naprosto zásadní. Dostala se ke mně 
v citlivých letech, kdy jsem hodně řešil, kdo jsem, sa
mozřejmě to souviselo i s mou orientací, kterou jsem 
tehdy začal silně prožívat a která byla uprostřed silně 
věřící rodiny pochopitelně poněkud na obtíž. Zweigův 
román mi pomohl pochopit, že pokud z falešného 
soucitu se svými bližními budu popírat, kdo jsem 
a po čem v životě toužím, ublížím tím nejen sobě, ale 
v konečném důsledku i jim, protože život ve lži nikdy 
nevede k ničemu dobrému. Od té doby se snažím říkat 
pravdu. Často je to oboustranně nepříjemné, ale větši
nou to vede k vyčištění vztahů a vyjasnění situace.“

Jan Tošovský

Neschopnost říct „ne“, ujasnit si, co vlastně chci a kde jsou moje hranice, jsou problémy, 
s nimiž se v životě potýká většina z nás. Umělecky je bravurně ztvárnil ve svém románu 
Netrpělivost srdce rakouský spisovatel Stefan Zweig. Uhrančivý příběh jeho knihy 
zdramatizoval režisér DANIEL ŠPINAR a jde o druhou letošní premiéru Činohry.

Netrpělivost srdce

 >
Kostýmní návrhy 

Lindy Boráros
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Emil Hakl

Dramatizace: Emil Hakl, 
Ilona Smejkalová, Jan Frič

Režie: Jan Frič
Dramaturgie: Ilona Smejkalová

Scéna a kostýmy: Jana Hauskrechtová
Světelný design: Martin Špetlík

Hrají: Tereza Vilišová, David Matásek,  
Ondřej Pavelka, David Prachař,  

Saša Rašilov a Petr Šmíd j.h.

České premiéry 
22. a 23. listopadu 2018  

na Nové scéně

Leitmotivem klábosení se ale stává asteroid, jenž má 
k večeru dopadnout na Zemi. Křehké postavení naší 
planety se překrývá se stejně ohroženou a křehkou 
tělesnou schránkou lidských životů, neboť v těle 
jednoho z mužů se uhnízdila smrt. Jenže na takové 
téma – na rozdíl od problémů lidstva – je chlapská 
konverzace krátká. Ostatně každý z oněch čtyř přátel 
je osudově poznamenán tím, že v pravou chvíli neřekl, 
co říct měl. Zatím je ale všechno v pořádku … S přes
ností hyperrealistických malířů popisuje autor průběh 
jedné obyčejné návštěvy. Jevištní premiéra dramati
zace povídky Emila Hakla, spisovatele, jehož dílo patří 

k tomu nejlepšímu, co v poslední době česká próza 
přinesla, se v listopadu objeví na Nové scéně.
Emil Hakl (vlastním jménem Jan Beneš) se narodil 
roku 1958. Pracoval jako aranžér, knihovník, sklad
ník, strojník, zvukař, textař a redaktor. V roce 2001 
vydal povídkovou sbírku Konec světa a o rok později 
román Intimní schránka Sabriny Black (který o osm let 
později vydal znovu zcela přepracovaný), ale skutečný 
průlom přišel až s novelou O rodičích a dětech (2002), 
za nichž byl oceněn Magnesií Literou a která patří 
mezi nejoceňovanější a nejprodávanější díla českých 
autorů za poslední léta; ostatně před deseti roky podle 
ní režisér Vladimír Michálek natočil stejnojmenný film. 
Mezi Haklovy další oceňované romány patří Let čaro-
dějnice, Pravidla směšného chování, Skutečná událost 
nebo Umina verze. Je dvojnásobným držitelem ceny 
Magnesia Litera (podruhé ji získal za titul Skutečná 
událost), nominován byl i za knihu Pravidla směšné-
ho chování, za niž obdržel nakonec jiný vavřín: Cenu 
Josefa Škvoreckého.
S každou svou knihou dokáže Hakl výrazně a přesně 
diagnostikovat aktuální stav české společnosti, navíc 
svou jazykovou bravurou vede zpravidla nemilosrdný 
řez mužským světem, aby odkryl všechno, co dokáže 
pod kůží mužů – procházejících krizí středního věku, 
ale i zdánlivým úspěchem – bujet a hnisat. Není mno
ho výraznějších virtuosů současné češtiny než Hakl.
V roce 2014 vydal povídkovou sbírku Hovězí kostky. 
Jedenáct textů, jež vznikaly třicet let, spolu propo
juje vypravěč, smolař Honza. Není to příliš aktivní 
a vlastně ani sympatický muž: jeho cesty vedou akorát 
z lokálu do nonstopu a pak rychle zpátky do hospody, 
cestou občas zkonzumuje něco nezdravého z uma
štěného papíru. Truchlí nad absencí láskyplného 
vztahu, smyslu života, obyčejné radosti, fatální lásky – 
a ve svém žalu snad ze setrvačnosti zalézá do zapli
vané čtyřky, odkud se po zavíračce nechává úlevně 
vyplivnout.
V recenzi Kláry Kubíčkové bylo konstatováno, že „číst 
tuhle knihu je jako vracet se za štamgasty do známé
ho lokálu. Stejné ksichty, stejný výčepní, stejný smrad 
a křik a nevybíravost, ale tak nějak bezpečně doma. 
Jako zahodit kliku od flašinetu plného opileckých his
torek a oddat se naslouchání.“ Rovněž naše inscenace 
Návštěva, vznikající na motivy stejnojmenné povídky, 
by měla být jakýmsi setkáním s oblíbenými štam
gasty. A také zážitkem, který diváky přivede do útrob 
Nové scény i na její jeviště, aby jim zprostředkoval cosi 
vskutku neobyčejného: podivný raut i tragikomický 
večírek v obýváku plném ovadlých pokojovek, obyčej
né příběhy čtyř neobyčejných mužů, divokou soutěž 
v pojídání kachen i osudové čekání na konec světa.

Ilona Smejkalová

Čtyři muži, dávní přátelé, pořádají večírek. V troubě se připravují vypasené kachničky, 
ale než budou upečeny dozlatova, krátí si všichni čas popíjením a mudrováním. Řeší 
se osobní i dějinné záležitosti, dávno dané a nezvratné, vedou se řeči o zániku lidstva, 
geopolitických eskapádách světových velmocí i prohnilosti českých elit. A hodiny 
pomalu odpočítávají čas…

Návštěva

 >

David Matásek a David Prachař 
na vizuálu inscenace

Foto: M. Pudelka
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Elity – kriminální příběh 
s politickým pozadím

Slovenské národní divadlo uvede opět po roce na jevišti českého Národ
ního divadla svou úspěšnou inscenaci Elity. Ta se vrací do období konce 
socialismu, kdy se i na stranických schůzích již otevřeně hovoří o po
třebě integrovat do socialistického hospodářství prvky tržní ekonomiky. 
Události ve východním Německu a Maďarsku naznačují pohyby v politic
kém uspořádání východní Evropy. A v podnicích zahraničního obchodu, 
prognostických ústavech či v kancelářích státní bezpečnosti čekají zatím 
na svou šanci noví lidé. Jsou pragmatičtí, ovládají jazyky, znají tržní eko
nomiku, mají kontakty na zahraniční podnikatele a přehled o konkurence
schopnosti domácích podniků. O pětadvacet let později ovládají a de facto 
vlastní zemi. Inscenace Elity je snaha podat psychologický portrét lidí, 
kteří se v čase sametové revoluce dokázali díky svému postavení, přístu
pu k informacím a vzdělání jako první zorientovat v novém společenském 
zřízení. V jakých institucích se formovalo jejich myšlení? Jaký je jejich 
morální profil či politické přesvědčení? 

27. října 2018 od 20.00 na Nové scéně, ve slovenštině s ang. titulky.
Před představením je možno vyslechnout dramaturgický úvod,  
po představení následuje beseda s tvůrci.

Činohra Národního divadla vymyslela další možnost, jak prohloubit vaše 
divadelní zážitky. Máte chuť po představení sdílet své dojmy s ostatními 
diváky? Zajímá vás, jestli soused z vedlejší sedačky viděl to co vy? Máte 
rádi chvíli po představení, kdy můžete prodiskutovat, co jste viděli, a hle
dat odpovědi na otázky, které ve vás představení vyvolalo?
Přijďte posedět do kavárny NONA a sdílejte nadšení i rozpaky v diskusi 
u vína a neformálně. Po vybraných reprízách inscenací pro vás bude 
vyhrazen stůl, k němuž zveme ty, kteří si chtějí prostě jen popovídat (bez 
„dozoru“ tvůrců) o svých bezprostředních dojmech. Našimi lektory nená
padně moderovaná debata, v níž se rozmluví i ti docela nemluvní, se bude 
konat v říjnu dokonce dvakrát.
Poprvé si můžete s ostatními diváky popovídat 9. října 2018 po Zbyhoňovi 
a podruhé po repríze Nové Atlantidy, která se bude konat 22. října 2018. 
Po závěrečném potlesku zamiřte rovnou dolů do kavárny NONA, bude vás 
tam čekat viditelně označený debatní stolek.

ND Dialog v kavárně NONA 
9. října 2018 po Zbyhoňovi a 22. října 2018 po Nové Atlantidě
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ND Dialog 
v kavárně NONA

Činoherní kalendář 
na rok 2019
Stejně jako v předešlých sezonách pořídila Činohra ND také letos kalendář, jehož námětem 
jsou nové činoherní tituly. Autorem fotografií je Michal Pudelka, slovenský fotograf žijící 
v Londýně. Ve své tvorbě přetváří realitu ve vlastní podivný a krásný vesmír. Je autorem 
několika úspěšných kampaní pro Valentino, H&M, Erdem, Vogue, TIME a AnOther. Fotografii 
se začal věnovat po studiu módního návrhářství na škole Parsons v Paříži. Momentálně 
patří mezi největší talenty módní fotografie. Svým jedinečným přístupem k barvě a tvaru 
s vlastní představivostí vytváří na fotografiích humorný, ale surreálný pohled na svět. 
A tak se těšíme, že vám jeho a náš kalendář udělá radost – stejnou, jakou z něj máme my.

Kalendář bude v prodeji od 1. listopadu 2018 v pokladnách  
a na e-shopu Národního divadla.
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Nová partnerská škola Činohry
V pilotním projektu s názvem Partnerská škola Činohry ND jsme v uplynulé 
sezoně intenzivně spolupracovali s žáky a pedagogy ZŠ Jílové u Prahy. 
Setkali jsme se za tu dobu s mnoha tvořivými mladými diváky a společ
ně s jejich pedagogy objevovali svět divadla. Absolvovali jsme několik 
návštěv představení, tvůrčích dílen, dramaturgických úvodů, prohlídek, 
workshopů pro pedagogy a na závěr jsme ve Stavovském divadle společ
ně oslavili Mezinárodní den dětí. 
Tímto bychom rádi všem poděkovali za milou spolupráci a těšíme se 
na další divadelní setkávání. Věříme, že diváci z Jílového zůstanou Čino
hře a jejím doprovodným programům ND+ věrní i mimo rámec projektu. 
Aby se totiž řada dostala také na další zájemce, uzavírá se partnerství 
pouze na jednu sezonu – a tak naší novou partnerskou školou se v sezoně 
2018/19 stává Gymnázium Jaroslava Heyrovského z Prahy 5. 
Gratujuleme a těšíme se na společný tvůrčí a intenzivní rok!
Pakliže byste se rovněž chtěli zúčastňovat doprovodných akcí  
či využívat speciálních nabídek pro školy, pište na mail  
tvurcidilny@narodnidivadlo.cz.

Milá Pavlo,

když jsem ti před pěti lety nabízela, že by ses už mohla v USA stát sená
torkou, samozřejmě jsem věděla, že mě neposlechneš a půjdeš si – jak 
to tak u tebe bývá – svou cestou. (Anebo cestou, po níž už proběhla Lilu, 
jak se to vezme.) Šla sis tam, kams chtěla: posbírala nějaká ta ocenění, 
několik moc pěkných rolí (já to píšu v Praze a v Plzni právě teď z tvé 
Maryši omdlívají údivem všichni festivaloví diváci), dokonce ses nakrátko 
a za přítomnosti kamer dala na dráhu policistky … Prostě jsi toho stihla 
mnohem víc, než jsem si dokázala představit. Jestli wikipedie nelže (máš 
tam moc pěknou fotku z letošního zahájení), slavíš narozeniny ve stejný 
den jako naše republika. Takže ti přeju, ať jsou tvoje narozeniny taky 
vždycky tak velkolepé, ať nad nimi slzí celý národ a v telce ti k nim pro
mítají něco důstojného. A jestli se v téhle rubrice „gratulujeme doživším“ 
setkáme i za dalších pět let, slibuju ti taky na tvou počest nějakou pěknou 
výroční inscenaci.

Marta Ljubková

28. října oslaví půlkulaté 
narozeniny herečka Pavla Beretová

KLUB  
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Vážení přátelé činoherního  
umění, členové KPČ!

V říjnu 2018 si vás dovolujeme 
pozvat na nový titul Činohry 
Plukovník Švec a zároveň dopo
ručujeme pro všechny divadelní 
příznivce hostování Slovenského 
národního divadla dne 27. října 
s inscenací Elity, které uvádíme 
na Nové scéně ve 20.00.
Nabízíme vám zvýhodněné 
vstupné na vybraná představení. 
Ideální místo v hledišti si mů
žete zakoupit v pokladnách ND 
po předložení klubové karty.

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

40% SLEVA

NÁRODNÍ DIVADLO 

Manon Lescaut 
2. a 22. října v 19.00

STAVOVSKÉ DIVADLO

Vítejte v Thébách 
9. října v 19.00
Noční sezóna
12. října v 19.00 a 28. října 
ve 14.00 
 
JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 150 KČ 

NOVÁ SCÉNA 

Plukovník Švec
Nový titul 28. října ve 20.00 
na Nové scéně v režii Jiřího 
Havelky. Historická událost 
z roku 1918, skutečný příběh 
plukovníka Josefa Jiřího Švece, 
se o deset let později stala 
námětem divadelní hry – a hned 
z ní byl v ND hit. Před diváky tak 
ožijí nejen dějiny českosloven
ských legií v Rusku, které měly 
zásadní podíl na vzniku republiky 
v roce 1918, ale i různé možné 
scénáře dalšího historického vý
voje. A bude to oživování oslavné, 
varovné i ironické … 

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
Klub přátel Činohry ND
Ostrovní 1, 112 30 Praha 
T +420 224 901 419 
j.tycova@narodnidivadlo.cz

U SODOVKY

Martina Preissová 
Rovnováha

Je to skoro dva měsíce, co jsem 
odehrála poslední představení 
minulé sezony, a musím se vám 
svěřit nejen s tím, jak rychle ta 
doba volna utekla, ale také s poci
ty, které jsem při opouštění šatny 
v červnu měla. Byla to Maryša, 
představení, které mne vykoplo 
vstříc divadelním prázdninám. 
S kolegyní Beretovou jsme 
ve zpocených kostýmech, protože 
venku vedro, s rozpitými líčidly, 
protože na jevišti se plakalo, 
v roztrhaných silonkách, protože 
ty levné nic nevydrží, seděly 
udýchané, protože chodba k šatně 
je dlouhá, před svými zrcadly 
v šatně a mlčely. V duchu jsem 
počítala, kolikrát jsme spolu tuto 
chvilku za posledních deset mě
síců zažily. V pravdě – mockrát. 
Po chvilce unavené rekapitulace 
jsem se odhodlala k poslednímu 
výkřiku vyčerpané herečky a za
křičela: „Prááázdniny!“
Vidina volných dnů, výletů, 
dovolené, absence stále stejných, 
i když milých tváří kolegů a fakt, 
že nemusím v podvečer odjíždět 
z domu od dětí v pyžámkách 
za diváky, mi v ten moment 
přišla úchvatná. Přes maskérnu 
a sprchu jsem prolétla jako blesk 
a téměř bez rozloučení vyrazila 
se svojí milovanou Fabií směr 
domov. Doma jsem si postěžovala 
na počet představení v této sezo
ně. Vypíchla jsem těžké premiéry 
a očekávala patřičnou pochvalu. 
Ta přišla! Formou ujištění, že co 
nevidět budu v tom kolotoči znovu. 
Divadelní prázdniny začaly a já 
zjistila, že volných dnů až tak 
moc nemám, že výlety a dovole
ná s dětmi jsou velmi finančně 
i psychicky náročná disciplína. 
S kolegy se potkám zcela určitě, 
neboť jeden se žení a já budu 
u toho – a s dalšími točím. A ze 
všeho nejvíc jsem si po dvou 
měsících přála opustit děti v py
žámkách a odjet za diváky. Věřte 
mi, jestli závidíte učitelům nebo 
třeba nám hercům, že máme 
dva měsíce prázdnin, nedělejte 
to. Pokud si totiž herec či učitel 
vybere svoje povolání tak, že 
ho baví, jde si po prázdninách 
do práce odpočinout. Ta koncen
trace dětí, zážitků grilování, výle
tů, slunce, svateb, péče o chalupy, 
zahrady a manžela se jednoduše 
naředí pracovním tempem a vše 
je najednou v rovnováze.
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ČINOHRA > PRO NEJMENŠÍ

Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Už jste někdy něco slíbili? A vzápětí slib nejraději vzali zpět? Máte dobré 
přátele? A jsou někdy tak moc ochotní, že byste raději, aby nebyli? Už jste 
se ocitli tváří v tvář nebezpečí? A navíc proto, že jste to slíbili? Rozhodova
li jste se někdy mezi touhou a strachem? A jak jste se rozhodli? Klasická 
pohádka Karla Jaromíra Erbena v provedení čtyř herců, sedmi marionet 
a jedné plicovačky, to vše kolem jednoho kulatého stolu …

Koncept a režie: Filip Jevič
Hrají: Kristýna Franková, Magdaléna Lážnovská, Justin Svoboda,  
Filip Jevič
Délka představení: 50 minut
Vhodné pro děti od 4 let i jejich rodiče

Uvádíme 7. října 2018 od 16.00

Otěstánek
Byli jeden muž a jedna žena. Adam Krátký a Dorota Krátká, muž a žena: 
„Kéž bychom měli nějaké děťátko.“ pravili. Lidé odpověděli: „Buďte rádi, 
že vám ho Pán Bůh nedal.“ Tradiční pohádkový příběh o těstu, chlebu, 
zadělávání, pečení a žraní inspirovaný Karlem Jaromírem Erbenem ožívá 
v kuchyni jedné domácnosti. Muž a žena připravují chléb, jejich představy 
a sny se otiskují do těsta, které kyne rychleji, než by si sami přáli …

Koncept, režie, hrají: Dorota Krátká a Adam Krátký
Dramaturgie: Lenka Huláková
Délka představení: 40 minut
Vhodné pro děti od 4 let i jejich rodiče

Uvádíme 4. listopadu 2018 od 16.00

Vánoce pana Sovy 
Nikdo nechce být sám. Natož na Vánoce. A považte – Vánoce za dveřmi, 
stromeček nastrojený, dárky nachystané a hosté nikde. Pan Sova se 
posadil do svého ušáku a čeká … tak co? Přijde někdo? A kdo? Vydejte se 
s námi na cestu po jeho stopách. Staré vánoční tradice nás k němu snad 
dovedou, abychom si všichni spolu užili Štědrý večer. Interaktivní vánoční 
představení, které zvedne děti ze židle a nenechá nikoho stát v koutě.

Koncept, režie, hrají: Anne Josephová a Adam Krátký
Scénografie: Tereza Vydarená
Délka představení: 40 minut
Vhodné pro děti od 4 let i jejich rodiče

Uvádíme 18. listopadu od 16.00

Pohádky na Nové scéně
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Laterna 
magika

 ×
Michaela Mochnáčová
Foto: H. Smejkalová

Podivuhodné 
cesty 
Julese Verna
Scénář: Markéta Bidlasová, David Drábek
Režie: David Drábek
Scéna: Jakub Kopecký
Kostýmy: Simona Rybáková
Hudba: Darek Král
Choreografie: Martin Pacek
Pohybová spolupráce: Henrieta Hornáčková
Projekce: Jakub Kopecký, Šimon Koudela

V Podivuhodných cestách Julese Verna jsme několik let po  t kávali 
svérázný tým filmařů, kteří se na počátku 20. století snaží, 
s dílčími úspěchy i karamboly, natočit film na motivy Tajuplného 
ostrova. Když na natáčení dorazí i manželé Vernovi, naberou 
události rychlý spád. Jak se do jednoho příběhu dokáže zaplést 
skupina pařížských četníků, tlupa paviánů, mluvící papoušek, 
kapitán Nemo a svět podmořských živočichů? Heslem večera 
je: hlavně ne vážně!

DERNIÉRA
Naposledy 19. října od 20.00 
a 20. října od 17.00 a 20.00 
na Nové scéně
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LATERNA MAGIKA > ROZHOVOR

Setkala jste se jako dítě s Trnkovou Zahradou?
Musím se přiznat, že mne knížka i film v dětství úplně 
minuly. Je to nejspíš tím, že jsem dětská léta strávila 
v cizině a knížky jsem znala spíš místní. Co jsme ale 
doma měli, byla videokazeta s Trnkovými krátkými 
animovanými filmy, jako jsou Babička a Ruka. Ty mne 
naprosto fascinovaly a miluji je dodnes. Trnkovo dílo 
mám neskutečně ráda, jen je zajímavé že jsem se 
s kultovní Zahradou setkala až letos díky chystanému 
představení.

Jak jste se dostala ke spolupráci s týmem naší 
Zahrady? Inscenátoři vás oslovili sami?
Ano, jednou mi zavolal Pavel Knolle s nabídkou vytvo
ření scénografie pro Zahradu do Laterny magiky. I když 
jsem byla nabídkou velmi poctěna, měla jsem strach 
z takové velké výzvy a raději doporučila své dva ta
lentované spolužáky, kteří se scénografie ujali, a máte 
se opravdu na co těšit. Já se však ujala aspoň kreseb 
projekcí a jsem ráda, že jsem součástí tohoto procesu.

Zahradu má každý, kdo ji zná, pevně spjatou s Trn-
kovým výtvarným stylem. Je to pro vás zavazující 
vědomí při hledání nového stylu?
Trnkovy práce si natolik vážím, že si naprosto nedovo
lím sebe stavit do role někoho, kdo kresebně reinter
pretuje jeho dílo. Vnímám tento projekt jako originální 
dílo jejích autorů, kteří se rozhodli zpracovat téma 
Zahrady jako místa vzpomínek a dětství. Trnkovou 
Zahradou je tedy spíše inspirováno téma představení 
než výtvarná složka.

Jste připravena i na kritiku?
Jistě, to je součást tvorby, a obzvlášť kritika kon
struktivní má vždy pozitivní přínos pro další vývoj. 
Pro Zahradu kreslím ryze intuitivně a kresby se líbit 
můžou a nemusí. Vkus je individuální záležitost a má 
se tolerovat jakýkoliv názor.

Důležitým principem Laterny magiky je interakce, 
komunikace složek. Jak bude vaše animace komu-
nikovat a hrát s tanečníky na scéně?
To je otázka spíš na mého spolupracovníka, animá
tora Erika Bartoše, který mé kresby přivádí k životu. 
Bude to tedy především jeho zásluha! Rozpohybova
né kresby budou sloužit k rozvíjení divákovy vlastní 
imaginace, budou dokreslovat scénografické prvky 
i pohyby tanečníků. Naší snahou je vytvořit rozmanitý 
imaginativní svět, kde se smísí kresba s reálnými 
objekty a lidmi. Zahrada je svět symbiózy.

Jaká byla nejdůležitější zahrada vašeho dětství?
Jednoznačně zahrada, ve které jsem vyrůstala. 
V dětství jsme bydleli s rodinou v Berlíně, v domku 
s krásnou zahradou, na kterou si často vzpomenu. 
Nedokážu si představit vyrůstat na hezčím místě. Měla 
jsem tam altán, velkou třešeň, starý ořešák a napros
tou svobodu. Trávila jsem tam většinu času.

Lucie Kocourková

V nové sezoně pro vás 
Laterna magika chystá 
novou inscenaci Zahrada 
na motivy slavné knihy Ji-
řího Trnky. Na premiéru to-
hoto autorského tanečního 
divadla se můžete těšit 20. 
a 21. prosince. Přicházíme 
s novým výtvarným ucho-
pením, a tak jsme pro vás 
nyní vyzpovídali ilustrátor-
ku a scénografku TEREZU 
BARTŮŇKOVOU, která 
patří do našeho mladého 
tvůrčího týmu.

Výtvarnice Tereza Bartůňková:  
„Zahrada je svět symbiózy“

TEREZA BARTŮŇKOVÁ 

Tereza Bartůňková je absolvent
kou magisterského studia oboru 
scénografie KALD DAMU. Během 
svého magisterského studia na DAMU 
absolvovala stáže v Ateliéru ilustrace 
a grafiky na UMPRUM a na drážďan
ské Hochschule für Bildende Künste 
Dresden v Ateliéru scénografie.
Různorodost její tvorby je dána 
fascinací různými výtvarnými 
prostředky, především kresbou, 
světlem, divadlem a fotografií. Zabývá 
se především tvorbou autorských 
projektů s důrazem na audiovizuální 
složku (2013 Korvína, 2014 Vítězný 
houpací kůň, 2016 Dialog). Vytvořila 
scénografické výpravy pro loutková 
představení Nekonečný příběh a Zá-
hada hlavolamu (Divadlo Lampion). 
Pravidelně vytváří ilustrace pro 
propagaci koncertů v pražské Meet
factory, je scénografkou koncertní 
řady Silent_Night v Divadle Ponec, vy
tváří kostýmy pro divadelní inscenace 
a videoklipy.

 >

Kresby Terezy Bartůňkové 
pro inscenaci Zahrada
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DIVADELNÍ KRONIKA

Jiřina Petrovická † 10 let

Václav Voska  * 100 let

Karel Nedbal * 130 let

Jan Nepomuk Maýr † 130 letPetr Štěpánek * 70 let

Blahopřejeme
PETR ŠTĚPÁNEK 
K narozeninám blahopřejeme bývalému 
členu Činohry ND (1970–1993) Petru Ště
pánkovi (2. 10. 1948). Z jeho rolí: Lucenzio 
(Zkrocení zlé ženy), Zvíře (Kráska a Zvíře), 
Guildestern (Hamlet), Mlynář (Lucerna). 
Uplatnění nalezl v televizi, rozhlase i filmu. 
Jako Villy Roškot, Měsíc nad řekou, 1976.

Připomínáme
JAN NEPOMUK MAÝR
J. N. Maýr (17. 2. 1818–25. 10. 1888), 
kapelník, skladatel a tenorista. Členem 
opery Stavovského divadla byl poprvé 
v l.1842–1844, 1849–1853 kapelníkem 
Stavovského divadla pro česká předsta
vení a řízení scénické hudby v činohrách. 
R. 1861 jmenován kapelníkem české 
opery StD a pověřen organizováním sa
mostatného českého operního orchestru, 
sboru a sólistů pro Prozatímní divadlo. 
Později ředitelem Prozatímního divadla. 
R. 1880 zvolen prvním ředitelem budoucí
ho ND s úkolem organizačně a umělecky 
zajistit otevření ND.

KAREL NEDBAL 
Karel Nedbal (28. 10. 1888–20. 3. 1964), 
dirigent, v ND působil v letech od 
1945–1958. Krátce také jako náměstek 
šéfů opery O. Jeremiáše a V. Talicha a jako 
člen umělecké správy ND. Synovec skla
datele a dirigenta Oskara Nedbala. 

JIŘINA PETROVICKÁ 
Jiřina Petrovická (30. 1. 1923–10. 10. 2008), 
herečka, v činohře ND angažována 
1951–1990. R. 2008 získala Cenu Prezidia 
herecké asociace za celoživotní mistrov
ství v dabingu. Z rolí: Porcie (Benátský 
kupec), Sofie (Podzimní zahrady), Runa 
(Radúz a Mahulena). V roli Desdemony, 
Othello, 1951.

VÁCLAV VOSKA 
Václav Voska (21. 10. 1918–20. 8. 1982), 
herec, člen ND v letech 1945–1951, poté 
odešel do Divadla na Vinohradech. Výraz
ně se uplatnil také v rozhlase a dabingu. 
Z rolí: Petr (Matka), Kristian de Neuvillete 
(Cyrano z Bergaracu). V roli Lošana, Sláva 
života / Červen, 1947.

Zesnul
BOHUMIL KULÍNSKÝ 
Dne 15. 9. 2018 ve věku 59 let ná
hle zemřel Bohumil Kulínský 
(5. 5. 1959 – 15. 9. 2018), sbormistr 
pěveckého sboru Bambini di Praga. Jako 
dirigent spolupracoval rovněž svého času 
se Symfonickým orchestrem hl. města 
Prahy FOK. V letech 1997–2002 zastával 
post šéfdirigenta orchestru Opery Národ
ního divadla. Jeho přínos divadlo a hudbu 
byl značný. Vzpomínáme.
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KALEIDOSKOP

Zahájení sezony 
2018/2019 

V neděli 2. září proběhlo 
na náměstí Václava Havla 
zahájení 136. sezony. Ačkoli 
se akce konala před začátkem 
školního roku a ačkoli nako-
nec i zapršelo, účast diváků 
byla hojná.

1  Igor Orozovič v roli moderátora 
zpovídá uměleckého šéfa Baletu 
Filipa Barankiewicze. 

2  Pánský sbor Státní opery pod ve
dením Adolfa Melichara se připra
vuje na přednes ukázky z Fidelia

3  Plastika před divadlem byla Evou 
Blahovou tentokrát přeměněna 
na Fridu Khalo

4  Zazněla i árie Non piu mesta v po
dání Michaely Zajmi jako Popelky

5  Filip Kaňkovský zažehl pochodní 
136. sezonu

6  Připravuje se opékání buřtů
7  Dřevákový tanec z komického ba

letu Marná opatrnost (A. Katsapov 
s M. Wenzelovou, A. Buschnell, 
S. Benoit a A. Watanabe)

8  Ukázka z inscenace Laterny 
magiky Podivuhodné cesty Julese 
Verna

9  Radúz Mácha při módní přehlídce 
kostýmů

10  Ukázka z Laterny magiky
11  Při večerním, již vydatném dešti 

prohlásil ředitel ND prof. Jan 
Burian 136. sezonu za zahájenou 
(s ním moderátoři I. Orozovič 
a P. Beretová)

1 2
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5

7

9
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Slavnostní premiéra 
opery Libuše

V Národním divadle proběhla 
14. září premiéra Smetanovy 
Libuše. Nové nastudování 
uvádíme ke 100. výročí 
vzniku Československa.

12  Ředitel ND prof. Jan Burian a záro
veň režisér inscenace v rozhovoru 
s Nicholasem Paynem, členem Ga
ranční rady ND a ředitelem Opera 
Europa, a jeho chotí 

13  Hudební ředitel Opery ND Jaroslav 
Kyzlink, který operu hudebně 
nastudoval, a ředitelka Opery ND 
a SO Mgr. Silvia Hroncová

14  O choreografii se postaral bývalý 
umělecký šéf Baletu Petr Zuska

15  Scénograf Libuše akad. arch. Da
niel Dvořák se svými syny a Olgou 
Semlali (zahraniční vztahy ND)

16  Titulní roli zpívala Dana Burešová, 
Přemysla Adam Plachetka

17  Pěvci František Zahradníček, Ro
man Janál, Stanislava Jirků a Dana 
Burešová

18  Ředitel Národního divadla Brno 
Martin Glaser

19  Mezi hosty byl také Jaromír 
Hanzlík

Pocta Jaroslavu  
Slavickému

Na Nové scéně se uskutečnilo 
slavnostní setkání u příležitosti 
jubilea Jaroslava Slavického, 
dlouholetého sólisty Baletu ND, 
ředitele Taneční konzervatoře 
hl. m. Prahy. S blahopřáním 
přitančili studenti TK a Balet 
ND. Gratulovat přišla i řada 
kolegů a významných hostů.

20  Jaroslav Slavický s narozeninovým 
dortem

21  Studenti a žáci svému pedagogovi 
nesou květiny

22  Velký aplaus pro Jaroslava Slavic
kého 
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KALEIDOSKOP

S naším online cestovním  
pojištěním se vaše cesta 
nezmění v drama

www.colonnade.cz

23
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25

29

 INZERCE

Prodaná nevěsta 
v Šárce

V přírodním divadle v Šárce 
se letos opět hrálo. V produkci 
Originálního hudebního diva-
dla Praha vystoupili sólisté, 
orchestr, sbor a balet Opery 
Národního divadla a hosté.

23  Lenka Šmídová, Josef Moravec, 
Luděk Vele, Dana Burešová,  
Roman Janál

24  Aleš Briscein, Luděk Vele
25  Komedianti
26  Josef Moravec

Dar dětem Palatajkov

Dne 1. 9. 2018 po představe-
ní Marná opatrnost (dar pro 
děti z dětských domovů) byla 
předána cena Pedagog roku, 
kterou poprvé v historii vyhlá-
silo Ministerstvo školství ČR.

27  Laureátka Bc. Liběna Vydrová, 
vychovatelka z dětského domova 
OstravaHrabová

28  Školský ombudsman (MŠMT ČR) 
PaedDr. Ladislav Hrzal, předsed
kyně Federace dětských domovů 
ČR PaeDr. Jana Koubová, Liběna 
Vydrová, vedoucí obchodního odbo
ru ND PhDr. Jiří Adamík a Nikolaj 
V. Palatajkov

29  Iniciátor akce Nikolaj V. Palatajkov
30  Liběna Vydrová s kolegyní a dětmi
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www.xantypa.cz
Projekt Speciální vydání 2018 je podporován Ministerstvem kultury a Státním fondem kultury ČR

Taneční aktuality
Speciální vydání 2018

www.tanecniaktuality.cz

Jan Kodet / Petr Zuska / Tanec Praha / Miřenka Čechová

Studio Alta a mnohem více...

Tajné sbírky 
ukořistěné Hitlerem 
přijdou do kin
Jaké poklady skrývaly tajné sbírky Hitlera a Göringa? 
Jakou cenu zaplatil za svůj geniální talent barokní bouřlivák 
Caravaggio? A kdo pro svět objevil talent Vincenta Van 
Gogha? Zbrusu nová série filmů přináší do kin ve špičkových 
dokumentech uhrančivá dramata z výtvarného světa. Cyklus 
pod názvem Umění v kině zahajuje filmem Hitler versus 
Picasso, který vstoupí do kin na jediný týden od 1. do 7. října.
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OBCHODNÍ INFORMACE

Jdeme vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
Národní divadlo nabízí seniorům ve věku 65+ možnost  
zakoupit vstupenky s 50% slevou na všechna představení ND*. 
Kromě této slevy mohou senioři využít rovněž naši speciální nabídku 
na vybraná představení v říjnu 2018: 

ČINOHRA
Vítejte v Thébách
9. 10. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč) 
Modrý pták
20. 10. v 13.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Krvavá svatba
27. 10. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)

OPERA
Večer k narozeninám L. Sluky
2. 10. v 19.00, Pražská křižovatka 
(kostel sv. Anny) (celý sál à 150 Kč)

Romeo a Julie (Roméo et Juliette)
23. 10. v 19.00, Hudební div. Karlín,
 (I. balkon boky a II. balkon 250 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Kouzelný cirkus
14. 10. v 17.00, Nová scéna
(celý sál 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v poklad
nách ND. Po předložení dokladu lze slevu 
uplatnit až na 2 vstupenky (senior + dopro
vod) na každé představení v nabídce. 
Rezervace: 224 901 448
info@narodnidivadlo.cz

Národní divadlo nabízí mladým divákům do 26 let vstupenky  
s 50% slevou na vyhrazená místa na všechna představení ND.
* Kromě této slevy mohou mladí diváci do 26 let využít rovněž naši  
speciální nabídku na vybraná představení v září 2018. 

ČINOHRA
Spalovač mrtvol
1. 10. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč) 
Nová Atlantida
15. 10. ve 20.00, Nová scéna
 (celé hlediště 100 Kč)
Faust
29. 10. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)

OPERA 
Její pastorkyňa
19. 10. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)

La traviata
29. 10. v 19.00, Hudební div. Karlín
(I. balkon boky a II. balkon 350 Kč)

BALET
Slovanský temperament
30. 10. ve 20.00, Nová scéna
(boky hlediště 200 Kč)

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

Vstupenky si můžete zakoupit v poklad
nách ND. Po předložení dokladu lze slevu 
uplatnit až na 1 vstupenku na každé  
představení v nabídce. 
Rezervace: 224 901 448
info@narodnidivadlo.cz

Změny v předplatném 
2018/2019

O2 / Kouzelná flétna / Stavovské divadlo 

Představení 22. 10. 2018 je náhradním termínem  
za původní termín 7. 3. 2018

* Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II. galerie | Nová scéna – místa na pravém a levém kraji hlediště, respektive do celého hlediště pro představení hraná při redukovaném 
hledišti (činohra) | 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.

 >

NOVÁ ATLANTIDA
Foto: P. Neubert
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PROGRAM > ŘÍJEN / OCTOBER 2018

PRAŽSKÁ 
KŘIŽOVATKA 
KOSTEL SV. ANNY

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

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

Anglické titulky v Činohře
Englishfriendly Dramas

 1. Po/Mon Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

 2. Út/Tue Manon Lescaut 19.00

 3. St/Wed Rusalka 19.00

 4. Čt/Thu nehraje se / no performance

 5. Pá/Fri Maryša / Marysha 19.00

 6. So/Sat
Čert a Káča / The Devil and Kate SEN1 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

 7. Ne/Sun Tosca 19.00

 8. Po/Mon Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG ROV 19.00

 9. Út/Tue La traviata 19.00

10. St/Wed nehraje se / no performance

11. Čt/Thu Kylián – Mosty času / Bridges of Time (1. premiéra / 1st premiere) ND+ 19.45

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

13. So/Sat
Čert a Káča / The Devil and Kate ROD2 11.00

Maryša / Marysha ENG 19.00

14. Ne/Sun Kylián – Mosty času / Bridges of Time
SEN2 14.00

19.00

15. Po/Mon Tosca 19.00

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

19.00

17. St/Wed Kylián – Mosty času / Bridges of Time ND+ B1 19.00

18. Čt/Thu Kylián – Mosty času / Bridges of Time ND+ B2 19.00

19. Pá/Fri Její pastorkyňa / Jenůfa VŘ 19.00

20. So/Sat Kylián – Mosty času / Bridges of Time
ROD5 14.00

19.00

21. Ne/Sun Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ENG 19.00

22. Po/Mon Manon Lescaut ND+ 19.00

23. Út/Tue Kylián – Mosty času / Bridges of Time 19.00

24. St/Wed Rusalka 19.00

25. Čt/Thu Carmen OHV 19.00

26. Pá/Fri nehraje se / no performance

27. So/Sat Libuše 20.00

28. Ne/Sun Madama Butterfly 19.00

29. Po/Mon Carmen 19.00

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

31. St/Wed Madama Butterfly 19.00

22. Po/Mon Rusalka 19.00

23. Út/Tue Romeo a Julie (Roméo et Juliette) 19.00

29. Po/Mon La traviata 19.00

30. Út/Tue Nabucco O1 19.00

25. Čt/Thu Faszination Wagner 19.00

26. Pá/Fri Faszination Wagner 19.00

2. Čt/Thu Večer k narozeninám Luboše Sluky / Birthday concert of Luboš Sluka 19.00

FORUM 
KARLÍN



47

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Říjen / October 2018

 1. Po/Mon Spalovač mrtvol / The Cremator 19.00

 2. Út/Tue Figarova svatba (Le nozze di Figaro) O2 19.00

 3. St/Wed Krvavá svatba / Blood Wedding ND+ DV1 19.00

 4. Čt/Thu nehraje se / no performance

 5. Pá/Fri nehraje se / no performance

 6. So/Sat Brodskij/Baryšnikov (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 19.00

 7. Ne/Sun Brodskij/Baryšnikov (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 19.00

 8. Po/Mon nehraje se / no performance

 9. Út/Tue Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes Č2 19.00

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

11. Čt/Thu Fidelio 19.00

12. Pá/Fri Noční sezóna / The Night Season ENG 19.00

13. So/Sat
Opera nás baví – Putování hudební Prahou / Opera Is Fun! 11.00

Poprask v opeře (Viva la Mamma) 19.00

14. Ne/Sun
Mlynářova opička / The Miller’s Monkey ROD3 14.00

Slavnostní ocenění #laskavec 19.00

15. Po/Mon Faust ND+ 19.00

16. Út/Tue Poprask v opeře (Viva la Mamma) NDS 19.00

17. St/Wed Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ND+ Č3 19.00

18. Čt/Thu Fidelio 19.00

19. Pá/Fri Spalovač mrtvol / The Cremator 19.00

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

Audience u královny / The Audience 19.00

21. Ne/Sun Fidelio SEN5 17.00

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

23. Út/Tue nehraje se / no performance

24. St/Wed nehraje se / no performance

25. Čt/Thu Measure for Measure (Prague Shakespeare Company) 19.00

26. Pá/Fri An iliad (Prague Shakespeare Company) 19.00

27. So/Sat Krvavá svatba / Blood Wedding 19.00

28. Ne/Sun Noční sezóna / The Night Season 14.00

29. Po/Mon Faust 19.00

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

31. St/Wed Audience u královny / The Audience EX2 19.00

 1. Po/Mon Sons of Sissy (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

 2. Út/Tue If a Window Would Open (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

 3. St/Wed

Crazy But True (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 16.00

Las ideas (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

If a Window Would Open (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

 4. Čt/Thu

My Country; a Work in Progress 
(Pražské křižovatky / Prague Crossroads)

10.00

17.30

Las ideas (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

Malý princ / The Little Prince 20.00

 5. Pá/Fri Malý princ / The Little Prince
10.00

20.00

 6. So/Sat Malý princ / The Little Prince 20.00

 7. Ne/Sun
Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Studio Damúza) 16.00

Jsme v pohodě / New Century 20.00

 8. Po/Mon
Hovory s … / Talking with … ND+ 15.00

Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman Č4 20.00

 9. Út/Tue Zbyhoň! ND+ 20.00

10. St/Wed nehraje se / no performance

11. Čt/Thu nehraje se / no performance

12. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

13. So/Sat
Kouzelný cirkus / Wonderful Circus ND+ 14.00

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

14. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00

15. Po/Mon Nová Atlantida / New Atlantis 20.00

16. Út/Tue Cube 20.00

17. St/Wed Zbyhoň! ND+ ČS1 20.00

18. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

20.00

20. So/Sat

Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

ROD6 17.00

Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne (derniéra / last time)

20.00

21. Ne/Sun Ceny Ministerstva kultury ČR 20.00

22. Po/Mon Nová Atlantida / New Atlantis ND+ ENG 20.00

23. Út/Tue pronájem / reserved

24. St/Wed Plukovník Švec / Colonel Švec (předpremiéra / preview) 20.00

25. Čt/Thu Plukovník Švec / Colonel Švec (1. premiéra / 1st premiere) 20.00

26. Pá/Fri Plukovník Švec / Colonel Švec (2. premiéra / 2nd premiere) 20.00

27. So/Sat
Elity / Elites  
(Slovenské národní divadlo Bratislava / The Slovak National Theatre)

20.00

28. Ne/Sun Plukovník Švec / Colonel Švec ČNS 20.00

29. Po/Mon nehraje se / no performance

30. Út/Tue Slovanský temperament / Slavic Temper 20.00

31. St/Wed Slovanský temperament / Slavic Temper 20.00
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PROGRAM > LISTOPAD / NOVEMBER 2018

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

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

Anglické titulky v Činohře
Englishfriendly Dramas

 1. Čt/Thu Její pastorkyňa / Jenůfa ROV 19.00

 2. Pá/Fri Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ENG 19.00

 3. So/Sat Kylián – Mosty času / Bridges of Time 14.00

Kylián – Mosty času / Bridges of Time 19.00

 4. Ne/Sun Lohengrin O3 17.00

 5. Po/Mon Maryša / Marysha ND+ ENG ČS2 19.00

 6. Út/Tue Manon Lescaut 19.00

 7. St/Wed Lohengrin 18.00

 8. Čt/Thu Carmen 19.00

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

10. So/Sat Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream 19.00

11. Ne/Sun Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream 19.00

12. Po/Mon Lohengrin 18.00

13. Út/Tue nehraje se / no performance

14. St/Wed Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

15. Čt/Thu Rusalka 19.00

16. Pá/Fri nehraje se / no performance

17. So/Sat Ceny Paměti národa / Memory of the Nation 20.00

18. Ne/Sun Aida 19.00

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

19.00

20. Út/Tue Werther 19.00

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

22. Čt/Thu Maškarní ples (Un ballo in maschera) O2 19.00

23. Pá/Fri Manon Lescaut 19.00

24. So/Sat Maryša / Marysha 19.00

25. Ne/Sun Čert a Káča / The Devil and Kate ROD5 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

26. Po/Mon Werther 19.00

27. Út/Tue Maryša / Marysha 19.00

28. St/Wed Madama Butterfly 19.00

29. Čt/Thu Maškarní ples (Un ballo in maschera) SEN4 19.00

30. Pá/Fri La Bayadère 19.00

 5. Po/Mon Romeo a Julie (Roméo et Juliette) 19.00

 6. Út/Tue La traviata 19.00

12. Po/Mon Romeo a Julie / Romeo and Juliet ND+ EX3 19.00

13. Út/Tue Romeo a Julie / Romeo and Juliet DV1 19.00

19. Po/Mon Romeo a Julie / Romeo and Juliet 19.00

20. Út/Tue Nabucco VŘ 19.00

26. Po/Mon Rusalka 19.00

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

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

Listopad / November 2018

 1. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

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

Audience u královny / The Audience 19.00

 4. Ne/Sun Spalovač mrtvol / The Cremator 14.00

 5. Po/Mon Noční sezóna / The Night Season EX1 19.00

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

 7. St/Wed
Netrpělivost srdce / Beware of Pity 
(předpremiéra / preview)

19.00

 8. Čt/Thu
Netrpělivost srdce / Beware of Pity  
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

 9. Pá/Fri
Netrpělivost srdce / Beware of Pity  
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

10. So/Sat Opera nás baví – Postavy české historie v operách / Opera Is Fun! 11.00

Popelka (La Cenerentola) 19.00

11. Ne/Sun Fidelio 19.00

12. Po/Mon Spalovač mrtvol / The Cremator ENG 19.00

13. Út/Tue Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ENG 19.00

14. St/Wed Popelka (La Cenerentola) 19.00

15. Čt/Thu nehraje se / no performance

16. Pá/Fri Don Giovanni 19.00

17. So/Sat Mlynářova opička / The Miller’s Monkey 14.00

18. Ne/Sun Faust 19.00

19. Po/Mon Don Giovanni 19.00

20. Út/Tue Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ND+ Č4 19.00

21. St/Wed Netrpělivost srdce / Beware of Pity ND+ Č1 19.00

22. Čt/Thu Fidelio O1 19.00

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

24. So/Sat Krvavá svatba / Blood Wedding 14.00

25. Ne/Sun Modrý pták / The Blue Bird ND+ ROD6 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

26. Po/Mon Noční sezóna / The Night Season ENG 19.00

27. Út/Tue Don Giovanni 19.00

28. St/Wed
Pražský divadelní festival německého jazyka / The Prague 
Theatre Festival of German Language

19.00

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

19.00

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

19.00

 1. Čt/Thu Slovanský temperament / Slavic Temper 20.00

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

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

Malý princ / The Little Prince 20.00

 4. Ne/Sun Otěstánek (Studio Damúza) 16.00

Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ 20.00

 5. Po/Mon Jsme v pohodě / New Century ND+ 20.00

 6. Út/Tue nehraje se / no performance

 7. St/Wed nehraje se / no performance

 8. Čt/Thu Slovanský temperament / Slavic Temper DV2 20.00

 9. Pá/Fri Slovanský temperament / Slavic Temper 20.00

10. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

11. Ne/Sun Vidím nevidím / As Far as I See ND+ ROD7 17.00

12. Po/Mon Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman ND+ Č2 20.00

13. Út/Tue Human Locomotion 20.00

14. St/Wed Human Locomotion 20.00

15. Čt/Thu nehraje se / no performance

16. Pá/Fri Cube 20.00

17. So/Sat Plukovník Švec / Colonel Švec 20.00

18. Ne/Sun Vánoce pana Sovy (Studio Damúza) 16.00

Nová Atlantida ENG 20.00

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

20. Út/Tue Zbyhoň! 20.00

21. St/Wed Návštěva / The Visit (předpremiéra / preview) 20.00

22. Čt/Thu Návštěva / The Visit (1. premiéra / 1st premiere) 20.00

23. Pá/Fri Návštěva / The Visit (2. premiéra / 2nd premiere) 20.00

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

20.00

25. Ne/Sun
Pražský divadelní festival německého jazyka /  
The Prague Theatre Festival of German Language

20.00

26. Po/Mon nehraje se / no performance

27. Út/Tue Jsme v pohodě / New Century ND+ 20.00

28. St/Wed Nová Atlantida / New Atlantis 20.00

29. Čt/Thu Návštěva / The Visit ND+ ČNS 20.00

30. Pá/Fri Cube 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@narodnidivadlo.cz, +420 224 901 448 (po–ne 10–18)
Od 1. 10. do 31. 10. 2018 jsou v prodeji vstupenky na před
stavení Baletu, Činohry, Laterny magiky na všech scénách 
a Opery na Nové scéně uváděné do 31. 3. 2019, na předsta
vení Opery mimo Novou scénu uváděné do 31. 7. 2019.  
 

POKLADNY  

Hlavní pokladna Národního divadla,  
Národní 4, Praha 1 (po–pá 9–18, so–ne 10–18), zde také 
pokladna předplatného 
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (po–ne 10–18)
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 

• 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 (neníli určeno jinak)

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

• slevy nelze kombinovat mezi sebou a s výhodami předplat
ného

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  

V Národním divadle, na Nové scéně a ve Stavovském divadle 
organizujeme pravidelné komentované prohlídky.  
Více informací na webu ND nebo u koordinátorek:
Národní divadlo a Nová scéna: 
s.soleova@narodnidivadlo.cz, tel. 778 449 535
Stavovské divadlo: 
v.bruderova@narodnidivadlo.cz, tel. 778 449 536

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

INFORMATION:
info@nationaltheatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
From 1. 10. 2018 to 31. 10. 2018, you can purchase tickets  
for Ballet, Drama and Laterna magika performances on all 
the stages and Opera performances at the New Stage until 
31. 3. 2019, and tickets for Opera performances on all the 
stages except the New Stage until 31. 7. 2019.
 

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. 
Oneday parking fee: CZK 720. 

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

the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

REGULAR GUIDED TOURS  

Guided tours take place at the National Theatre historical 
building, the New Stage and the Estates Theatre. For more 
information, visit our website or contact the coordinators:
National Theatre and New Stage:
s.soleova@narodnidivadlo.cz, tel. 778 449 535 
Estates Theatre:
v.bruderova@narodnidivadlo.cz, tel. 778 449 536



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI INSCENACÍ 

PARTNER PREMIÉROVÝCH VEČERŮ MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍ



V roce 1951 se na jevišti Tylova (dnešního Stavovského) divadla uskuteč
nila premiéra Čechovova Višňového sadu. Do hlavních rolí režisér Antonín 
Dvořák obsadil Vlastu Fabianovou /Jarmilu Kronbauerovou / Olgu Schein
pflugovou (Ljubov Andrejevna Raněvska), Eduarda Kohouta / Zdeňka Ště
pánka (Gajev), Ladislava Peška (Trofimov), Františka Filipovského / Karla 
Högra (Jepichodov), Františka Smolíka (Firs), dále Sašu Rašilova, Bohuše 
Záhorského, Blanku Waleskou a dokonce Miroslava Horníčka. Role Ani 
byla svěřena Marii Tomášové a Vlastě Matulové. 

Vlasta Matulová (31. 10. 1918–18. 4. 1989) byla členkou Činohry ND v le
tech 1940–1984. Věnovala se také recitaci, práci v rozhlase a televizi.  
Letos v říjnu si připomínáme 100. výročí jejího narození.

Na archivním snímku Vlasta Matulová jako Aňa, Višňový sad, 1951


