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32 S Rodionem Ščedrinem 
o jeho opeře Lolita

 



 

PREMIÉRY / PREMIERES 

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Bon Appétit! 
Společný projekt Laterny magiky 
a Baletu ND
Režie: SKUTR (Martin Kukučka  
a Lukáš Trpišovský)
Choreografie: Jan Kodet
2. a 3. 4. 2020

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Kylián – Mosty času / Bridges of Time
Forgotten Land 
Gods and Dogs
Petite Mort
Šest tanců (Sechs Tänze)
Choreografie: Jiří Kylián
Hudba: Benjamin Britten, Ludwig van 
Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart
13. 11. 2019

Oněgin / Onegin
Choreografie: John Cranco
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
20. 2. 2020

Zbyněk Matějů
Čarodějův učeň / Krabat
Choreografie: Jan Kodet
Hudba: Zbyněk Matějů
6. 6. 2020

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Leonce & Lena 
Choreografie: Christian Spuck
Hudba: Johann Strauss, Bernd Alois 
Zimmermann, Martin Donner, Alfred 
Schnittke
30. 11. 2019

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA

Spící krasavice / Speeping Beauty
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie: Marcia Haydée
21. 5. 2020

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Giacomo Puccini
Turandot
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Zuzana Gilhuus
23. a 25. 1. 2020

Jaromír Weinberger
Švanda dudák /  
Schwanda the Bagpiper
Režie: Vladimír Morávek
28. a 30. 5. 2020 

Bohuslav Martinů
Špalíček / The Chap-Book
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Petr Zuska
25. a 26. 6. 2020

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Rodion Ščedrin
Lolita 
Dirigent: Sergey Neller
Režie: Sláva Daubnerová
3. a 5. 10. 2019

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA

Karol Szymanowski
Král Roger / King Roger
Dirigent: Karl-Heinz Steffens
Režie: Mariusz Treliński
3. a 5. 4. 2020

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Zahajovací koncert sezony 
2019/2020 ke 30. výročí 
sametové revoluce
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
12. 9. 2019

Komorní koncert
19. 10. 2019

Adventní koncerty
Dirigent: Jan Chalupecký
Sbor a Orchestr Národního divadla
1., 8., 15. a 22. 12. 2019

Matiné ke 196. výročí narození 
Bedřicha Smetany
1. 3. 2020

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2020
27. 1. 2020

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA

Slavnostní koncert  
ke znovuotevření Státní opery
Dirigent: Karl-Heinz Steffens
5. 1. 2020

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Sofoklés
Král Oidipús / Oedipus Rex
Režie: Jan Frič
5. a 6. 12. 2019

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Thomas Bernhard
Oběd u Wittgensteina /  
Lunch at Wittgenstein 
Režie: Daniel Špinar
7. a 8. 11. 2019

Vincent Macaigne
Stát jsem já / I am a Country 
Režie: Jan Mikulášek
12. a 13. 3. 2020

Fjodor Michajlovič Dostojevskij
Idiot / The Idiot 
Režie: Daniel Špinar
4. a 5. 6. 2020

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Witold Gombrowicz
Kosmos / Cosmos 
Režie: Ivan Buraj
14. a 15. 11. 2019

Koncové světlo / The End Light 
Režie: Jan Frič
27. a 28. 2. 2020

Katja Brunnerová
Duchové jsou taky jenom lidi / 
Ghosts are Only Humans Too 
Režie: Kamila Polívková
14. a 15. 5. 2020

Činohra Balet

Premieres
FOR THE 2019–2020 SEASONPremiéry

SEZONY 2019–2020



Milé divačky, milí diváci, 
vážení příznivci divadla,

Říjen zahajujeme mezinárodním divadelním 

festivalem Pražské křižovatky – a během jeho 

třetího ročníku si opět připomínáme nedožité 

narozeniny Václava Havla, tím pádem i jeho 

myšlenky politické, umělecké i lidskoprávní. 

Havlův odkaz je pořád živý, a proto ho sla-

víme právě divadlem, tedy uměním, které je 

založené na komunikaci, na sdílení, na oka-

mžité interakci mezi jevištěm a hledištěm. 

Díky Pražským křižovatkám si znovu ověříme, 

jak dokážeme komunikovat s umělci, kteří 

nehovoří naším jazykem. A společně s diváky 

máme příležitost potvrdit si odvěké tvrzení, že 

divadelní komunikační kód překračuje hranice 

a nedá se limitovat řečí. Kromě toho vidíme 

(a vy spolu s námi), jaké jsou trendy mimo 

naši zemi, a přitom se snažíme zahraničním 

hostům ukázat, že Česko je příjemný prostor 

plný kulturních lidí. Díky, že spolu s námi zlep-

šujete náš mezinárodní obraz!

Letos na podzim se bude ke jménu Václava 

Havla naše společnost vracet víc než kdy  

jindy – blíží se totiž třicáté výročí sametové 

revoluce. I my si myslíme, že od převratu 

v roce 1989 divadlo prošlo zásadní promě-

nou. Některé společenské role sice ztratilo, 

ale stalo se svobodným, a to je nejdůležitější. 

Chceme připomenout, že svoboda není samo-

zřejmá a že i když ji člověk vybojuje, vyhráno 

není. Stejně jako jsme vloni slavili výročí 

vzniku republiky, budeme letos připomínat 

i listopad 1989. Ale protože se jedná o jiný typ 

vzpomínek, budou i vzpomínky jiné (na rozdíl 

od loňského výročí jsou u toho letošního vět-

šina z nás jeho pamětníci). Oslavy zahajujeme 

výstavou a scénickým čtením už 14. října,  

pokračovat budeme projektem arkádových 

her na téma Listopad 89, přednáškami, 

komentovanými prohlídkami a celý rozsáhlý 

projekt vyvrcholí inscenačním happenin-

gem Sametová simulace: Kabinet na přelomu 

listopadu a prosince. Spojili jsme se při této 

příležitosti s umělci z dalších českých divadel 

a divadelních skupin, abychom podpořili svou 

setrvalou snahu ukázat, že Národní divadlo je 

instituce otevřená a přátelská.

Kromě všeho toto samozřejmě zkoušíme, a to 

velmi intenzivně, dokonce tři inscenace naráz, 

takže na přelomu podzimu a zimy „obsadíme“ 

jak Stavovské divadlo hrou Thomase Bern-

harda Oběd u Wittgensteina (v mé režii), tak 

Novou scénu s Kosmem Witolda Gombrowicze 

(režie Ivan Buraj) i historickou budovu, kde 

náš podzimní maraton završí Král Oidipús 

v režii Jana Friče. Pokračují taky ND Talks, 

pokračují Nové krve, pokračuje zkrátka vše, 

za čím jste si zvykli chodit na Činohru Národ-

ního divadla – a pokračuje to vše díky vám 

a kvůli vám. Mimochodem, v září se konal 

Týden pro klima, během něhož veřejnost 

poukázala na alarmující ekologickou situaci 

naší společnosti. Uvědomme si prosím, že 

životní prostředí a kultura neodmyslitelně 

patří k sobě. Chovejme se zodpovědně – jak 

ve vztahu k přírodě, tak ke světu vůbec. Ne-

měli bychom zapomenout, že tuto zodpověd-

nost máme právě teď ve svých rukách.  

I o tom se snažíme v Činohře hrát.

Přijďte za námi.

Srdečně

Daniel Špinar, umělecký ředitel Činohry ND
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Výroční Ceny Thálie za mimořádné 
jevištní výkony, budou letos udě-
leny v pěti kategoriích – v činohře, 
v opeře, v oboru tance a jiného 
pohybového divadla, v oboru muzi-
kálu, operety a jiných hudebnědra-
matických žánrů a nově také v oboru 
alternativního a loutkového divadla. 
V souvislosti se změnou dosavadní-
ho kalendářního členění Cen Thálie 
na členění podle divadelních se-
zon a s přesunem jejich předávání 
na podzimní termín je 26. ročník 
přechodový, takže hodnocené období 
sahá od 1. prosince 2017 do 31. 
května 2019. 

Stejně jako dosud budou uděleny ceny za celo-
životní umělecké mistrovství. 

Slavnostní večer předávání Cen Thálie pro-
běhne 10. října 2019 už tradičně v historické 
budově Národního divadla. 

Moderátorem večera bude Václav Moravec  
a vše bude přenášet Česká televize. 

Balet
Role: Lise
Inscenace: Marná opatrnost (La Fille mal gardée)
Choreografie: Frederick Ashton
Hudba: L. J. F. Hérold, J. Lanchbery
Premiéra: 19. dubna 2018

Balet
Role: Colas
Inscenace: Marná opatrnost (La Fille mal gardée)
Choreografie: Frederick Ashton
Hudba: L. J. F. Hérold, J. Lanchbery
Premiéra: 19. dubna 2018

Alina Nanu Matěj Šust 

Z nominací 26. ročníku Cen Thálie

Raiffeisenbank stále „na scéně“ 
Banka prodloužila partnerství s Národním divadlem do roku 2023

I v nadcházejících divadelních sezonách bude Raiffeisenbank generálním partnerem Národního divadla. Banka chce 
nadále pokračovat v podpoře a rozvíjení kvalitní umělecké tvorby, kterou Národní divadlo na svých scénách přináší.
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„Je nám velkou ctí, že můžeme své jméno 
spojovat s prestižní a reprezentativní kulturní in
stitucí. Velmi se těšíme na další roky spolupráce 
a budeme se maximálně snažit přispět k dalšímu 
rozvoji nejen scén a uměleckých souborů Národ
ního divadla, ale také kultury v České republice 
obecně,“ říká generální ředitel a předseda 
představenstva Raiffeisenbank Igor Vida.
„Zájmu našeho generálního partnera si vážíme. 
Potvrzuje, že cesta, kterou Národní divadlo jde, je 
pozitivně přijímána nejen stovkami našich diváků. 
Důvěra v tvorbu Národního divadla je naším spo
lečným závazkem pro posilování významu české 
kultury v životě společnosti,“ uvedl ředitel  
Národního divadla profesor Jan Burian.

Generálním partnerem Národního divadla je 
Raiffeisenbank od 1. září 2017. Partnerství 
bude pokračovat i v následujících sezonách až 
do září 2023 s možností prodloužení spolupráce 
na další období.
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Širší nominace

V tzv. širších nominacích poroty zaujaly další 
výkony našich umělců: v baletu Ondřej Vinklát 
rolí Colase v Marné opatrnosti a Adam Zvonař 
rolí Prince Siegfrieda v Labutím jezeře. Pěvkyně 
Vanda Šípová pak upoutala ztvárněním Helgy 
v opeře Sternenhoch a Roman Janál titulní rolí 
v operní inscenaci Don Hrabal.
Zmínit bychom chtěli i výkony umělců, které 
diváci ND dobře znají, i když nominace získali 
sólisté za účinkování na jichých scénách. Jsou 
to pěvci Martin Bárta, Kateřina Jalovcová, 
Josef Moravec, Kateřina Kněžíková, Zdeněk 
Plech, Jiří Sulženko, Petra Šimková Alvarez, 
Martin Šrejma, tanečnice Kristýna Němečková, 
herci Ondřej Pavelka a Martin Pechlát.
Všem nominovaných gratulujeme  
a zlomte vaz!

Zprávu o laureátech cen za celoživotní mistrov-
ství přineseme v listopadovém čísle.

Činohra
Role: Mefisto
Inscenace: Faust
Autor: Johann Wolfgang Goethe
Režie: Jan Frič
Premiéra: 15. března 2018

Opera
Role: Charlotte
Inscenace: Werther
Autor hudby: Jules Massenet
Hudební nastudování: Petr Kofroň
Premiéra: 7. června 2018

Saša Rašilov Štěpánka Pučálková
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AUTOCONT pokračuje v partnerství  
s Národním divadlem 
Národní divadlo již více než osmnáct let spolupracuje s touto význam-
nou, výhradně českou společností, která je významným dodavatelem in-
formačních a komunikačních technologií. Díky velkorysé podpoře svých 
partnerů může Národní divadlo realizovat úspěšné projekty jednotlivých 
souborů. Kromě umělecké kvality divadelních inscenací je ale nezbytná 
i technická vybavenost zázemí divadla, bez kterého by byl provoz velmi 
komplikovaný. Smlouvu podepsali Martin Grigar, místopředseda předsta-
venstva AUTOCONT, a.s., a profesor Jan Burian, ředitel Národního divadla.

Výstava 
Rekonstrukce Státní opery
Od 22. října 2020 bude v přízemí Provozní budovy B na náměstí Václava 
Havla otevřena expozice „Rekonstrukce Státní opery“. Návštěvníkům 
představí milníky probíhající generální rekonstrukce. Na výstavních pane-
lech i digitálních obrazovkách se mohou seznámit s podrobnostmi složité 
stavby i jednotlivých restaurátorských prací. Část výstavy je věnována nové 
oponě. Fanoušci opery budou zajisté potěšeni přípravami Slavnostního 
zahajovacího koncertu i výhledem dramaturgického plánu. Aktuality ze 
staveniště lze průběžně sledovat na www.statnioperavrekonstrukci.cz
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TÉMA

Herečka ZUZANA STIVÍNOVÁ se do Činohry Národního divadla 
vrací po patnácti letech, strávených pobytem v zahraničí, 
filmováním nebo hostováním na menších scénách. A vrací se 
s parádou – rolí Ritter ve slavné hře rakouského dramatika 
Thomase Bernharda. Sama k svému příchodu říká: 
„Cítím, že přišel ten správný čas.“

Divadlo mě baví, 
jsem divadelní 
herečka

Jak by řekla moje valašská babička:  
Tož vitajte zpatky v Národním!
Děkuji, i když takhle jednoduše se to nedá říct. 
Vlastně není pravda, že se vracím. Pro mě je 
všechno nové, je tu hodně nových lidí. Mám ra-
dost, že jsem zpátky, ale neberu to jako zpátky. 
Každý den se rozhlížím a připadá mi, jako bych 
šla do nové školy. Sice v každém domě všude 
trefím, ale jinak je všechno jiné, skutečně mám 
nové angažmá za nové zaměstnání. Takže jsem 
rozechvělá a zároveň se telelím blahem, proto-
že jsem ráda za to, s kým se potkávám a s kým 
teď budu pracovat.

V prvé řadě na Obědu u Wittgensteina.
Ano, ale vždyť jsme teprve začali zkoušet! 
Ještě o té hře moc nevím, vše včetně Wittgen-
steina a Bernhardova díla si zatím studuju. 
Ale řekněme, že Ritter, Dene, Voss jsou jména 
herců, pro něž Bernhard hru napsal. Asi se 
smí přiznat, že byla snaha nazvat inscenaci 
Stivínová, Juřičková, Rašilov, ale že kvůli au-
torským právům to nešlo, proto se vymyslel 
titul Oběd u Wittgensteina. Já jsem pro, ale 
ráda bych zdůraznila divákům, že to je Ritter, 
Dene, Voss. A ještě zdůrazněme, že není se 
čeho bát, protože Bernhard je velmi vtipný 
autor a naše ambice je taky taková – chceme, 
aby to bylo i zábavné.

Režisér Daniel Špinar i dramaturgyně Marta 
Ljubková svorně vzpomínají, jaký zážitek pro 
ně představovala inscenace tohoto textu pod 
původním titulem v půli devadesátých let v Di-
vadle Na zábradlí. Máte ji pod kůží i vy?
Pitínského inscenaci jsem viděla, byla úžasná, 
ale tak průlomová jako pro Dana, kterého prý 
nasměrovala k divadlu, pro mě nebyla. Pro mě 
bylo podstatné, že jsem na Pražském divadel-
ním festivalu německého jazyka viděla původní 
inscenaci Burgtheatru s herci Ilse Ritterovou, 
Kirsten Deneovou a Gertem Vossem. Hostovali 
na velkém jevišti ve Vinohradském divadle, 
takže to nebylo tak komorní jako na Zábradlí – 
a z jejich velkých gest jsem byla nadšená. Fe-
nomenální zážitek. Navíc já miluju Gerta Vosse. 
Viděla jsem ho taky v Beckettovi a v Othellovi, 
v obou hrál se svým přítelem Ignazem Kirchne-
rem, ten v Othellovi ztvárnil Jaga. Hráli tenkrát 
v Divadle Komedie a bylo to krásné představení.

To vypadá, že máte slabost pro německé 
divadlo.
Díky těmto zážitkům a díky tomu, že jsem dělala 
s Michalem Dočekalem Kleistovu Katynku z Heil
bronnu, jsem si německé drama zamilovala. 
My znali spíš anglické a americké drama, tedy 
hry Tennessee Williamse, Eugena O’Neilla, sa-
mozřejmě Shakespeara – nebo z druhé strany 

Čechova, ale německé a rakouské hry ne. Začaly 
mě fascinovat. Třeba zrovna Bernhardův náhled 
na život mám za velmi moderní a současný.

Když jsme spolu vedli rozhovor před třemi 
lety k seriálu Pustina, říkala jste mi, že po ná-
vratu z Ameriky, kde jste s rodinou roky žila, 
netušíte, co se v českém divadle děje. Dnes 
už to víte?
Na natáčení Pustiny jsem přijela rovnou 
z Ameriky, nebyl čas na nic jiného. Navíc děti 
začaly chodit do školy, manžel tu ještě nebyl, 
ten přijel až půl roku po nás, takže ten začátek 
po návratu byl docela těžký. Proto mi vyhovo-
valo, že mám před sebou tak velký úkol a tak 
koncentrovanou práci, jako byla Pustina. Když 
jsem s ní skončila, hned jsem začala točit 
s Viktorem Polesným film Monstrum. Až pak 
jsem točila menší věci a mohla se poohlédnout 
po divadle. Udělali jsme v MeetFactory podle 
románu Irvina Welshe Pohlavní životy siam
ských dvojčat, další rok jsem skočila do Studia 
Hrdinů, kde jsme připravili Kafkovu povídku 
Zpráva pro akademii, a nakonec v La Fabrice to 
byl Duet pro jeden hlas Toma Kempinského. To 
máte hned tři divadla, kde jsem přirozeně na-
koukala taky inscenace kolegů. A začala jsem 
chodit i jinam. Nemám sice takový přehled jako 
kdysi, ale už se trochu orientuju.



FO
TO

: R
. Č

ER
N

Ý



8

 >

Zuzana Stivínová jako Markétka 
ve Faustovi Otomara Krejči
Foto: H. Smejkalová

Máte-li zvyk navštěvovat v divadle, kde 
hrajete, inscenace kolegů, co chcete vidět 
v Národním?
Moc chci vidět Fausta, protože Saša Rašilov 
mi teď hraje bratra a já mám Sašu moc ráda. 
Znám ho od konzervatoře, vyrůstali jsme spolu. 
Navštěvovali jsme si přehrávky, neustále se po-
tkávali, ale nikdy kromě jednoho filmování jsme 
spolu nehráli. Míjeli jsme se. A já ho chci vidět 
zblízka, protože on bude jako herec čím dál lep-
ší. Nemá herectví založené pouze na exteriéru, 
nebojí se být ošklivý, a tím je krásný. A taky chci 
vidět Pýchu a předsudek s Lucií Juřičkovou, mojí 
„novou“ sestrou.

Tak mě napadá, že Faust není jediná hra 
z vaší první éry, která se zrovna dává …
Přesně tak. Faust, Maryša nebo Othello jsou 
tituly, které se tu dělaly nedávno. Jsou „moje“, 
v těch všech jsem hrála. Je to teprve patnáct 
let, já osobně bych s jejich uváděním ještě 
počkala. Ale zároveň vím, že jsou to skvělé 
divadelní hry, které se mohou vracet častěji. 
Maryša byla velmi osobní, na tu nedokážu jít, 
Othella jsem prošvihla, to mě mrzí, ale Faust 
je určitě jiný než náš, tam se jako divák můžu 
odvážit vkročit.

To je pokorný přístup, dík němu si vzpomí-
nám, že jste mi říkala, že divadlo je váš život. 
Že filmování je fajn, ale že divadlo je to ono.
Já jsem divadelní herečka. Je fakt, že díky tomu, 
že jsem nahlédla k filmování, jsem se rozmaz-
lila. Ne že by film vyžadoval málo energie, ale 
víc času i trpělivosti chce divadlo, zatímco film 
chvíli je a najednou není. Je to rychlé, všichni 
se o vás starají, zvyknete si na to. S Ančou 
Geislerovou si říkáváme, že zvlášť jako matky 
točíme ještě raději než dřív, protože na place 
vám někdo uvaří, někdo vás odveze, někdo vás 
režíruje, někdo vás produkuje – čili všechno, co 
doma musíte vy, dělá někdo pro vás. To je luxus. 
Ale aby si čtenáři nemysleli, pohodička to není, 
točit film je dřina.

Máte nějaký čerstvý příklad?
Nedávno jsem natáčela film Past, kde hraju 
Jiřinu Štěpničkovou. Můj kamarád herec Jirka 
Štěpnička mi v Národním hrál v Maryše muže 
a teď jsem se já stala jeho matkou, dokonce 
na mě chvíli volal „mami“. Díky tomu všemu 
jsem si uvědomila, že je o strach hrát postavu, 
která byla mámou vašeho kamaráda. Pocho-
pila jsem, jak jsou herci svobodní, když hrají 
postavu, již si můžou sami nebo ve spolupráci 
s režisérem nebo s kolegy vytvořit, když mohou 
sami určit a rozhodnout, že postava bude mít 
nějaký tik nebo obsesi. Kdežto najednou jsem 
hrála někoho, koho si mnoho lidí pamatuje. Není 
sranda najít pravdivě polohy té ženy, vždyť kaž-
dý člověk má mnoho vrstev. Byla to výzva, ale 
myslím, že se povedlo udělat kvalitní film.

Co vás přimělo k návratu do divadla? Když 
tedy filmování má tolik výhod?
To období bylo fajn. Vyhovovaly mi i malé insce-
nace, které jsem za ty tři roky dělala, všechny 
ve dvou lidech. Jenže mi začalo chybět velké 
divadlo. A upřímně musím říct, že i když mám 
všude skvělé kolegy, vidíme se jen dvakrát 
měsíčně. Začal mi chybět tým, soubor, s kte-
rým pracuju opakovaně. Tak obyčejné jsou mé 
důvody. A přivedla mě i Danova nabídka zahrát 
si Bernharda, s chutí jsem ji přijala.

Máte už ohlasy na svůj „návrat“?
Hezky ho komentovala Vlasta Chramostová, 
které jsem se šla pochlubit. My si s Vlastič-
kou a s Evou Salzmannovou říkáme „kolego“, 
protože jsme v Národním divadle byly před lety 
v angažmá spolu. Tak jdu za „kolegou“, ukážu 
jí smlouvu, ona si ji pečlivě čte a pak se zeptá: 

„Máš radost?“ A já říkám: „Já mám ještě větší 
radost, než jsem čekala!“ Nato ona: „Tak to jsem 
ráda, jako kamarádka ti to moc přeju a jako 
stará herečka si myslím, že tam patříš.“ Říkala, 
že „ve svém věku si to už můžu dovolit nahlížet 
nejen přátelsky, ale i historicky.“ Takhle mě 
orazítkovala, to se mi líbilo.

Takže na jak dlouho nám s tímhle štemplem 
zůstanete tentokrát?
(Směje se.) Když jsem tu byla za pana Lukav-
ského nebo za Borise Rösnera, tak se odchá-
zelo jenom výjimečně. Já svůj odchod tehdy 
musela mnoha lidem podrobně vysvětlovat. Ale 
nakonec jsem dostala zelenou i od profesora 
Lukavského, nikdo mi nic nevyčítal. Bylo to 
tenkrát zvláštní. Člověk odejde v nějaké chvíli 
a z nějakých důvodů – já šla proto, že jsem byla 
ve svazku s Národním divadlem, já bych v něm 
umřela. Asi ne jako stará panna, ale potomky 
bych nestihla. Milovala jsem to tu tolik, že jsem 
neměla čas na jiné vztahy. Proto pro mě bylo 
nutné dopřát si distanc, plácat se po světě, 
potkat lidi od filmu, poznat něco nového, potkat 
svého muže a mít děti.

To bezesporu jsou fajn bonusy.
A taky hlavní důvod, proč jsem odešla. Moje 
životaschopnost. Nepřijít o tohle. Myslím, že je 
fajn, že jsem něco zažila, že nejsem tak naivní 
a že se vracím se zkušenostmi. Zároveň nemám 
vůči Národnímu divadlu předsudky. Vždycky 
jsem ho milovala, ale teď jsem na něj zvědavá, 
protože je tu jiná atmosféra, hodně mladých 
a všechno je nějak menší. Ale možná to tak 
vidím, protože jsem zestárla.

Zníte jako dospělý, co se vrací na místa  
svého dětství.
(Směje se.) Ale já tady byla jako dospělá! Zku-
šebna mi připadá menší, přitom je určitě stejná! 
Asi jsem se konečně narovnala…

Lukáš Novosad

Začal mi chybět tým, 
soubor, s kterým pracuju 
opakovaně. Tak obyčejné 

jsou mé důvody. 
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Rebecca Lenkiewiczová

Noční sezóna
Komedie z irského venkova se strhující  
Janou Preissovou v hlavní roli oslaví  
17. října 2019 ve Stavovském divadle  
svou 40. reprízu.

Dále uvádíme: 
21. listopadu 2019 a 16. prosince 2019
ve Stavovském divadle

Činohra
Umělecký ředitel Činohry: 

DANIEL ŠPINAR
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III. ročník mezinárodního divadelního festivalu
Nová scéna 30. září až 6. října 2019

Pražské křižovatky

Úterý 1. října 2019 ve 20.00 
Nová scéna – budova B

HAPPY NEW FEAR
Rima Najdi, Německo / Libanon
Multimediální performance, v níž Madame 
Bomba pátrá ve městě po svém milenci, cizinci, 
který existuje v kolektivním vědomí, z něhož 
máme všichni strach. Madame Bomba prochází 
Bejrútem a my sledujeme její strach, že je 
jakousi pohyblivou, dýchající výbušninou …
55 minut, bez přestávky. V angličtině s českými 
titulky. Po představení proběhne v hledišti debata 
s tvůrci. 

Úterý 1. října 2019 ve 20.00  
Nová scéna

ZEM PAMÄTÁ
Slovenské komorné divadlo Martin, Slovensko
Barvitý osud normalizační hvězdy sloven-
ského popu Karola Duchoně. Inscenace stojí 
na tehdejších písních – vypadá na první po-
hled jako čistá show, ve skutečnosti ale klade 
otázku, co všechno je člověk ochoten obětovat 
pro slávu, a také jak taková sláva funguje 
v socialistické zemi.
120 minut, bez přestávky. Ve slovenštině (bez 
anglického překladu). 

Čtvrtek 3. října a pátek 4. října 2019 
v 17.00–22.00, Nová scéna  – šatna

DRESS ME HOW YOU LIKE
Rima Najdi, Německo / Libanon
Chcete se zapojit do arabského politického 
představení? Chcete ochutnat skutečně pra-
vou Arábii? Navštivte paní Falafelu v jejím 
stanu. Pomozte jí s oblečením a se správným 
postojem. Oblékněte ji, ozdobte ji šperky. Vy-
myslete jí pózu. Vyfoťte paní Falafelu. Vyfoťte 
se s paní Falafelou.
Performance probíhá po 30 minutách vždy 
pro skupiny 2–8 diváků a je nutno rezervovat 
si místo na přesný čas. Pouze v angličtině bez 
překladu.

Čtvrtek 3. října 2019 ve 20.00 
Nová scéna

MUYTE MAKER
Flora Détraz, Francie
Oslava neposlušného, iracionálního těla. Muyte 
Maker zkoumá radost jako touhu a tvůrčí sílu pro-
ti tradici morálky i jako fyzickou překážku nebo 
rozpor. Čtyři performerky hojně zpívají, smějí se, 
slepě tančí a kakofonně debatují, aby zároveň 
zkoumaly nekonečnou složitost svých těl.
60 minut, bez přestávky. Jazykově bezbariérové. 
Po představení proběhne ve foyer Nové scény 
debata s tvůrci.

Pátek 4. října a sobota 5. října 2019 ve 20.00 
Nová scéna – budova B

ALL EARS
Kate McIntosh, Nový Zéland / Belgie
Inscenace jako improvizovaná zvuková labora-
toř, připravená na neobvyklé nahrávky i akus-
tické experimenty za použití každodenních 
předmětů a materiálů. S židlemi se popotahuje, 
papír se trhá, sklenice převracejí. Zvuky se 
sbírají, nahrávají a pouštějí – jako hudební stopa 
i podkres a atmosféra.
80 minut, bez přestávky. V angličtině s českými 
titulky. Po představení 4. října proběhne v hledišti 
debata s tvůrci.
 

Sobota 5. října a neděle 6. října 2019 
v 17.00–21.00, nám. Václava Havla a zkušebny

BUILDING CONVERSATION
Nizozemí
Tvrdíme, že milujeme slova – že jsou zákla-
dem všeho, co děláme. Ale jak mluvíme? Jak 
nakládáme se slovy? Jak úspěšní, chytří, 
agresivní, laskaví jsme v debatě? To zjišťuje 
Building Conversation: věnuje se způsobům, 
jak mluvíme. Mimo každodenní provoz, mimo 
běžné zvyklosti.
Sraz účastníků je vždy na náměstí Václava Havla. 
Konverzace Společné myšlení – pokus se 5. října 
odehraje v češtině a 6. října v angličtině. Konver
zace beze slov je jazykově bezbariérová.

Neděle 6. října 2019 ve 20.00 
Nová scéna

JULIA
Christiane Jatahy, Brazílie
Dcera pána domu v Riu de Janeiro propadne 
vášni k otcovu černošskému řidiči – hra s city, 
manipulací, sociální nerovností je přenesena 
do míst, o nichž máme jen malou představu. 
Plasticitu příběhu násobí inscenační styl  
live-cinema.
70 minut, bez přestávky. V portugalštině s anglic
kými a českými titulky. Po představení proběhne 
ve foyer Nové scény debata s tvůrci. 

Úterý 1. a středa 2. října 2019 v 18.00 
Nová scéna – horní foyer

PŘEDNÁŠKY
Svetlana Slapšak, Slovinsko
DEMOKRACIE A DIVADLO – OD VZÁJEMNÉHO 
ROZVOJE K JEJICH POLITICKÉ DESTRUKCI
Rozvoj politického divadla v moderních časech 
ukazuje, že (antický) vztah divadla a demokracie 
je dávno pryč a že vina nespočívá na divadle. 
Ocitáme se tváří v tvář hrozbě nebezpečnější, 
než je cenzura: politika se stává obscénním, 
vulgárním, groteskním divadlem bláznů, kteří 
ukradli divadlu tu poslední možnost komedie, 
a sice zesměšnit a kritizovat politiku. Jakou 
politiku by tedy divadlo mělo vynalézt, aby za-
bránilo smrti divadla a demokracie? Proč jsou 
ženy v těchto plánech tak zásadní?

Gundega Laiviņa, Lotyšsko
KDE SE ČAS STÁVÁ PROSTOREM
Přednáška se bude zabývat nekonvenčním pří-
stupem k prostoru a času, pojedná o jeho pojetí 
v kolaborativním procesu přípravy performan-
ce. Přednášející uvede příklady ze své umělec-
ké praxe i z tvorby svých kolegů.

Vstup na obě přednášky je zdarma.
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Oběd u Wittgensteina
Thomas Bernhard

Překlad: Zuzana Augustová
Režie: Daniel Špinar

Dramaturgie: Marta Ljubková
Scéna: Lucia Škandíková
Kostýmy: Linda Boráros

Hudba: Matěj Kroupa
Světelný design: Karel Šimek

Hrají: Zuzana Stivínová, 
Lucie Juřičková, Saša Rašilov

Premiéry: 
7. a 8. listopadu 2019 

ve Stavovském divadle

Dále uvádíme: 
28. listopadu 2019 

9. a 18. prosince 2019 
3. ledna 2020

3. a 22. února 2020

Thomas Bernhard, jehož hru Ritter, Dene, Voss uvádí-
me pod názvem Oběd u Wittgensteina, je považován 
za moderního klasika. Jeho kritika společnosti je 
pozoruhodně nadčasová, neboť je založena na po-
pisu lidské nejistoty, která je svou povahou obecná, 
vyvázaná ze společensko-politických poměrů. Autor 
fascinuje svou urputnou, svéráznou prací s jazykem. 
Bernhardovy hry jsou nekompromisní ve své vůli 
směřovat k podstatě; ani taková jejich zacílenost 
a neuhýbavost však nevylučuje humor a sarkasmus, 
naopak je na něm postavena.
Jak dokládá i Oběd u Wittgensteina, je to ovšem hu-
mor bolestivý. Časovým pilířem hry je oběd, u něhož 
se tři sourozenci setkávají. Starší sestra se rozhodla, 
že prostřední bratr, geniální filozof Ludwig, jehož my-
šlenky obětavě zapisuje, se vrátí z luxusního blázince 

zpět domů, a rodina – respektive tři sourozenci, kteří 
z ní zbyli – bude opět žít pohromadě. Mladší sestra 
o tomto kroku pochybuje – a k připravenému obědu 
přichází bratr … Přerývaný proud slov, nekonzistent-
ních, vracejících se i mimoběžně plynoucích myš-
lenek odhaluje rodinné frustrace, strachy, minulost 
i bezvýchodnou budoucnost. Blázinec může být útoči-
štěm jediných skutečně normálních lidí, bohatství 
může znamenat velkou citovou chudobu, bezpečí 
existence může přinášet existenciální strachy. Oběd, 
ta zdánlivá jistota, ta pravá maloměšťácká veličina, 
která je připravena s největší péčí, může dusit a do-
konce i ty nejchutnější žloutkové věnečky dokážou 
strávníkům pořádně lézt krkem …

Marta Ljubková

 >
Daniel Špinar

 >

Lucie Juřičková

 >

Saša Rašilov a Zuzana Stivínová
Foto ze čtené zkoušky: P. Neubert

7. listopadu 2019 
dramaturgický úvod 

před představením
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Kosmos
Witold Gombrowicz
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Překlad: Erich Sojka
Dramatizace: Ivan Buraj, Jan Kačena

Režie: Ivan Buraj
Dramaturgie: Jan Tošovský

Scéna: Antonín Šilar
Asistentka scénografie: 

Františka Králíková
Kostýmy: Kateřina Kumhalová

Hudba: Tomáš Vtípil
Kamera: Dominik Žižka, Jakub Jelen

Střih: Alan Sýs
Světelný design: Robert Palkovič

Hrají: Matyáš Řezníček, Jan Bidlas,  
Ondřej Pavelka, Jana Boušková,  

Jindřiška Dudziaková, Tereza Vilišová, 
Radúz Mácha, Filip Rajmont,  

Pavla Beretová, Pavlína Štorková,  
Petr Reif j. h. a Luděk Fuksa j. h. 

České premiéry: 
14. a 15. listopadu 2019 

na Nové scéně

Dále uvádíme: 
28. listopadu 2019 

9. a 18. prosince 2019 
14. a 22. ledna 2020

17. února 2020

S nápadem inscenovat román Witolda Gombrowicze 
Kosmos za mnou přišel asi před rokem Jan Kačena. 
Tvrdil tehdy, že ho tato kniha hluboce a zásadně 
rozrušuje a že „je nutné ji udělat“. Gombrowiczův 
román v sobě skutečně má cosi spikleneckého, cosi 
z druhé – noční – strany naší společnosti, cosi, co je 
na jedné straně tajemné a skrývá se to pod povrchem 
každodenního světa, ale co na druhé straně je každé-
mu z nás paradoxně a nečekaně známé. Jednoduchý 
příběh o dvou mladých klucích, kteří se v létě ubytují 
v jednom rodinném penzionku a toulají se po Zakopa-
ném … jak nevinný je to námět! A právě tam, v každo-
denním běhu světa a v nudě, na nás čeká to nejhlubší 
temno, temno nás samých. Naši protagonisté objeví 
hned na začátku románu vrabce oběšeného v křoví, 
ale vše, co se děje dál, už spouští vnitřní dynamika 
hlavního hrdiny Witolda – autorova mladšího alter 
ega. Jeho představa, že všechno dění, které zažívá, 
jsou šifry, nachystané tady pro něj, se tak podobá 
psaní románu, jehož matérií je život v celé své šíři. 
Tvorba pak je výběrem životních událostí, které podle 
autorovy licence něco znamenají jakožto smysluplná 
kompozice. Avšak není to zpupná perspektiva? Není 
to představa člověka-Boha, pro nějž děje se svět?

Kdybych měl jednoduše popsat, o čem Kosmos 
je, uvedu, že je to příběh o vztahu mezi vnitřkem 
a vnějškem. Vnímám ho jako román, který se odehrává 
na pomyslném konci dějin v apokalyptickém podnebí 
permanentního vedra (vítejme v současnosti!), kdy 
starý řád, reprezentovaný Bohem, otcem, rodinou či 
pokročilou moderní společností, už neplatí – tento svět 
je v Kosmu přítomný jenom ve svých troskách – a nový 
řád člověka-Boha, člověka jakožto tvůrce všeho smy-
slu pro sebe samého, se stává šílenstvím. Autor svůj 
román napsal v šedesátých letech, ale přesto v textu 
nenarážíme na oslavu jedince ani subjektu stojícího 
proti mašinérii společnosti, pryč je všechna romanti-
ka! Gombrowicz je dál než existencialismus se svou 
sladkobolností „údělu“ – on vnímá čirou klaustrofobii 
subjektivismu, závrať ze sebe sama a hlubokou krizi 
komunikace s vnějškem, do které se lidský svět do-
stal. Ve všudypřítomném, ale také nikým nevnímaném 
vedru se tak ke slovu dostává nový aktér budoucího 
světa: příroda, tedy vnější svět, který člověk posedlý 
sám sebou vytěsnil a se kterým při svých interpreta-
cích světa vůbec nepočítal.

U Kosmu je důležité chápat perspektivu tohoto romá-
nu. Celý se odehrává v hlavě hlavního hrdiny Witolda. 
Čtenář někdy může mít pocit, že je účasten skuteč-
nému dialogu, že už konečně vidí další postavy, jenže 
vždy je to iluze! Ve skutečnosti neustále jde o více 
či méně plastický záznam druhých, jenž je rámo-
ván Witoldovým subjektem. Vlastně by se dalo říct, 

že na scéně je Witold permanentně sám a všichni 
ostatní jsou jenom jeho JÁ, vytvarované do simula-
ce druhých (s výjimkou Leona, Witoldova nočního 
otce a dekadentního průvodce světem JÁ). Proto 
jsme jako nástroj pro zobrazení Witoldovy perspek-
tivy, která porcuje svět na detaily, z nichž si hrdina 
skládá svůj vlastní kosmos, vlastní smysl světa, zvolili 
kamery. Divák tak před sebou vždy vidí dvě možnos-
ti – objektivní svět celku, reprezentovaný živým tělem 
herce, který ve vzdáleném domě večeří s dalšími 
lidmi, anebo záznam kamer, vysílaný jakoby přímo 
z hrdinova mozku a vybírající si z jeho celku vlastní 
perspektivy, které se řetězí do závratné série výkla-
dů, směřujících k čím dál děsivějším závěrům. A tak 
na sebe naráží každodennost s hrůzou domněnky, 
která se skrývá pod ní.
 
Právě tato klaustrofobická nemožnost vykročení 
z vlastní perspektivy byla důvodem, proč jsem si 
zvolil Kosmos – chtěl jsem mluvit o klimatické krizi. 
Domnívám se, že úkolem divadla je jít hlouběji 
než ostatní média, že jeho úkolem je hledat vnitřní 
kořeny potenciální apokalypsy. Vztah mezi vnitřkem 
a vnějškem a možnosti komunikace jsou pro mě 
nejdůležitější otázky spojené s klimatickou krizí.

Jak už jsem napsal výše, myslím, že Gombrowicz se 
ve svém posledním díle dostává na samotnou hranu 
zkoumání, jak psát, jelikož zobrazuje rozpor mezi 
světem, který se bezprostředně děje v přítomnosti, 
a světem, který uchopujeme, nebo znásilňujeme, 
když nad ním přemýšlíme ex post jako nad minulostí. 
Proto také dvojjediného Witolda hrají dva herci. Když 
se totiž vztahujeme ke světu a k minulosti, existuje-
me vždy dva – jednak náš avatar vsazený do minu-
losti, kterého ve scénáři označujeme jako Witolda, 
jednak naše já, které zpětně tohoto avatara hodnotí, 
je mu Bohem, tvoří mu svět, mapuje mu prostředí. 
Tento osobní Bůh je ve scénáři označen jako Expost. 
Dalo by se říct, že minimálně do určitého bodu zlomu 
postava Exposta existuje jako vědomí a subjekt, 
zatímco Witold je nástroj, objekt. Proto není ná-
hodný ani věk obou protagonistů – objekt Witold je 
vsazen do dění a symbolizuje mládí jako stav vědomí 
nezasažený tím, co Gombrowicz nazýval Formou. Tu 
chápal jako soubor kritérií, jimiž si předinterpretuje-
me svět, aby byl uživatelnější, aby se dal jednodušeji 
polykat, žít a trávit. Jenomže když se z Formy stane 
jediný nástroj přístupu ke světu, stanou se z nás 
pevnosti. Což je situace počátku Kosmu – uzavřen 
uvnitř svých vlastních hradeb hlavní hrdina usiluje 
tyto hradby prolomit.

Ivan Buraj

Bourat 
své vlastní 
hradby

14. a 28. listopadu 2019 
dramaturgický úvod 

před představením

 >

Vizuál představení
Foto: D. & L. Dostálkovy
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Král Oidipús
Sofoklés

Překlad: Matyáš Havrda, Petr Borkovec
Úprava textu: Nina Jacques, 

Ilona Smejkalová, Jan Frič
Režie: Jan Frič

Dramaturgie: Nina Jacques, 
Ilona Smejkalová

Scéna: Dragan Stojčevski
Kostýmy: Kateřina Štefková

Hudba: Jakub Kudláč
Světelný design: Tomáš Morávek

Choreografie: Marek Zelinka

Hrají: Pavel Batěk, Jana Stryková,  
Igor Orozovič, David Prachař, Jana Preissová, 

Alena Štréblová, Taťjana Medvecká,  
Lucie Polišenská, Martina Preissová,  
Patrik Děrgel, Filip Kaňkovský a další

Premiéry: 
5. a 6. prosince 2019 

v Národním divadle

Dále uvádíme: 
14. prosince 2019 

14. a 22. ledna 2020 
17. a 22. února 2020

Ty, Teiresio,
pozoruješ vše, zkoumáš v své mysli
zjevné i nevýslovné, rozumíš
jak věcem nebeským, tak pozemským.
Ač nemůžeš to vidět, jistě víš,
čím země trpí. Teď jsi jediný,
kdo dokáže nás vyvést z neštěstí.
Snad se ti doneslo, že otázky
po poslech Foibos zodpověděl nám:
Láiovy vrahy nalézt – a buď smrt,
anebo vyhnanství jim vyvolit.
Jen tak prý zemi bude líp. 
(…)
Vysvoboď sebe, mě i ostatní,
zbav naše město hrozné poskvrny!
Jsme ve tvé moci. Nade všechno je,
když člověk tím, co umí, pomáhá.

Překlad: Petr Borkovec a Matyáš Havrda

Takto se obrací král Oidipús, mocný vládce Théb, 
na věštce Teiresia, od kterého čeká pomoc při řešení 
strašlivého moru, jenž zasáhl Théby. V tuto chvíli však 
Oidipús ještě netuší, že oním vrahem, kterého hledá, 
je on sám a že smrt či vyhnanství, jež tomuto viníkovi 
předpovídá, přichystal sám pro sebe … V režii kmeno-
vého režiséra Jana Friče se Král Oidipús vrací po téměř 
jednadvaceti letech na jeviště Národního divadla jako 
jediná tamní premiéra Činohry v této sezoně.
Sofoklovo dílo přežilo staletí, inspirovalo množství 
umělců a zásadně ovlivnilo kulturní dějiny. Čím může 
být Oidipův příběh inspirativní dnes? „Společnost 
na nás všechny klade obrovský tlak, že musíme být 
šťastní, dělat si čas na sebe a bránit zlým věcem, aby 
se nám děly. Je to konzumní způsob užívání si štěstí. 
Jenže možná tyto okamžiky k lidskému životu prostě 
neoddělitelně patří,“ odpovídá na otázku režisér Jan 
Frič. Na tomto základě vyvstávají otázky další: Je mož-
né vymanit se ze spárů věštby a utéct před vlastním 
osudem? A jak poznat, kdy se patří odejít, ztratit se, 
zmizet? Král Oidipús upozorňuje na determinovanost 
lidského osudu a zároveň varuje, že soupeřit s daností 
je marný boj; jediné vysvobození z bludného kruhu je 
totiž hluboké poznání. V tom je hra stále aktuální. Jak 
tedy poznat sám sebe? Jak sám sobě nelhat?
V naší inscenaci se před diváky odehraje nejen původ-
ní mytický příběh, ale taky detektivka, jejíž zápletka 
spočívá v odhalení původu samotného detektiva – 
mocného krále Oidipa. Ačkoliv všichni v sále už tuší 
hroznou pravdu, musejí přihlížet tomu, kdy na ni přijde 
on sám. A jelikož Oidipův příběh je dobře znám, je 
královo tragické pátrání po vlastním osudu příležitostí 
znovu prožít očistný rituál poznání. Oidipús totiž začne 
se svým pátráním ve chvíli, kdy chce jako moudrý 
vladař pomoci svému lidu. V určitou chvíli začíná 
být zřejmé, že jediná cesta, která vede k očištění, je 
králova vlastní zkáza, protože v polis postavené na lži 
budou základy státu vždycky trochu shnilé.
V řeckém světě můžeme najít očistný rituál, při němž 
obec určí ze svého středu jednoho, jenž ponese 
hříchy všech. Ten je označován jako „farmakos“ a jeho 
vyhnáním se může očistit celá komunita. Společným 
přihlížením události se vytváří nejen pocit sounále-
žitosti, ale buduje se i pokora člověka před vlastním 
osudem. Zároveň se jedná o oslavu hrdinství, spočíva-
jící v přijmutí vlastní role v koloběhu života – a ve vůli 
přestát zkoušky a překážky, jež život přináší. Král 
Oidipús představuje svým způsobem farmaka pro 
každou obec, která přihlíží jeho příběhu. A protože 
divadlo je ve své podstatě rituál, věříme, že inscenace 
bude fungovat jako jedinečná kombinace impozantní-
ho očistného rituálu i velké divadelní podívané.
Zažít krásu starého, ale nestárnoucího textu bude-
te moci ve výjimečném překladu Petra Borkovce 
a Matyáše Havrdy. Ústřední dvojici příběhu si zahrají 
dvě výrazné osobnosti Činohry – krále Oidipa ztvární 
Pavel Batěk a jako jeho matka a manželka Iokasté se 
představí Jana Stryková.

Nina Jacques – Ilona Smejkalová

Musíš poznat, kým jsi!

 >

Scénografický návrh Dragana Stojčevského
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Sedmnáctý listopad 
Letos v listopadu oslavíme třicáté výročí sametové revoluce – jednoho z nejdůležitěj-
ších milníků naší novodobé historie. Tehdejší události jsou významné nejen z hlediska 
historie, ale zejména z hlediska současnosti. Neboť ta dostává formu, smysl a kontext 
právě na základě historické zkušenosti. K výročí proto vznikl rozsáhlý koprodukční 
divadelně-výstavní projekt nazvaný jednoduše Sedmnáctý listopad.

INSCENACE

Sametová simulace: Tribuna
Divadlo Archa, 

26. a 27. listopadu 2019

Sametová simulace: Federál
Nová budova Národního muzea, 

27. a 29. listopadu 2019 vždy od 19.30

Sametová simulace: Kabinet
Nová scéna Národního divadla, 

30. listopadu a 1. prosince 2019 od 17.00

EXPOZICE 

Sametové arkády
listopad až prosinec 2019, 

vernisáž 29. října 2019 v 18.30 
ve Stavovském a Národním divadle, 

v 19.00 na Nové scéně

Boj o klíčky – ND a revoluce 1989
Nám. Václava Havla, říjen až listopad 2019, 

vernisáž 14. října 2019 v 17.00 na Nové scéně

Slavíme!!!
Kavárna NONA na Nové scéně, 

listopad až prosinec 2019,
vernisáž 17. listopadu 2019 v 17.00

V koprodukci za ním stojí Činohra ND, Vosto5, 
8lidí, Národní muzeum a Divadlo Archa, bude 
mít tři části a bude kopírovat průběh někdejších 
událostí. Jeho hlavním cílem je simulace listo-
padového „boje o demokracii“. První část, volně 
přístupná videoinstalace Tribuna, zmapuje třicet 
let starý tlak veřejnosti v ulicích a zpracuje audio-
vizuální materiály z masových demonstrací, které 
vyvrcholily na Letenské pláni. Druhá část Federál 
bude pracovat s archivními záznamy z jednání 
tehdejšího Federálního shromáždění – kde se 
také, takříkajíc na původním „místě činu“ v nynější 
nové budově Národního muzea, bude odehrá-
vat – a nahlédne sametovou revoluci perspektivou 
vrcholného orgánu státní moci. Třetí část Kabinet 
zpracuje v několika hodinách formou scénického 
čtení s inscenačními rysy na jevišti Nové scény 
přepisy uzavřených vyjednávání, která probíhala 
mezi zástupci Občanského fóra v čele s pozdějším 
prezidentem Václavem Havlem a komunistické 
vlády v čele s tehdejším jejím předsedou Ladisla-
vem Adamcem.
Přichystány jsou i další možnosti, jak si připomenout 
konec osmdesátých let včetně například nárazu no-
vých technologií – prvních počítačů – do společnosti. 

Proto budou v budovách Národního divadla umístěny 
arkádové automaty – na Nové scéně tři, v historické 
budově dva a ve Stavovském divadle rovněž dva. 
Návštěvníci budou mít možnost zahrát si speciálně 
designované hry s tematikou 17. listopadu 1989 
a zjistit, jaké to je být kladným hrdinou, co obnáší 
organizovat revoluci nebo jak působí Václav Havel 
jako postavička v počítačové hře.
Součástí projektu jsou také dvě výstavy. První se 
jmenuje Boj o klíčky – Národní divadlo a revoluce 
1989 a představuje ji šestadvacet panelů, jež na fo-
tografiích z demonstrací a skrze dobové materiály 
dokumentují, jak vypadá střet malých, soukromých 
osudů s velkými, veřejnými dějinami. Expozici 
připravil historik Petr Blažek a její součástí budou 
komentované prohlídky a videozáznamy z listopadu 
1989 z archivu ND (promítané v Provozní budově B) 
a při vernisáži také scénické čtení hry Petra Erbese 
Tři smrti Martina Šmída. Druhá expozice nese název 
Slavíme!!! a tvoří ji dvanáct panelů s fotografickými 
a listinnými materiály z archivu ND, které se vzta-
hují k oslavám výročí 17. listopadu v ND v uplynu-
lých devětadvaceti letech.

Marta Ljubková a kolektiv
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Z nabídky programů ND+

ND TALKS: Počítačové hry 
za socialismu v Československu
Říjnové vydání ND TALKS bude patřit hernímu vědci a odborníkovi na po-
čítačové hry Jaroslavu Švelchovi. Ten u příležitosti vernisáže interaktivní 
instalace Sametové arkády prosloví přednášku o počítačových hrách 
za socialismu, respektive o tom, jaká byla historie počítačových her a her-
ních automatů v Československu před rokem 1989 a jakým způsobem 
ovlivnily tehdejší dobu. J. Švelch přednáší na Karlově univerzitě, na Ma-
sarykově univerzitě a v norském Bergenu. K jeho akademickým zájmům 
patří sociální užití digitálních médií, historie počítačových her a jazykový 
management v online prostředí. Doplňme, že Sametové arkády jsou herní 
automaty vyvinuté k třicátému výročí sametové revoluce a že budou 
umístěny v budovách Národního divadla (v historické budově, ve Stavov-
ském divadle a na Nové scéně).

29. října 2019 od 18.00 ve foyer Nové scény.

Workshopy: 
Zdarma ke vstupence
Víte o tom, že k vybraným představením jsou pořádány workshopy, 
které vás naladí na téma vámi zvolené inscenace a seznámí vás s jejím 
inscenačním týmem? Tyto dílny jsou určeny pro organizované skupiny 
(například pro školní zájezdy), jsou zdarma, trvají přibližně dvě hodiny 
a konají se v den představení, nebo pár dní před vaší návštěvou divadla 
na zkušebnách Národního divadla. Všechno probíhá podle domluvy 
s divadelní lektorkou Zuzanou Kráľovou. Je možno vybrat si workshopy 
k inscenacím Maryša, Sen čarovné noci, Manon Lescaut, Kytice, Misan
trop a Král Oidipús. Řekněte o této možnosti pedagogům ve svém okolí! 
Budeme se těšit na setkání v divadle.
Bližší informace poskytne divadelní lektorka Zuzana Kráľová,
z.kralova@narodni-divadlo.cz.

Tvůrčí dílna: 
Kytice
Chcete vidět prostory Anenského areálu a zkušebny Činohry? Chcete 
se dozvědět, co obnáší práce scénografa? Nebo se jím na chvíli stát? 
Tak přijďte na tvůrčí dílnu Kytice! Společně se začteme do strašidelných 
Erbenových balad a do malých divadelních modelů navrhneme, jak by 
jednotlivé scény jeho básní mohly vypadat na jevišti. Scénografická (čili 
de facto výtvarná) dílna je vhodná pro dospělé a děti od dvanácti let. 
Vstupenky k dostání na webových stránkách Národního divadla,  
kapacita 25 míst. Workshop trvá 120 minut.
Bližší informace poskytne divadelní lektorka Zuzana Kráľová,
z.kralova@narodni-divadlo.cz.

Termíny: 13. října 2019 v 15.00 a 31. listopadu 2019 v 10.30.
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Memory Eraser
Druhé vystoupení série „Bílá na Bílé“, která symbolizuje nástup čínské 
umělkyně Loretty Lau do vězení. Tento projekt chce následovat světlou 
stranu lidského ducha, popisuje podobnosti dvou cest za demokracií, kaž-
dé z jiné části světa. Rok 1989 byl pro Čechy velkým vítězstvím – na rozdíl 
od Číňanů. V období let 1968–1989 byl obrovský počet lidí mučen despo-
tickým režimem, aniž tito lidé byli slyšeni. Naštěstí zde stále byli takoví 
jako Václav Havel či Liu Xiaobo, kteří se nikdy nevzdali naděje na svobodu. 
Protože nikdy nesmíme ztratit hlad po svobodě, jaký lidé cítili roku 1989, 
roku světových demokratických revolucí.

Čtyřiadvacetihodinová performance umělkyně Loretty Lau  
proběhne 10. října 2019 od 20.00 na náměstí Václava Havla.

Festival demokracie
Protože si letošek připomíná třicet let od události roku 1989, oživí čtvrtý 
ročník Festivalu demokracie odkaz sametové revoluce, její hodnoty 
a aspirace. Těšit se lze na celodenní program na náměstí Václava Havla 
v Praze s živou hudbou, debatami známých osobností, prezentacemi 
občanského sektoru nebo divadelním představením Tráva prorůstá 
zemí, jež pojednává osudy obyvatel Krymu. Posláním festivalu je oslava 
občanské aktivity jako základního kamene svobodné společnosti. Před 
třiceti lety nám klíče otevřely dveře ke svobodě a teď se třesou, aby-
chom ji neztratili.

Festival demokracie proběhne ve dnech 11. až 17. října 2019 
jako doprovodný program 23. konference Forum 2000. 
Program na náměstí Václava Havla se koná 13. října 2019.

Boj o klíčky – Národní divadlo a revoluce 1989
Dvacet šest panelů dokumentujících listopadové události v Národním 
divadle – fotografie z demonstrací, dobové dokumenty – střet malých, 
soukromých osudů a velkých, veřejných dějin. Součástí výstavy budou 
komentované prohlídky a videozáznamy z listopadu 1989 z archivu ND, 
které budou promítány v Provozní budově B. V rámci vernisáže proběh-
ne scénické čtení hry Petra Erbese Tři smrti Martina Šmída a přednáška 
historika Petra Blažka.

Říjen až listopad 2019 na náměstí Václava Havla,  
vernisáž a scénické čtení 14. října 2019 v 17.00 na Nové scéně.

Říjnové akce 
na náměstí Václava Havla

KLUB  
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Vážení členové  
Klubu přátel Činohry ND,

přejeme vám krásný podzim 
a samozřejmě mnoho „ba-
revných“ zážitků s Činohrou 
Národního divadla. V říjnu 2019 
vám i vašim blízkým nabízíme 
zvýhodněné vstupné na tato 
vybraná představení:

40% SLEVA

MODRÝ PTÁK
6. října 2019 ve Stavovském 
divadle od 18.00 
Pohádka pro dospělé, která 
pobaví, dojme a zahřeje u srdce. 
Hrají: Pavlína Štorková, Filip 
Kaňkovský, Ondřej Pavelka, 
Saša Rašilov, Anna Fialová, 
Lucie Juřičková a další.

NOČNÍ SEZÓNA
17. října 2019 ve Stavovském 
divadle od 19.00
Chcete vidět hořkosladkou 
komedii s Janou Preissovou 
v hlavní roli? Přijďte na předsta-
vení s dávkou humoru i poezie. 
Dále hrají: Ondřej Pavelka, 
Tereza Vilišová, Jindřiška Dud-
ziaková, Lucie Polišenská, Igor 
Orozovič a Pavel Batěk.

JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 100 KČ

PLUKOVNÍK ŠVEC
28. října 2019 na Nové scéně 
od 20.00
Slavné zapomenuté drama 
Rudolfa Medka v režii Jiřího 
Havelky. Hrají: Filip Kaňkovský, 
Matyáš Řezníček, Igor Orozovič, 
Pavel Batěk, Jan Bidlas, Alois 
Švehlík a další.

SLEDUJTE NÁS ONLINE!

facebook.com/cinohrand
instragram.com/cinohrand
 
Rezervace vstupenek:
Jana Tycová 
KPČ ND
Ostrovní 1 
112 30 Praha 
T +420 224 901 419 
j.tycova@narodni-divadlo.cz

Těšíme se na setkání  
v hledištích našich divadel! 

EKOEUROOKNO

Jan Frič
Misantropovo ekologické 
okénko

Starost o životní prostředí je 
konečně natolik módní téma, 
že už i sem můžu namontovat 
dobře těsnící plastové eurookno. 
V rámci zateplování. A otevřít 
jej, abych vyvětral trochu té se-
bechvály. Národní divadlo není 
muzeum. Ale až se znovuotevře 
Státní opera, bude odpadním 
teplem vytápět Národní mu-
zeum. Národní divadlo provo-
zuje sluneční elektrárnu. A taky 
máme včelstvo. A … Jo, a pak 
– ale to jen tak mimochodem – 
taky letos v Činohře uvedeme 
Oběd u Wittgensteina, Oidipa, Stát 
jsem já, Koncové světlo a Ducho
vé jsou taky jenom lidi. 

Ale škoda to zmiňovat, protože 
samotná divadelní představení 
jsou energeticky rozežraná, 
náročná na zdroje … a možná 
dokonce zbytečná. Nic se nevy-
robí, nikdo se tím nenají – k ni-
čemu to není. Zato nakupování 
šetrných mycích prostředků, 
používání elektronické komuni-
kace, jež oproti psaní na papír 
běží na obřích serverových 
farmách, nebo třeba pojídání 
fair trade avokáda určitě k ně-
čemu je. Šetrný konzum. Pořídit 
si a použít něco, co je vyrobeno 
šetrně. Hlavně ale si nepřestat 
pořizovat. 

Historka herce Leoše Nohy: 
„Jsem na jevišti, mám divný 
pocit a říkám si: ‚Tady něco 
nehraje,‘ a pak se plácnu do čela 
a volám: ‚A jo! To jsem vlastně 
já!‘“ Možná že ta nešetrnost 
divadla je jedna strana mince 
a že na rubu se leskne ochrana 
ekosystému společenského. 
Možnost říct si: „To jsem vlastně 
já!“ A co dál? To je na tobě, 
člověče.

My jsme ale instituce. Příště si 
proto místo o umění budeme 
povídat o ISO 14001 (norma 
týkající se environmentálního 
managementu) a EMAS (systém 
ekologického řízení a auditu) 
a o tom, jak je jako první zavá-
děli v Státním divadle v Norim-
berku v roce 2001.



Co znamená být mecenášem 
Národního divadla 
Mecenášský klub ND má v této divadelní sezoně před sebou významné 10. jubileum. 
Kulaté narozeniny oslavíme s našimi mecenáši na začátku nového roku a budeme 
rádi, pokud se někteří z vás, čtenářů našeho magazínu a pravidelných diváků Národní-
ho divadla, odhodláte a rozšíříte řady našich mecenášů ještě v letošním roce.  
A co to vlastně znamená být mecenášem Národního divadla? 

Kontakt:
mecenas@narodni-divadlo.cz, 
www.mecenasiND.cz
Další zajímavosti sledujte 
na internetových stránkách nebo 
na Facebooku a Instagramu.

Potkávat se s herci, tanečníky či zpěváky.  
Paní Iva Janžurová s mecenáši manželi Foglarovými  
a Libuší Vajdovou.

Být v dialogu s dramaturgy, režiséry a tvůrci divadla. 
Beseda mecenášů se zástupci uměleckých souborů.

A mnoho dalšího – například rezervovat si v listopadu jediným e-mailem vstupenky na Louskáčka. 

Být u toho, když vzniká nové představení.
Návštěva Ateliérů a dílen Národního divadla. 

Navštívit místa běžně nedostupná. 
Mecenáši v prezidentském salonku ND.

Dopřát svým dětem zažít svět divadla. 
Mecenáši s rodinami na bojovce ve skladu kostýmů 
a dekorací Národního divadla. 

Stát se součástí cenného společenství. 
Mecenášský klub ND byl v červnu 2019  
oceněn Cenou Ď za podporu Národního divadla. 

Vážíme si podpory našich mece-
nášů! Víme, že dávat je umění. 

Jak podpořit Národní divadlo: 
• individuálním členstvím v Me-

cenášském klubu ND
• rodinným členstvím v Mece-

nášském klubu ND
• podporou projektu CHAIRity – 

Vaše křeslo v Opeře 
• více na www.mecenasind.cz 

a www.kreslodoopery.cz 



Čtyři kamarádi se do Zahrady vrací jako dospělí a znovu 
rozeznívají své vzpomínky na dětství a na dobrodružství, 
jež dnes působí banálně, ale tenkrát znamenala celý ves-
mír. Zahrada je v tomto případě symbolem dítěte, kterým 
jsme všichni byli, ale někdy máme potíž si na to rozpome-
nout. A inscenace Laterny magiky nám toto naše vnitřní 
dítě chce připomenout.

Soňa Hanušová, Kulturio.cz
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Tvurčí dílna Zahrada
12. října 2019 a 26. ledna 2020

Laterna 
magika

Vedoucí uměleckého souboru: 
PAVEL KNOLLE

Zahrada 
Scénář: Pavel Knolle, Štěpán Pechar,  
David Stránský, Lukáš Trpišovský
Režie: Pavel Knolle
Choreografie: Štěpán Pechar, David Stránský
Dramaturgie: Lukáš Trpišovský
Hudba: Jan Šikl
Scéna: Jan Brejcha, Mikoláš Zika
Kostýmy: Jan Brejcha, Pavel Knolle, Mikoláš Zika
Výtvarník filmu a animace: Tereza Bartůňková
Animace a projekce: Erik Bartoš
Light-design: Jan Dőrner

Uvádíme 
10.–12. a 24. a 25. října
na Nové scéně
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LATERNA MAGIKA > ZPRÁVY

Laterna magika v MeetFactory
Laterna magika: Paměť experimentu, to je název 
druhé výstavy, kterou završuje Národní filmový 
archiv se svými spolupracovníky velký výzkum-
ný projekt věnovaný fenoménu Laterny magiky. 
V prostorách pražské MeetFactory vyrostla 
instalace, která reaguje na Laternu jako živý  
experiment, laboratoř, neustále se vyvíjející 
tvar. Můžete ji navštívit až do 10. listopadu.

Výstava je kombinací historického 
materiálu, ukázek inspirací Later-
nou magikou v jiných mediálních 
formátech i představením nových 
uměleckých projektů, které vznikly 
přímo pro MeetFactory. Odhaluje 
a přibližuje některé základní principy, 
na kterých byla/je Laterna magika 
vystavěna. Do prostoru galerie je 
přeneseno několik děl Jakuba Ne-
praše z let 2007 až 2019, která byla 
umístěna na Nové scéně Národního 
divadla. V samostatném prostoru 
galerie Kostka pak připravili instalaci 
Michael Bielický s Kamilou B. Richter, 
kombinaci architektonického objektu 
s projekcemi na polopropustné 
materiály. Poslední část výstavy 
vytvořily zahraniční rezidentky Ana 
Latini a Amelia Tan, které mají na La-
ternu magiku zcela odlišný, tradicí 
a historií nezatížený pohled.

Výtvarník a multimediální umělec 
MICHAEL BIELICKÝ nám při této 
příležitosti odpověděl na několik 
otázek o inspiraci Laternou magikou.

Jak vznikla vaše spolupráce s Ná-
rodním filmovým archivem, s ja-
kým záměrem byla vaše instalace 
realizována?
Byl jsem osloven, protože se zabý-
vám multimédii, inovacemi, jako byly 
kinoautomat, polyvize, polyekran 
a další krásné vynálezy především 
Josefa Svobody, mezi které patří 
i Laterna magika, vždy jsem o nich 
i přednášel a mám mnoho doku-
mentů. V prostorách Nové scény ND 
jsem v roce 2015 režíroval operu 
Lost Objects, kdy jsem také pracoval 
s rozšířeným prostorem, labyrintem, 
s jakým pracuji i teď. Na výstavu 
jsem byl tedy přizván, abych vytvořil 
příspěvek, který se vztahuje k Later-
ně. Výsledkem je experimentální pro-
stor, do kterého divák může vstoupit, 
může v něm mizet, zůstat venku, 

nebo se stát jeho součástí. Jsou tu 
projekce, dá se vstupovat do různé 
hloubky, je to podobný princip, jakým 
vtahovala diváka Laterna magika.

Zmiňoval jste profesora Svobodu. 
Setkali jste se někdy?
Bohužel, neměl jsem tu příležitost. 
Setkal jsem se s Radúzem Činče-
rou, spolutvůrcem kinoautomatu, 
ale s Josefem Svobodou ne. I když 
jsem se vrátil po revoluci z emigra-
ce a šestnáct let pracoval na AVU, 
než jsem odešel v roce 2006 zpátky 
do Německa. Pracuji totiž sice 
s novými technologiemi, pohyblivým 
obrazem, projekcemi, prostorovými 
interaktivními médii, je to někdy až 
scénografické, ale není to určeno 
vysloveně pro divadlo. Vždycky jsem 
se ale snažil prezentovat Later-
nu magiku jako téma v zahraničí 
na svých přednáškách.

Čím pro vás Laterna magika je?
Je to unikátní a inovativní formát, 
který završil skvělým způsobem 
vývoj, který už byl naznačen před ní, 
s interakcí jeviště a filmu experimen-
toval už E. F. Burian. Laterna udělala 
ten rozhodující skok, byla domyšlena 
do dokonalosti. Jak unikátní, pokro-
kové, lehké a magické to tehdy bylo.

V čem myslíte, že spočíval její 
úspěch?
Potkala se skupina výjimečně talen-
tovaných lidí za výjimečně dobrých 
podmínek, je to jako alchymie: pod-
mínky finanční, technické a lidské, 
to když se sejde, vznikne něco úžas-
ného. Česko má také neuvěřitelně 
bohatou filmovou historii, i to hrálo 
roli. Nejde ale vytvořit univerzální 
recept. Dnes je samozřejmě jiná 
doba, technologie vnímáme jinak, 
takže prosadit se s novým formátem, 
který by měl takový vliv jako tenkrát, 
není jednoduché.

Kde vidíte budoucnost Laterny 
magiky?
Ošemetná otázka. Dnes se nachá-
zíme uprostřed vizuální revoluce, je 
tu propojení lidstva a technologie, 
o kterých mohl Josef Svoboda jen 
snít. Laterna magika si nese historic-
kou zátěž, získala nádech divadla pro 
turisty, vývozního artiklu, ale přitom 
vytvořila vysoce umělecká díla. Kam 
ji dál rozvíjet? Vzít ji jako základní 
kámen určitého formátu, je to „time-
-based medium“, médium zakotvené 
v čase. Prostor na jevišti i čas filmu, 
propojení dvou realit byl a je zajímavý 
formát. Laterna musí přijít na způsob, 
jak se osvobodit od historie. Jsou 
mnohé možnosti: virtuální prostory, 
augmentovaná realita, to vše se dá 
v duchu Laterny použít.
Je otázka, zda by scénografové 
nebo divadelníci neměli mnohem 
více spolupracovat s umělci, kteří 
s divadlem nemají přímý vztah, ale 
zato nápady, s nimiž by se mohli 
sblížit. Inovace přichází zvenku. Chce 
to vizuální umělce, kteří používají 
technologie nějakým výtvarným 
způsobem, poetickým, který má 
hloubku a není jen ilustrační, musí 

mít senzuální dimenzi, diváka vede 
do údivu a do magického vnímání 
reality. Pokud přidáte dobrý příběh, 
a není to jen banalita, dostanete ho 
do jiného stavu, ze kterého vyjde ven 
jaksi očarován, okouzlen. Ale to je 
velmi těžké, viděl jsem sám na opeře, 
jak komplexní to je proces.

Co je nejdůležitější?
Je potřeba mít experimentální pro-
stor, kde není člověk pod tlakem. Jo-
sef Svoboda byl velký experimentátor, 
nejen s Laternou, ale vůbec ovlivnil 
celou světovou scénografii. Tehdy byla 
možnost použít film exotika, dnes je 
to standard. Konec konců i v muzeích 
jsou interaktivní instalace, historické 
i moderní, kde divák stojí před projek-
cí a může s ní vstoupit do aktivního 
dialogu. Mnoho světových divadel 
používá projekce, ne ilustrativně, ale 
skutečně interaktivně, Laterna ma-
gika byla pro všechny inspirací, byla 
vizionářská. Je to vždy experiment, 
riziko, protože bez rizika skutečný 
experiment není možný, pokud chcete 
vytvořit něco nového.
 

Lucie Kocourková

Od 30. 9. do 16. 11. 2019 jsme pro 
vás v Café NONA připravili výstavu 
výtvarnice Terezy Bartůňkové, která 
vytvořila minulý rok ilustrace jako 
podklady projekcí k inscenaci Laterny 
magiky Zahrada. Návrhů bylo opravdu 
mnoho, ať jsou to motivy rostlin, zvířat 
a samozřejmě propracovaný vizuál 
k inscenaci. Ne všechny pak našly 
uplatnění v programu či v projekcích 
(počítačovou animací je rozhýbal Erik 
Bartoš), a tak jsme se rozhodli z těchto 
subtilních grafik vytvořit výstavu. 

Srdečně zveme na vernisáž, která 
proběhne 24. října 2019 právě před 
představením Zahrada.

Připomeňme, že s vizuálem k Zahradě 
se Tereza umístila v užším výběru 
mezinárodní soutěže profesionálních 
ilustrátorů The World Illustration 
Awards, mezi 200 vybraných z více než 
3 600 prací. Vizuál byl v létě vystaven 
na expozici v londýnském Somerset 
House a zůstal zvěčněn v katalogu 
k výstavě.

Výstava Terezy Bartůňkové,  
výtvarnice inscenace ZAHRADA, v Café NONA
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Vernisáž: 
 26. 9. 2019

Vystavující: 
  Michael Bielický  

a Kamila B. Richter, 
Jakub Nepraš,  
Ana Latini, Amelia Tan

Kurátorky: 
  Lucie Česálková 

Kateřina Svatoňová 

Organizátoři: 
  MeetFactory,  

Národní filmový archiv

Partneři: 
  Hlavní město Praha, 

Ministerstvo kultury ČR, 
Budweiser, BU2R, Dial telecom, 
CESNET, ČVUT, FF UK, Národní 
divadlo, Laterna magika, 
Dům umění města Brna, Dilia, 
Goethe Institut

Radio 1, ČRo Vltava, Radio Wave, 
ČTK, Artmap, Aero, Artalk

Hlavním řešitelem projektu 
je Národní filmový archiv ve 
spolupráci s Filozofickou fakultou 
Univerzity Karlovy, sdružením 
CESNET a Institutem intermédií 
Českého vysokého učení 
technického.

Výzkum je financován 
z Programu na podporu 
aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje 
národní a kulturní identity  
na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

MeetFactory je v roce 2019 podporována grantem  
hl. m. Prahy ve výši 10.000.000 Kč.

MeetFactory is supported in 2019 by a grant  from the City of Prague  
amounting to 10.000.000 CZK.
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I NA HLÍDÁNÍ ÚRODY MÁME
NEJVĚTŠÍ PROFESIONÁLY.

ODHALTE PROČ.

Na našich vinicích mají hrozny jedinečné 
podmínky k zrání. Získat z nich to nejlepší i přesto 
stojí mnoho péče. Od samotného pěstování až po 
ostražité sokoly, hlídající úrodu před nenechavými 
špačky. Pak můžeme sklidit ty nejlépe vyzrálé 
hrozny. Ochutnejte, co naše péče a znalosti 
dokážou stvořit. Ochutnejte vína z malebného 
slováckého viničního statku Chateau Bzenec. 

RADOST Z VÍNA. PLNÝMI DOUŠKY.
chateaubzenec.cz

CHB_inzerce_ND_190x277mm_sokol.indd   1 24. 9. 2018   9:43:41



Balet
Umělecký ředitel:

FILIP BARANKIEWICZ

Labutí 
jezero
Choreografie: John Cranko
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Nastudování: Birgit Deharde, Andria Hall,  
Filip Barankiewicz
Umělecká supervize: Reid Anderson
Scénografie: Martin Černý
Kostýmy: Josef Jelínek
Světelný design: Pavel Dautovský
Projekce: Lunchmeat

Hraje Orchestr Státní opery
Hudební nastudování: Václav Zahradník
Dirigenti: Václav Zahradník /  
Sergej Poluektov

Uvádíme: 
1., 4. a 6. října 2019 
v Národním divadle

 ×
Benjamin Husson
Foto: S. Gherciu
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BALET > PŘIPRAVUJEME

FORGOTTEN LAND
Choreografie: Jiří Kylián
Hudba: Benjamin Britten

Hostování Korejského národního baletu

GODS AND DOGS
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Hudba: Dirk Haubrich, 
Ludwig van Beethoven

Česká premiéra

PETITE MORT
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

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

Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

Uvádíme: 
13., 14. a 15. listopadu 2019 

v Národním divadle

BELLA FIGURA
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Hudba: Lukas Foss, Giovanni Battista  
Pergolesi, Alessandro Marcello,  
Antonio Vivaldi, Giuseppe Torelli

GODS AND DOGS
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Hudba: Dirk Haubrich, 
Ludwig van Beethoven

PETITE MORT
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

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

Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

Uvádíme: 
21. a 22. listopadu 2019 
8., 10. a 11. února 2020 

21., 25., 27. a 31. března 2020  
v Národním divadle

Kylián – Mosty času
Ryzí krása Jiřího Kyliána
„Nezřídka se mi stává, že si během tvůrčího procesu 
uvědomím, že ta či ona myšlenka není dost přesvěd
čivá ani přesná, ale přesto si ji už kvůli její existenci 
nějak oblíbím. Když se však podívám na celek, dojde 
mi, že je tento nápad přebytečný, a že ho musím 
zničit. Je to trochu jako ‚zabíjet své nejdražší‘. Jak 
říkal William Faulkner o psaní: někdy je nutné ‚to kill 
your darlings …‘ Abychom dospěli k něčemu, co má být 
jedinečné a co by hovořilo upřímným a srozumitelným 
jazykem, musíme pátrat hluboko v sobě. Jedná se 
tu o velice intimní pokus najít a sdělit něco skutečně 
pravdivého. A přitom musíme žít v obavách, že se 
nám to nepovede. Přesto bych bez takového procesu 
nemohl tvořit. Necítil bych se na správném místě.“

Tak uvažuje Jiří Kylián o své tvorbě, o sobě. Citát je 
úryvkem z připravované knížky, kterou vydá Balet 
Národního divadla u příležitosti premiéry choreo-
grafie Gods and Dogs v rámci inscenace Kylián – 
Mosty času. A právě ta esence Kyliánovy osobnosti, 
to něco, co vždy při sledování jeho choreografií vy-
ráží dech, zrychluje tep, vhání slzy do očí a nutí nás 
uvažovat o ryzí kráse, je skoro hmatatelná v Gods 

and Dogs, na které se můžeme od 13. listopadu 
v Národním divadle těšit. Přitom jde o téměř intimní 
dílo, vytvořené pro čtyři páry, tedy osm tanečníků. 
Choreografie vznikla v roce 2008 pro Kyliánem zfor-
movaný soubor Nederland Dans Theatre a můžete 
se o ní dočíst, že ji vytvořil jako studii hranice mezi 
nemocí a zdravím, normálností a šílenstvím a uva-
žuje o normách, které oba protipóly definují. Co si 
však z jejího zhlédnutí odnesete, je již na vás. Kylián 
míří přesně do centra vašich emocí, ale nediktuje, 
nesvazuje. Naopak. Přemýšlí a vy přemýšlíte s ním. 

Knížka, kterou si již v listopadu budete moci v diva-
dle koupit, se jmenuje Budižkněčemu. Je záznamem 
rozhovoru Jiřího Kyliána s francouzskou publicis-
tkou a administrativní ředitelkou opery ve Štrasb-
urku Marie-Noël Rio (v překladu dramatika Michala 
Lázňovského). O tvorbě, životě, inspiraci, lásce – 
životě. Její název přesně vystihuje tu jemnou nuanci, 
která z ničeho udělá něco, stejně jako je tomu 
v představení plném Kyliánovy čisté estetiky.

Kateřina Hanáčková

 >

Francesco Scarpato a Kristýna Němečková
Foto: S. Gherciu
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Choreografie: Christina Spuck
Hudba: Léo Delibes, Martin Donner, 

Amilcare Ponchielli, Alfred Schnittke, Jo-
hann Strauss ml., Johann Strauss, Josef 
Strauss, Bernd Alois Zimmermann, Hank 

Cochran, Eartha Kitt, 
The Mamas and the Papas

Scéna a kostýmy: Emma Ryott
Asistent výtvarnice: Chris Dudgeon

Světelný design: Martin Gebhardt
Nastudování: 

Rolando d’Alesio, Lisa Davies
Baletní mistři: Michaela Černá,  
Nelly Danko, Alexey Afanasiev

Hudební nastudování: David Švec
Hraje Orchestr Národní divadla 

Stavovské divadlo 
České premiéry: 

30. listopadu 2019
1. prosince 2019 

ve Stavovském divadle

Německý choreograf Christian Spuck 
vytvořil celovečerní balet Leonce & Lena 
v roce 2008 pro Aalto Theater v Essenu. 
Inscenace vznikla na motivy stejnojmen-
ného díla německého dramatika Georga 
Büchnera, jehož Vojcek bývá v českém 
prostředí často inscenován v činoherní 
podobě. 

Christian Spuck si vybral divadelní hru Leonce & 
Lena a ve svém tanečním pojetí oživil nejen Büch-
nerovu jinotajnou komediální pohádku, ale dokázal 
vyzdvihnout také společenskou i dobovou satiru. 
Lehká, někdy až groteskní hudba krále valčíků 
Johanna Strausse, stejně jako moderní melodie 
Alfreda Schnittkeho a Bernda Aloise Zimmermanna 
podtrhují divadelní komediálnost příběhu, dávají 
vyniknout této taneční parodii.

O čem inscenace vypráví?

Hlavními hrdiny jsou dva královští potomci: násled-
ník trůnu, princ Leonce z království Popo a prin-
cezna Lena z říše Pipi. A mají se vzít… Jenomže 
ani jednomu z nich se dohodnutý královský sňatek 
nezamlouvá. Nechtějí se provdat / oženit za nezná-
mého, touží po svobodě a v mladistvé vzdorovitosti, 
nezávisle na sobě, utečou z domova. Přemítají 
o smyslu života, brání se vynucenému manželství.
Jenomže osud zasáhne jinak. Na útěku se jejich 
cesty střetnou. Vyvine se mezi nimi vztah plný lásky, 
zamilují se – svobodně a vášnivě – nicméně o svých 
pravých identitách před sebou navzájem mlčí…
A jak to dopadne? Těch peripetií na cestě za láskou 
čeká Leonce i Lenu požehnaně – ale jsme v pohád-
ce, a tak se můžeme těšit na šťastný konec plný 
diváckých prožitků.

Kateřina Hanáčková

Leonce & Lena

 >
Radka Zvonařová a Ondřej Vinklát
Foto: S. Gherciu
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Aplaus pro 
dvě osobnosti
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Aplaus pro 
dvě osobnosti

Pravý umělec není jen ten, kdo je inspirován 
ostatními, ale především ten, kdo ostatní inspiruje. 
V případě primabaleríny TEREZY PODAŘILOVÉ 
a prvního sólisty ALEXANDRA KATSAPOVA to 
platí bezpodmínečně. Baletní hvězdy Národního 
divadla ověnčené mnoha cenami, profesionálové 
každým coulem a inspirativní umělci, kteří vložili 
do svých rolí osobitost, vášnivost a celé své srdce 
se rozloučí 5. listopadu ve Stavovském divadle 
se svou aktivní taneční dráhou v rolích Markýzy 
de Merteuil a Vikomta Valmonta ve Stavovském 
divadle. Přijďte se rozloučit, prožít tento okamžik, 
poděkovat a být s nimi!
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Dvacet devět let jsi věrná Národnímu divadlu, 
tančila jsi stěžejní role repertoáru, získala 
řadu ocenění. Co vidíš, když se ohlédneš?
Krásné velké role v naší Zlaté kapličce, kolo-
běh mého života a také Státní operu. Dodnes 
v sobě cítím vůni té budovy. Když jsem začala 
tančit v Baletní přípravce, bylo Národní divadlo 
zavřené. Vzpomínám si, že Státní opera pro 
mě měla až magickou atmosféru, napětí, 
pocit očekávání, zvláštní fluidum … Právě tam 
jsem si vytvořila své rituály, které mi vydržely 
dodnes. Kdykoliv jdu na jeviště, nejdříve se 
podívám do prázdného hlediště a nasaju atmo-
sféru divadla. Vidím také hodiny neskutečné 
práce, energii, kterou jsem vložila do každého 
okamžiku a vše tomu v životě podřídila. Když 
vidím dnes mladé tanečníky z pozice baletního 
mistra, hned se mi vybaví období, jak jsem se 
cítila … Říkám si: „Užívej si, protože za chvíli to 
bude pryč …“
Vynořují se mi také vzpomínky na lidi, mé 
učitele, kteří mi toho předali strašně moc. 
Vzpomínám na pedagogy Borise Bregvadze-
ho, Zdenu Nemcovou, Anetu Voleskou, Pavla 
Ždichynce, Míšu Černou, Ivana Cavallariho 
a umělecké šéfy Vlastimila Harapese a Petra 
Zusku a mnohé další. Vzpomínám na vyjímeč-
nou osobnost režiséra Petra Weigla, který 
během zkoušek na Romea a Julii jasně vysvět-
loval každý detail situace či pocit, který by se 
měl v roli objevit. Uvědomila jsem si, že je to 
velmi cenné a důležité, aby režisér působil 
v baletních inscenacích právě tímto způsobem. 
Dalším výrazným režisérem, který mne ovliv-
nil, byl určitě Jozef Bednárik.
Nejvíce jsem milovala samotnou práci 
na baletním sále, kdy vznikalo představení, 
a já jsem nastudovávala své role. Víš, já jsem 
se baletu nezačala věnovat proto, že bych se 
vzhlédla v nadýchaných sukýnkách a chtěla 
být nejkrásnější na celém světě, ale bavil mě 
hlavně ten proces. To byl ten motor, který mne 
popoháněl kupředu. Samozřejmě jsem milova-
la i pocit štěstí, když se vše povedlo a já jsem 
slyšela aplaus publika, reakce diváků, kteří to 
nakonec ocenili.

Získala jsi řadu ocenění a jako jediná také 
čtyři Ceny Thálie. Jak vnímáš pocty a metály?
Vážím si všech cen ve svém životě. Myslím si, 
že jsem byla ve správný okamžik na správném 
místě a měla jsem velké štěstí na krásné role, 
ve kterých jsem se mohla předvést. A povedlo 
se … k mé velké radosti nakonec přišla i ta 
ocenění. A jak se říká na předávání filmových 
Oscarů: „Za vše děkuji své mamince a tatínko-
vi!“ Nevnímám to jako klišé.

Jako první sólistka jsi tančila téměř všechny 
hlavní role, které přinesl repertoár Baletu 
Národního divadla. Dokázala bys říci, která 
z nich se do tebe vtiskla nejhlouběji nebo tě 
nějakým způsobem lidsky ovlivnila?

Všechny role a hlavně ty, které byly spojeny 
s příběhem, dramatem či silnými city, jsem 
měla moc ráda. Za všechny mohu jmenovat 
například Julii, Markétu Gautier v Dámě s ka
méliemi, Manon, Kateřinu ve Zkrocení zlé ženy, 
Odettu / Odilii v Labutím jezeře nebo Giselle 
a Carmen. Role, která se ale do mne nesmaza-
telně vtiskla, byla ta první. Mystérium poprvé. 
Tančila jsem Kitri v Donu Quijotovi. Bylo mi 
tenkrát devatenáct, vše bylo krásné a náročné 
zároveň a budoucnost se zdála nekonečná. 
Tato postava byla temperamentní, hravá, bez-
starostná a já jsem ji prožila a tančila s plným 
nasazením. Další roli, která mne absolutně 
pohltila, byla Taťána v Oněginovi. Tento geniální 
Crankův balet vykresluje citové rozpoložení 
jednotlivých postav, jejich pohnutky a city tak 
dokonale v tanečních duetech, že to diváka ab-
solutně chytne za srdce. Všechna pas de deux, 
která jsem mohla protančit a prožít se svým 
tanečním partnerem, byla velmi inspirující. 
Milovala jsem to souznění, vzájemné obohace-
ní a dialog. Moji partneři byli vždy ti nejlepší. 
Děkuji Janíku Nemcovi, Honzovi Kadlecovi, 
Luboši Hajnovi, Jiřímu Pokornému, Máriu Ra-
dačovskému, Petru Zuskovi, Stanislavu Fečovi, 
Jirkovi Jelínkovi, Honzovi Podařilovi, Filipu 
Veverkovi, Filipu Barankiewiczovi, Michalu 
Štípovi, Sašovi Katsapovovi, Jirkovi Kodymovi 
a také akademickému malíři Honzovi Kunov-
skému, který zmapoval celou mou baletní 
kariéru v obrazech.

Jsi primabalerína, křehká tanečnice, citlivá 
osobnost, žena, která má velkou vnitřní sílu. 
V čem tě balet jako ženu zformoval – co ti dal 
a vzal?
Odpovídá se mi těžko, protože každá odpověď 
se mi zdá patetická. Balet byl a stále je můj ži-
vot, má velká láska, která mě nabíjí, hodně dává 
a posouvá na mé cestě … Ale jako každá velká 
láska i současně hodně bere …

Umění je nezbytná věc k životu, protože jinak 
by byl svět chudý, okoralý a bez fantazie. 
Picasso jednou řekl, že umění smývá z duše 
prach každodennosti. Jak to vnímáš ty?
Naprosto s tím souhlasím. Umění je kořením 
života. Dává každodennímu životu, který není 
zrovna lehký nový rozměr – poezii, křídla, 
povznáší, inspiruje, okouzluje … Všichni žijeme 
své životy, řešíme problémy, snažíme se být 
praktičtí, chodíme nohama po zemi, ale umění 
dává životu jinou dimenzi a světlo.

Svou aktivní taneční dráhu zakončíš velko-
lepě v roli, která ti byla ušita přímo na míru. 
Co ti role Markýzy de Merteuil ve Valmontovi 
přinesla?
Je pro mě role výjimečná ve všech ohledech. 
Režisér a choreograf Libor Vaculík ji postavil 
přímo na mne, čehož si nesmírně vážím. Je 
zajímavé, že s Liborem jsem svou kariéru 

začínala, a to jako Frederika v Malém panu 
Friedemanovi, která byla ztělesněným dobrem. 
Teď ji zakončím úžasnou rolí Markýzy de 
Merteuil, která je pravým opakem Frederiky 
– vášnivá, dramatická, manipulativní, zápor-
ná mrcha. V každém případě to byla krásná 
spolupráce nejen s ním, ale s celým úzkým 
okruhem skvělých kolegů, tanečníků. Věřím, 
že si „svoji Markýzu” ještě naposledy užiju, ale 
pak se probudím do nového dne …
Jak řekl Jan Svěrák ve filmu Vratné láhve: 
„Aby bylo vítání, musí být loučení.“ A loučení 
je zkrátka přechod k něčemu dalšímu. Těším 
se na představení, na tu tečku … Mám pocit, 
jako kdybych to dlužila všem, kteří mi v mé 
umělecké kariéře pomohli. Vím, že budu šťastná 
a smutná zároveň.

Když se podíváš do budoucnosti, co si přeješ?
Přála bych si jako maminka, aby mé dvě děti 
vyrůstaly v radosti a ve svém životě si zvolily 
to, co je bude bavit. Doufám, že z nich vycho-
vám správné chlapy, muže, kteří si poradí 
a najdou své místo. Co se týče mě, přeji si mít 
kolem sebe lidi, které mám ráda a jsou mi blíz-
cí. Vážím si přátel, kteří si získali mou důvěru. 
A co se týká baletu, přeji si, aby pod mýma 
rukama vyrůstali šikovní tanečníci a samo-
zřejmě i velké hvězdy. Vím, že z toho budu mít 
velkou radost, protože to znamená, že balet 
stále pokračuje, žije a dokáže povznášet nad 
všednosti každodenního života. Je to krásné 
umění – tanečníka vzdělává, ladí na jinou frek-
venci a přináší nové rozměry, o kterých neměl 
žádné tušení. 

TEREZA PODAŘILOVÁ
Budu šťastná a smutná zároveň
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Uvádíme: 
12., 23. a 24. října 2019 
4. a 5. listopadu 2019 
ve Stavovském divadle
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Dvacet dva let jsi věrný jednomu divadlu,  
tančil jsi stěžejní role repertoáru, získal řadu 
ocenění. Co vidíš, když se ohlédneš?
Vidím, že tento úsek mého životního času pro-
běhl velmi rychle. Když jsem začínal, tak jsem 
si říkal, kolik mám času, ale když se ohlédnu 
zpět, trvalo to velmi krátce. V každém případě 
jsem zažil na této cestě několik osobních 
„high litů“, ať už jsou to lidé, které jsem potkal, 
místa, kde jsem účinkoval, nebo role, jež jsem 
mohl prožít.

Když se vrátíš hlouběji do minulosti a podíváš 
se na svoje mladá léta prožitá v Petrohradě, 
co se ti vynořuje za vzpomínky?
Rozhodně celá léta na škole. Studoval jsem v de-
vadesátých letech na Baletní akademii A. Vaga-
novové v Rusku, což nebylo jednoduché období 
– měl jsem však dobrou školu života. Tenkrát 
bylo zabezpečení dětí daleko nuznější než dnes, 
ale právě to upevnilo mou osobnost. Mám pocit, 
že ta minulá generace vydržela daleko více než 
ta dnešní … Trochu se směju sám sobě, protože 
každá generace říká o té mladší, že má své 
limity. Asi je to rys stárnutí …

A co tě přitahovalo na Praze?
Zásadní bylo samotné město. Sice to zní jako 
fráze, ale Praha mě nadchla. Je to úplně jiná 
energie než v Petrohradě. 

A divadlo?
Byl jsem naprosto ponořen do své práce a měl 
jsem velké štěstí na krásné a velké role. To 
vše mne doslova pohltilo, a tak jsem plul v této 

zajímavé řece. Na druhou stranu to omezovalo 
můj osobní život, protože tanečník tráví veške-
rý čas na baletním sále. Vždycky jsem si říkal, 
že až skončím s aktivní taneční dráhou, budu 
si užívat volný čas. A ono se to nestalo. Méně 
se věnuji tancování, ale daleko více „baletnímu 
mistření“. Takže, času mám ještě míň.

Vzpomínáš rád na nějakého člověka,  
který tě ovlivnil, hluboce se do tebe vtiskl?
Byla to Tatiana Šmyrova, moje učitelka drama-
tického umění a baletního herectví. Byl jsem 
její oblíbený žák, protože na mne bylo vidět, 
jak mě to hraní baví. A to mi zůstalo dodnes. 
Dalším důležitým člověkem je přítel, emerit-
ní ředitel Národního divadla Brno a Laterny 
magiky Zdeněk Prokeš a také multimediální 
umělec Daniel Pešta, který je pro mne velkým 
uměleckým vzorem. A samozřejmě nemohu 
opomenout choreografa a bývalého umělec-
kého šéfa Baletu ND Petra Zusku a své taneční 
partnerky Zuzanku Šimákovou, Zuzanku Su-
sovou, Terezku Podařilovou, Nikolku Márovou, 
Miho Ogimoto, Adélku Pollertovou, Ivanku 
Illyenko nebo mé zahraniční partnerky.

Dokázal bys být hercem?
Vždycky jsem o tom snil, ale myslím si, že moje 
mimika je spíše divadelní než na kameru. Vel-
kou roli také hraje hlas a jazyk. Hlavně si špatně 
pamatuji texty.

Který žánr baletů miluješ?
Mám rád velké dramatické balety a pak také ty, 
které mě fyzicky vyčerpávají, jako je například 
Polní mše nebo Stamping Ground z dílny Jiřího 
Kyliána. V těchto choreografiích nemusíte tolik 
hrát, ale tančíte nadoraz – to miluji.

Co cítíš, když tančíš ve fyzicky náročných 
baletech?
Motivuje mne to. Přede mnou leží cíl, který chci 
zdolat. Je to stejné, jako když chce horolezec 
vylézt na vrchol hory. Připravuji se na to jako 
sportovec. A jako odměna přijde euforie …

Jako první sólista jsi tančil téměř všechny 
hlavní role, které přinesl repertoár Baletu 
Národního divadla. Dokázal bys říci, která 
z nich se do tebe vtiskla nejhlouběji nebo tě 
nějakým způsobem lidsky ovlivnila?
Dnes již legendární inscenace Petra Zusky 
Brel–Vysockij–Kryl / Sólo pro tři hrála v mém 
životě velkou roli a rád jsem toto představe-
ní tančil. Miloval jsem také temperamentní 
balet Carmen švédského choreografa Matse 
Eka na hudbu Georgese Biseta a Rodiona 
Ščedrina. Byl to pro mne vzácný okamžik 
setkat se s tímto úžasným tvůrcem, pracovat 
s ním na roli vojáka Josého a sledovat jeho 
režijní mistrovství. Už jen tiše stát, dívat se 
a poslouchat jeho inspirativní připomínky, bylo 
nesmírně obohacující a inspirativní.

Svou aktivní taneční dráhu zakončíš velko-
lepě v roli, která ti byla přímo ušita na míru. 
Co ti role Valmonta ve stejnojmenném baletu 
přinesla?
Valmont – to byla velká výzva. Nikdy jsem 
na jevišti totiž neztvárnil roli svůdníka. Bylo to 
vzrušující po všech stránkách … Musel jsem mít 
na představení dvojitý suspenzor (směje se).
Teď vážně … Zpočátku jsem nevěděl, co mám 
od té role čekat, protože se nejedná o žádného 
zamilovaného Romea. A tak jsem hledal klíč 
k postavě. Líbí se mi, že to není černobílá role, 
obsahuje více vrstev přes svádění, zamilo-
vanost, zradu, zklamání, katarzi až smrt … 
Tančím devět duetů, takže je i fyzicky náročná, 
ve druhém jednání téměř nesejdu z jeviště. 
Jakmile skončí jeden duet, musím jít na další, 
takže v zákulisí nemám čas na žádný oddych. 
Moc si to ale užívám … Jsem vděčný umělecké-
mu řediteli Filipu Barankiewiczovi, že nám dal 
s Terezou prostor k rozloučení a uzavření jedné 
etapy života. Když jsem v minulém roce viděl 
loučení Michala Štípy, tiše jsem seděl a záviděl. 
Dále chci poděkovat choreografovi a režisérovi 
Liboru Vaculíkovi za to, že mi ušil Valmonta 
přímo na tělo. No, a pak musím poděkovat sám 
sobě, je mi 44 let a stále jsem ještě schopen 
tuto roli tančit.

Umění je nezbytná věc k životu, protože jinak 
by byl svět chudý, okoralý a bez fantazie. 
Picasso jednou řekl, že umění smývá z duše 
prach každodennosti. Jak to vnímáš ty?
Kdyby lidé neměli umění, umřeli by nudou. Pro 
mne je to východisko z každodenního života. 
Mohu prožít život někoho jiného, na tři hodiny se 
vypnu, přestanu myslet a zažívám jinou realitu.

Čeká tě jeden přechodový rituál, jak vnímáš 
odcházení, ukončování?
Tu tečku jsem ještě neudělal, takže uvidíme, 
jak to budu cítit. Nicméně ukončuji aktivní 
taneční dráhu, ale na jevišti se ještě budu stále 
objevovat. Diváci mne uvidí jako matku Simone 
v Marné opatrnost a čeká mne další premiéra. 
Samozřejmě budou to spíše takové bonbonky, 
abych se vybil na jevišti v hereckých rolích. No 
a nadále budu působit jako baletní mistr.

Když se podíváš do budoucnosti, co si přeješ?
Přeji si být zdravý a stejně tak i můj syn Maxík. 
Přál bych si, aby z něho vyrostl dobrý člověk. 
No a pro sebe bych si pak přál více volného 
času, abych se mohl věnovat svému koníčku 
fotografování, to mně hodně baví.

Helena Bartlová

ALEXANDRE KATSAPOV
Plul jsem v zajímavé řece
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Výstava / Achille Viscusi
Průkopník ověnčený řadou prvenství
V letošním roce si připomínáme 150. výročí narození Achilla Viscusiho, 
který významně formoval jak Balet Národního divadla v Praze, tak i sou-
bory v Ostravě, Brně nebo Bratislavě. Výstava, kterou můžete během října 
spatřit na 1. balkoně Národního divadla, bude proto putovní a po Praze 
se budou moci s tvorbou a životními milníky Achilla Viscusiho seznámit 
i diváci ostatních česko-slovenských národních divadel. Připomeneme 
si jeho významná prvenství, která v kontextu českého, ale i evropského 
kulturního dědictví mají nebývalý význam. Výstava nabídne řadu cenných 
informací, souhrnný pohled na jeho životní i tvůrčí cestu, v neposlední 
řadě i vzácný obrazový archivní materiál.
Výstava vznikla ve spolupráci s Asociací tanečních umělců ČR, Baletu 
Národního divadla v Praze, Brně, Národního divadla moravskoslezského 
v Ostravě a Slovenského národního divadla v Bratislavě.

Baletní dílna
Počítejte s baletem 
Kolik tanečníků je potřeba na pas de quatre? Stačí sólistce jedny špičky 
na představení? Má pas de deux 4 nebo 6 částí? 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 na baletní 
dílně „Počítejte s baletem“. 

Termín: 13. října 2019
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@narodni-divadlo.cz 
nebo k.hanackova@narodni-divadlo.cz

Zprávy z Baletu
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Pokud bychom hledali příklad cizince, 
který věnoval své umění a dovednosti 
českému prostředí a české původ-
ní tvorbě, pak volba padne určitě 
na Achilla Viscusiho. Tento Ital přišel 
do Prahy v roce 1901, měl za sebou 
zkušenosti z celého světa (Řím, Moskva, 
Berlín, Záhřeb, Budapešť, Vídeň, 
Paříž …). Dvanáct svých let věnoval 
Národnímu divadlu, kde působil jako 
baletní mistr a choreograf. Byl prvním 
šéfem Baletu Národního divadla mo-
ravskoslezského v Ostravě (stál u jeho 
založení a otevření v roce 1919), byl 
činný i v Brně, v letech 1923–30 působil 
ve Slovenském národním divadle v Bra-
tislavě jako taneční mistr, režisér a ře-
ditel baletu. Oženil se s tanečnicí Baletu 
ND Aloisií Dobromilovou, vychoval řadu 
předních osobností (Jenčík, Gabzdyl). 
Mezi prvenství, která zdobí životopis 
Achilla Viscusiho v rámci českého 
baletu, patří první uvedení kompletní 

verze ikonického Labutího jezera (1907, 
ND). Hlavní význam Achilla Viscusiho 
však tkví ve spolupráci s hudebním 
skladatelem Oskarem Nedbalem 
na původních pantomimických 
baletech: balet Z pohádky do pohádky 
(1908), Pohádka o Honzovi (1902) nebo 
Princezna Hyacinta (1911). Dalším 
důležitým Viscusiho prvenstvím bylo 
premiérové nastudování Slovanských 
tanců u příležitosti Dvořákových šede-
sátin a za jeho přítomnosti, které dalo 
základ tradici taneční interpretace 
tohoto díla. 
Achille Viscusi na našich jevištích 
protančil čtvrtstoletí, byl profesionál, 
náročný k druhým stejně jako k sobě – 
ještě v šedesáti letech zvládl odtančit 
roli Prince. Do svých inscenací vložil 
své interpretační znalosti a vytříbenou 
techniku, navíc však oplýval divadel-
ním citem, a měl – v Čechách ceněný 
– smysl pro humor.

Achille Viscusi (1869–1945)
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Opera
Umělecký ředitel Opery Národního divadla  

a Státní opery: 
PER BOYE HANSEN 

Hudební ředitel Opery Národního divadla:  
JAROSLAV KYZLINK

Hudební ředitel Státní opery: 
KARL-HEINZ STEFFENS

Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Harmonie, Hudební rozhledy, KlasikaPlus.cz, Svět a divadlo, Český rozhlas Vltava

ŠČEDRIN

LOLITA
DIRIGENT: SERGEY NELLER
REŽIE: SLÁVA DAUBNEROVÁ
ORCHESTR STÁTNÍ OPERY

PREMIÉRA: 3. 10. 2019
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Lolita
Dirigent: Sergey Neller

Režie: Sláva Daubnerová
Scéna: Boris Kudlička

Kostýmy: Natalia Kitamikado
Pohybová spolupráce: Sláva Daubnerová

Světelný design: Daniel Tesař
Videoart: Dominik Žižka, Jakub Gulyás

Sbormistr: Adolf Melichar
Sbormistr Kühnova dětského sboru: 

Petr Louženský
Úprava instrumentace: Tatyana Juraszek

Dramaturgie: Jitka Slavíková

Orchestr Státní opery
Sbor Státní opery

Kühnův dětský sbor

OBSAZENÍ:
Lolita:  

Pelageya Kurennaya / Marta Reichelová 
Humbert: Petr Sokolov 

Clare Quilty: 
Alexander Kravets / Aleš Briscein 

Charlotte: 
Veronika Hajnová / Daria Rositskaya 

Paní Chatfieldová, Slečna Prattová:
Michaela Zajmi 

Pan Chatfield, Quiltyho spolupijan 2:
Ivo Hrachovec 

Sousedka z východu: Eliška Gattringerová 
Učitelka hudby, Černá služebná:

Sylva Čmugrová
Kostelník, Quiltyho spolupijan 1: 

Václav Sibera 
Červený pulover: Martin Matoušek 

Dvě černé dívky na reklamních tabulích:
Lucie Hájková, Jana Sýkorová 

Premiéra:
3. a 5. října 2019  

ve Stavovském divadle

Jak vás napadlo operu Lolita zkomponovat?
Myslím, že tento námět je pro operní jeviště ideální. 
V příběhu románu máte čtyři hlavní postavy, skuteč-
né postavy, které rozložíte mezi čtyři hlasové obory – 
Lolitu jsem složil pro soprán, její matku Charlotte pro 
mezzosoprán, pro Lolitina svůdníka Quiltyho jsem 
zvolil tenorovou polohu a pro otčíma Humberta ba-
ryton. Myslím, že už v tom je určitá výhoda předlohy 
pro operní zpracování. A samozřejmě, Lolita je známý 
příběh. Jsem přesvědčen, že Nabokovova Lolita patří 
k největším dílům 20. století. Člověk může tuto knihu 
číst znovu a znovu a neustále v ní objevovat nové 
hloubky a významy. Lolita není jen příběhem zralého 
muže a sexuchtivé dvanáctileté dívky. Je to také 
velmi filozofická kniha o dokonalé kráse, o ideálu, 
o čemsi nedosažitelném … Skrývá se v ní mnoho 
moudrosti a symbolů, které nejsou bezprostředně 
srozumitelné … Ale zároveň je to také smutný příběh 
o vysněném ideálu, který je zničen …

Jaká je podle vás klíčová myšlenka Lolity?
Óda na krásu, na ženskou krásu.

Byl jste v době práce na Lolitě ovlivněn konkrétní 
školou kompozice?
Celou klasikou! Samozřejmě, hlavně ruskými ope-
rami, které jsou mi nejbližší – Musorgským, Čajkov-
ským a také, myslím, Janáčkem, který má k ruské 
hudbě blízko. A všemi dalšími špičkovými díly. Při 
práci je třeba myslet na díla, která vznikla v minulos-
ti. Nelze komponovat bez znalosti toho, co bylo před 
vámi. 

Jste nejen autorem hudby, ale také libreta. Jaká je 
výhoda vlastního libreta? 
Myslím, že to byl Schönberg, kdo řekl, že nejlepší 
libreto je napsáno samotným skladatelem. Vytvořit 
z Lolity libreto nebylo snadné. Na druhou stranu je 
ale práce s tak nádhernou předlohou velkým potě-
šením a otevírá i mnoho možností. Když vám někdo 
napíše libreto, už vás při komponování vede určitým 

Rodion Ščedrin

Lolita je ódou na ženskou krásu

Na začátku září navštívil Prahu 
a Národní divadlo slavný ruský 
skladatel RODION ŠČEDRIN. Přijel, 
aby se zúčastnil tiskové konfe-
rence k připravované premiéře 
své opery Lolita. Spolu s ním se 
konference účastnila také ruská 
sopranistka Pelageya Kurennaya, 
která v pražské inscenaci vystoupí 
v titulní roli, ruská mezzosoprani-
stka Daria Rositskaya, která bude 
zpívat Lolitinu matku Charlotte, 
a německý dirigent ruského pů-
vodu Sergey Neller. Po konferenci 
jsme měli příležitost se se sklada-
telem Ščedrinem setkat a položit 
mu k Lolitě několik otázek.

 >
Rodion Ščedrin

Foto: H. Smejkalová
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směrem. Je to, jako když máte v autě řidiče. Máte 
o starost méně, ale třeba byste raději jeli jinudy a ji-
nak rychle. To ale nemůžete a stejně je to s libretem. 
Největší svobodu máte, když si libreto napíšete podle 
sebe a svých požadavků. 

Jak byste popsal Lolitu jako postavu?
Je to velmi komplikovaná postava s mnoha nega-
tivními stránkami. Vím, že mnoho kritiků říkalo, že 
Lolita chce po Humbertovi jenom peníze. Ale já s tím-
to názorem nesouhlasím. V Lolitě jde o něco daleko 
hlubšího a složitějšího. Lolita je tragická postava, 
které se stane spousta zlých věcí. Má v sobě cosi 
z Dostojevského a jeho románu Zločin a trest. Oba ty 
příběhy mají společnou také určitou magičnost. 

Jak vidíte budoucnost opery jako žánru?
Velmi optimisticky! Opera tady bude, dokud bude svět 
existovat – tím jsem si jistý!

Denisa Rausch

Lolita je skladatelovým pátým jevištním 
dílem inspirovaným ruskou klasickou 
literaturou – po opeře Mrtvé duše (1976, 
podle Gogola) a baletech Anna Karenina 
(1972, podle Tolstého), Racek (1979) 
a Dáma s psíčkem (1985, obojí podle Če-
chova). Operu Lolita na své vlastní libreto 
složil z podnětu Mstislava Rostropoviče, 
který dirigoval její světovou premiéru 
dne 14. 12. 1994 ve Stockholmu. Mno-
hovrstevný příběh, v němž se prolínají 
témata smyslnosti, lásky a hříchu, bude 
uveden v české premiéře. Ščedrino-

va hudba vychází z mnoha podnětů, 
nejsilnější z nich je tradice zpěvu ruské 
ortodoxní církve, jejíž ohlasy nalezneme 
i v této opeře. Zatímco operní Ščedrin 
vstupuje na české jeviště teprve podruhé 
(20. 12. 1978 se v Brně uskutečnila 
československá premiéra opery Mrtvé 
duše), jeho balety v čele s Carmen jsou 
u nás dobře známé. Citát z Carmen s jis-
tou sebeironií zakomponoval i do Lolity. 
Většinu baletů složil pro svou manželku, 
slavnou primabalerínu Maju Pliseckou, 
která v Praze několikrát vystupovala.

Lolita v kontextu jevištního díla  
Rodiona Ščedrina (*1932)
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Nedílnou součástí nové 
inscenace Lolita jsou reklamy 
v podobě videospotů. Reklamy, 
které jsou v průběhu inscenace 
promítány na projekční plátna, 
jsme od konce srpna natáčeli 
v různých prostorách – 
v rodinné vile nedaleko Prahy, 
ve Veletržním paláci, v hotelu 
a dokonce i v bazénu! Přinášíme 
vám několik snímků ze zákulisí, 
které dokumentují několikadenní 
práci na videích. Hlavními 
představitelkami v projekcích 
jsou JANA SÝKOROVÁ a LUCIE 
HÁJKOVÁ (Dvě černé dívky 
na reklamních tabulích) 
a ALEXANDER KRAVETS a ALEŠ 
BRISCEIN (Clare Quilty). Autorkou 
koncepce je režisérka inscenace 
SLÁVA DAUBNEROVÁ.

Fotoreportáž z natáčení 
videospotů do inscenace Lolita

Snímek z reklamy na zámky do dveří 
Na snímku Jana Sýkorová a Lucie Hájková
„Zamykejte dveře, zamykejte schránky, chraňte 
sami sebe s naší pomocí. Chraňte vše, co je vaše.“

Snímek z natáčení ve Veletržním paláci  
Na snímku Alexander Kravets a Aleš Briscein

Snímek z natáčení reklamy na motel 
Na snímku Jana Sýkorová a Lucie Hájková
„Přejeme vám, abyste se v našem motelu cítili 
jako doma …“

Snímek z natáčení ve Veletržním paláci 
Na snímku Jana Sýkorová, Aleš Briscein 
a Lucie Hájková

Snímek z natáčení reklamy na ochrany 
Na snímku Jana Sýkorová a Lucie Hájková
„Dosáhněte toho nejvyššího souznění! Souznění!“
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Opera informuje

Komorní koncert 
v Národním divadle
Hudba terezínských skladatelů a jejich současníků k 75. výročí 
smrti Pavla Haase, Hanse Krásy a Viktora Ullmanna.

PROGRAM:
Benjamin Britten: Phantasy Quartet pro hoboj a smyčce op. 2
Pavel Haas: Sedm písní v lidovém tónu  
na slova F. L. Čelakovského op. 18
Hans Krása: Passacaglia a fuga pro smyčcové trio
Viktor Ullmann: Šest písní na verše Alberta Steffena op. ll
Bohuslav Martinů: Mazurka – Nocturno pro hoboj a smyčcové trio
Zpěv: Michaela Zajmi 
Hoboj: Vratislav Vlna 
Housle: Ondřej Hás 
Viola: Helena Vovsová 
Violoncello: Bledar Zajmi 

Uvádíme 19. října 2019 v 11.00 v Národním divadle

Host v opeře 
Maškarní ples (Un ballo in maschera)
Jennifer Rowley je nadějná pěvkyně s darem v hrdle. Charakterizuje 
ji nezapomenutelný hlas a pozoruhodné charisma, které se z jeviště 
přenáší na diváky. Celosvětově uznávaná americká sopranistka je pra-
videlným hostem prestižních světových scén. V letošní sezoně ke své-
mu rostoucímu repertoáru přidává dvě role z Verdiho díla. Nejprve 
debutuje v Národním divadle v Praze, kde se představí v inscenaci 
Maškarní ples jako Amélie, a poté v Gran Teatre del Liceu v Barceloně 
v hlavní roli Aidy. Vrací se také do Metropolitní opery, kde bude zpívat 
své stěžejní role – titulní Toscu, Musetu v La Bohème, později zavítá 
i do Austrálie nebo San Antonia a čeká ji série koncertů.
Rowley se věnuje také edukačním programům pro mladé. Je nadše-
nou mentorkou, v nejbližší době povede mistrovské kurzy na Státní 
univerzitě v New Yorku a bude rovněž vyučovat studenty na své alma 
mater – Univerzitě Baldwin Wallace.

Uvádíme 31. října a 2. listopadu 2019 
v Národním divadle

Adventní koncerty a Silvestr
Již od 1. do 22. prosince uvedeme v Národním divadle sérii tradičních 
Adventních koncertů. Po každou adventní neděli se můžete těšit na Čes
kou mši vánoční Jakuba Jana Ryby v provedení Kühnova dětského sboru 
a Orchestru Národního divadla pod vedením Jana Chalupeckého. Závěr 
roku bude již tradičně patřit Silvestru s Mozartem, galavečeru, během 
kterého zažijete mozartovské árie, vybrané lahůdky a snad i tanec na jevi-
šti Stavovského divadla.

 >

Jennifer Rowley
Foto: C. Pisaroni

 >

Silvestr s Mozartem
Foto: I. Sochorová
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OPERA > ZPRÁVY

S naším online cestovním  
pojištěním se vaše cesta 
nezmění v drama

www.colonnade.cz

Orchestr Státní opery 
v německém Friedbergu
Orchestr Státní opery pod vedením dirigenta, nového hudebního ředitele 
Státní opery Karl-Heinze Steffense se představil během dvou večerů 
na začátku září v německém Friedbergu. První večer proběhl v kostele 
sv. Jakuba a druhý večer v Rothenberghalle.
Zazněla zde například Brucknerova Symfonie č. 4 nebo Mendels sohnův 
Houslový koncert. Spolu s orchestrem Státní opery vystoupil rovněž světo-
vě známý německý basista René Pape. 

 INZERCE

Úspěšný Sternenhoch na dvou 
festivalech a na OperaVision
Inscenace Sternenhoch na libreto a hudbu českého autora Ivana Achera 
v hudebním nastudování Petra Kofroně a režii Michala Dočekala se stala 
doslova operním hitem současnosti. O tom svědčí nejen neutuchající 
zájem ze strany diváků, ale také řada ocenění a častá hostování na festi-
valech. V září se inscenace představila na dvou mezinárodních festivalech 
- Divadlo Plzeň a Divadelní Nitra. Za velký úspěch také považujeme, že in-
scenace byla zahrnuta do prestižního projektu OperaVision, díky kterému 
mohou diváci z celého světa zhlédnout záznam představení od 27. 9. 2019 
do 26. 3. 2020 na www.operavision.eu.
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KRONIKA

Alfréd Hampel * 80 letEva Hlobilová * 95 let

Anna Suchánková  † 50 letKarel Hašler  * 140 let

Josef Průdek * 75 let

Blahopřejeme
JOSEF PRŮDEK 
(18. 10. 1944), zpěvák, režisér a šéf Opery 
ND (1996–2002), kam přišel z Jihočes-
kého divadla v Českých Budějovicích. 
V Národním divadle inscenoval Jakobína, 
Sedláka kavalíra a Komedianty. R. 1997 
režíroval Její pastorkyňu, která byla v roce 
1999 při zájezdu do Japonska vyhlášena 
inscenací roku. Pro Pražské jaro 1997 
připravil Ebenova Jeremiase a v roce 1999 
Prodanou nevěstu. V roce 2000 připravil 
v kooprodukci Národního divadla a Teatro 
Nacional de Sao Carlos v Lisabonu Její 
pastorkyňu a v ND melodram Smrt 
Hippodamie. Jeho poslední režií v ND byla 
Figarova svatba (2002). 
K narozeninám přejeme vše nejlepší!

Vzpomínáme
EVA HLOBILOVÁ 
(24. 10. 1924–18. 11. 2016), členka opery 
Divadla 5. května, později sólistka Opery 
ND. Z rolí např. Cherubín (Figarova svatba), 
Dorabella (Così fan tutte), Eboli (Don Car
los), Mercedes (Carmen), Suzuki (Madama 
Buttefly), Oktavián (Růžový kavalír), Varva-
ra (Káťa Kabanová). Byla držitelkou ceny 
Senior Prix 96. Na snímku jako Krásná 
Dulcinea, Don Quichotte, 1965.

ALFRÉD HAMPEL 
(9. 10. 1939–2. 8. 2014), sólista Opery 
ND 1973–2002, několik let ještě jako 
stálý host. Uplatnil se především v buffo 
a charakterním oboru. Z rolí: Michálek 
(Čertova stěna), Benda (Jakobín), Triquet 
(Evžen Oněgin), Basilio (Figarova svatba). 
Na snímku jako Vašek, Prodaná nevěsta, 
1971 (s A. Bortlovou).

KAREL HAŠLER
(31. 10. 1879–22. 12. 1941), herec, scéná-
rista, skladatel, písničkář. V Činohře ND, 
v letech 1903–1915. Umučen v kon-
centračním táboře Mauthausen (1941). 
R. 2016 jmenován in memoriam Rytířem 
české kultury. Na snímku v roli Chlestako
va, Revizor, 1911 (s R. Schlaghammerem).

ANNA SUCHÁNKOVÁ 
(3. 11. 1885–12. 10. 1969), již v letech 
1898–1900 hrála v ND v dětských rolích, 
členkou byla v letech 1907–1932. Působi-
la i jako pedagožka. Z rolí: Verunka (Naši 
furianti), Desdemona (Othello), Hedvika 
(Divoká kachna). Na snímku jako titulní 
Princezna Pampeliška, 1910.
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KALEIDOSKOP
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Zahájení 137. sezony

V pondělí 26. srpna proběh-
lo zahájení 137. sezony pro 
umělecké soubory a zaměst-
nance a byly předány Ceny 
ředitele ND pro umělce 
do 35 let. Letošní ocenění 
získala herečka Veronika 
Lazorčáková, operní pěvkyně 
Štěpánka Pučálková a první 
sólista baletu Adam Zvonař.

1  Ředitel Národního divadla 
prof. MgA. Jan Burian

2  Do Síně slávy ND byla uvedena 
emeritní primabalerína Aneta 
Voleská

3  Rektor AMU doc. Mgr. Jan Hančil, 
náměstkyně MKČR pro řízení sekce 
živého umění JUDr. Kateřina  
Kalistová, člen představenstva  
Raiffeisenbank Jan Pudil, 
umělecký ředitel Činohry ND Daniel 
Špinar, Veronika Lazorčáková, 
Adam Zvonař, umělecký ředitel 
Baletu ND Filip Barankiewicz, 
Aneta Voleská, umělecký ředitel 
Opery ND a SO Per Boye Hansen, 
Štěpánka Pučálková a ředitel ND 
Jan Burian

Otevření sezony  
pro diváky

Pro veřejnost se 137. sezona 
otevřela 3. září na náměstí 
Václava Havla happeningem 
s názvem ND fest – přehlídkou 
hudebních skupin, v nichž 
působí umělci ze všech  
souborů ND.

4  Moderátor happeningu, herec Filip 
Rajmont a koordinátorka aktivit 
ND+ Lenka Hubáčková

5  Tanečník Marek Svobodník v kos-
týmu superhrdiny zapaluje oheň 
nové sezony

6  Výtvarnice Eva Blahová opět oblék-
la sochu na prostranství. Tentokrát 
ve spolupráci s pletačkami nejen 
z Prahy, ale z celé České republiky, 
ji oděla do kostýmu Carmen 

1

4
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7  Operní skupina IL BOHEMO, kterou 
tvoří Zdeněk Plech, Barbora Řeháč-
ková, Igor Loškár a Pavel Švingr

8  Vystoupení kapely HORNY BACH 
a členové Baletu ND – Marek Svo-
bodník, Matěj Šust, Ondřej Vinklát, 
Alexandr Sadirov, Kristina Kornová, 
Morgane Lanoue a Štěpán Pechar 

9  Brněnská skupina GOLDEN DELI-
COUS, s níž jako hosté vystoupil mj. 
herec Radúz Mácha …

10  … a herečka Veronika Lazorčáková
11  Soubor Buchty a loutky s pohádkou 

Neposlušná kůzlátka
12  Během odpoledne probíhaly tvůrčí 

dílny pro děti, roztočilo se kolo 
štěstí a v permanentním obležení 
byla Národní pošta

Zahajovací koncert

Letošní zahajovací koncert 
se konal 12. září v Národním 
divadle a směřoval již k osla-
vám 30. výročí sametové 
revoluce. 

13  Orchestr ND, sólisté Jiří Sulženko, 
Stanislava Jirků, Maria Kobielska, 
Aleš Briscein, Dana Burešová, 
Miloš Horák a dirigent Jaroslav 
Kyzlink

14  Čestným hostem slavnostního 
koncertu byl nově jmenovaný 
ministr kultury PhDr. Lubomír 
Zaorálek, kterého uvítal ředitel ND 
prof. MgA. Jan Burian

15  Umělecký ředitel Baletu ND Filip 
Barankiewicz, rektor AMU Jan 
Hančil, ministr kultury Lubomír 
Zaorálek a Jan Burian

16  Koncert navštívila také Livie Klau-
sová s doprovodem

17  Umělecký ředitel Opery ND a SO 
Per Boye Hansen a správní ředitel-
ka Opery ND a SO Bohdana Malik

14

9

15

10

13

7

16

11

17

12

8

FO
TO

 H
. S

M
EJ

K
A

LO
VÁ



IMP_CMI_190x133,5_2.indd   1 11.09.19   9:31



Více informací o podmínkách nabídky na www.rb.cz

NECHTE SVÉ
ÚSPORY RŮST
A zatím se v klidu rozmyslete,  
na co je využijete.

Spořicí účet eKonto XL  
s výhodnou sazbou 3 % p. a. na půl roku.

13032_KV_Sporici ucet_podzim_ND_190x277_V2.indd   1 22/08/2019   11:29



www.xantypa.cz

ČESKÝ | NEZÁVISLÝ | SPOLEČENSKÝ MĚSÍČNÍK

Národní 7, Praha 1      

www.galeriekodl.cz Vá
cl

aV
 R

a
d

im
sk

ý:
 

Po
bř

ež
í s

 m
á

ky
 V

 N
o

Rm
a

N
d

ii
ol

ej
 n

a 
pl

át
ně

, k
ol

em
 ro

ku
 1

90
0,

 6
0,

5 
x 

81
 c

m
Vy

vo
lá

va
cí

 c
en

a 
1 

20
0 

00
0 

Kč
, o

dh
ad

ní
 c

en
a 

1 
70

0 
00

0 
– 

2 
30

0 
00

0 
Kč

srdečně vás zveme 
na předaukční výstavu 

v prostorách naší galerie 
od 28. 10. do 30. 11. 

aukce 1. 12. 
Palác žofín
od 12 hodin

Kodl_10_MagNarDiv_90x133_ZRC_Maky.indd   1 16.09.19   10:26



europredplatne.cz

#chcivedetvic

Euro_ND_190x133-5.indd   1 11.09.19   12:25





Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
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OBCHODNÍ INFORMACE

Změny v předplatném
VP NO, RB / Mozart a ti druzí / Stavovské divadlo
Představení se místo 28. 5. 2019 uskuteční v novém termínu 16. 10. 2019. Nové vstupenky budou k vyzvednutí v pokladně Stavovského divadla 
SEN2 (Seniorský cyklus II) / Juliette: Snář / Národní divadlo
Představení 15. 12. 2019 od 17.00 je nahrazeno operou Láska ke třem pomerančům. Vstupenky zůstávají v platnosti.
NO (Nová opera) / Juliette: Snář / Národní divadlo
Představení 18. 12. 2019 od 19.00 je nahrazeno operou Láska ke třem pomerančům. Vstupenky zůstávají v platnosti.
ROD2 (Rodinné divadlo odpolední II) / Jakobín / Národní divadlo
Představení 16. 2. 2020 od 11.00 je přesunuto na termín 15. 2. 2020 od 11.00. Vstupenky zůstávají v platnosti.

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 2019: 

ČINOHRA 
Modrý pták
6. 10. v 18.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí  
lóže 200 Kč)
Netrpělivost srdce
13. 10. v 19.00, Stavovské divadlo 
(přízemí + zvýšené přízemí  
lóže 200 Kč)
Plukovník Švec
28. 10. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)

OPERA
Komorní koncert 
19. 10. v 11.00, Národní divadlo
(celý sál 100 Kč)
Andrea Chénier 
9. 10. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Zahrada 
25. 10. ve 20.00, Nová scéna
(střed 300 Kč)

Národní divadlo nabízí studentům a mladým divákům do 26 let vstupen-
ky 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 říjnu 2019: 

ČINOHRA 
Kouzelná země
10. 10. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí + zvýšené přízemí  
lóže 200 Kč)
Plukovník Švec
13. 10. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)
Za krásu
29. 10. ve 20.00, Nová scéna 
(celé hlediště 100 Kč)

OPERA 
Komorní koncert 
19. 10. v 11.00, Národní divadlo
(celý sál 100 Kč)
Mozart a ti druzí 
27. 10. v 17.00, Stavovské divadlo
(II. balkon 350 Kč)

LATERNA MAGIKA
Cube 
19. 10. ve 20.00, Nová scéna 
(střed hlediště 200 Kč)

* 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). 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.

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

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

 >
MOZART A TI DRUZÍ
Alžběta Poláčková
Foto: P. Borecký
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PROGRAM > ŘÍJEN / OCTOBER 2019

NÁRODNÍ
DIVADLO

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

1. Út/Tue Labutí jezero / Swan Lake ND+ B2 19.00

2. St/Wed Láska ke třem pomerančům (L’amour des trois oranges) 19.00

3. Čt/Thu Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

4. Pá/Fri Labutí jezero / Swan Lake 19.00

5. So/Sat Ceny Thálie / The Thalia Awards 20.00

6. Ne/Sun Labutí jezero / Swan Lake 
14.00

19.00

7. Po/Mon Rusalka 19.00

8. Út/Tue Manon Lescaut 19.00

9. St/Wed Andrea Chénier 19.00

10. Čt/Thu Láska ke třem pomerančům (L’amour des trois oranges) ND+ O3 19.00

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

12. So/Sat
Čert a Káča / The Devil and Kate SEN3 11.00

Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

13. Ne/Sun Tosca 19.00

14. Po/Mon Maryša / Marysha ND+ ENG 19.00

15. Út/Tue Andrea Chénier 19.00

16. St/Wed Manon Lescaut 19.00

17. Čt/Thu Carmen 19.00

18. Pá/Fri Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG 19.00

19. So/Sat

Komorní koncert: Hudba terezínských skladatelů a jejich současníků / 
Chamber Concert

11.00

Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ENG 19.00

20. Ne/Sun Jakobín / The Jacobin ROD6 14.00

21. Po/Mon Tosca 19.00

22. Út/Tue Jakobín / The Jacobin 19.00

23. St/Wed Kytice / A Bouquet ND+ Š3 15.00

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

25. Pá/Fri Maryša / Marysha 19.00

26. So/Sat Dalibor 19.00

27. Ne/Sun Aida 19.00

28. Po/Mon Libuše 18.00

29. Út/Tue Kytice / A Bouquet 19.00

30. St/Wed Aida 19.00

31. Čt/Thu Maškarní ples (Un ballo in maschera) 19.00
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Říjen / October 2019

1. Út/Tue Misantrop / The Misanthrope Č1 19.00

2. St/Wed Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes (derniéra / last time) ND+ NDS 19.00

3. Čt/Thu Lolita (1. premiéra / 1st premiere) ND+ OP 19.00

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

5. So/Sat Lolita (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

6. Ne/Sun Modrý pták / The Blue Bird ND+ 18.00

7. Po/Mon nehraje se / no performance 

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

9. St/Wed Faust ND+ 19.00

10. Čt/Thu Kouzelná země / Nightwork ND+ ENG 19.00

11. Pá/Fri Lolita DV2 19.00

12. So/Sat Valmont 19.00

13. Ne/Sun
Opera nás baví: Hans Krása / Opera is Fun! 11.00

Netrpělivost srdce / Beware of Pity ENG 19.00

14. Po/Mon nehraje se / no performance 

15. Út/Tue Misantrop / The Misanthrope ENG 19.00

16. St/Wed Mozart a ti druzí / Mozart and the Others 19.00

17. Čt/Thu Noční sezóna / The Night Season ENG 19.00

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

19. So/Sat Lolita ND+ NO 19.00

20. Ne/Sun Mozart a ti druzí / Mozart and the Others ND+ O2 19.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance 

22. Út/Tue nehraje se / no performance 

23. St/Wed Valmont 19.00

24. Čt/Thu Valmont 19.00

25. Pá/Fri Lolita VŘ 19.00

26. So/Sat Modrý pták / The Blue Bird ND+ ROD7 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

27. Ne/Sun Mozart a ti druzí / Mozart and the Others 17.00

28. Po/Mon Netrpělivost srdce / Beware of Pity SEN5 17.00

29. Út/Tue Kouzelná země / Nightwork 19.00

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

31. Čt/Thu nehraje se / no performance 

1. Út/Tue
Happy New Fear (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

Zem pamätá (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

2. St/Wed nehraje se / no performance 

3. Čt/Thu

Dress ME How YOU Like (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 

17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30

Muyte Maker (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

Dress ME How YOU Like (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 
21.00
21.30
22.00

4. Pá/Fri

Dress ME How YOU Like (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 

17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30

All Ears (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

Dress ME How YOU Like (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 
21.00
21.30
22.00

5. So/Sat

Building Conversation: Společné myšlení – pokus /  
Building Conversation: Thinking Together – an Experiment 
(Pražské křižovatky / Prague Crossroads)

17.00

Building Conversation: Konverzace Beze slov / Building Conversation: 
Conversation Without Words (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 17.00

All Ears (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

6. Ne/Sun

Building Conversation: Společné myšlení – pokus /  
Building Conversation: Thinking Together – an Experiment 
(Pražské křižovatky / Prague Crossroads)

17.00

Building Conversation: Konverzace Beze slov / Building Conversation: 
Conversation Without Words (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 17.00

Julia (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

7. Po/Mon Návštěva / The Visit 20.00

8. Út/Tue Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

9. St/Wed Jsme v pohodě / New Century ČNS 20.00

10. Čt/Thu Zahrada / The Garden 20.00

11. Pá/Fri Zahrada / The Garden 20.00

12. So/Sat
Zahrada / The Garden ND+ 14.00

Zahrada / The Garden 20.00

13. Ne/Sun
Momotaró (DAMÚZA) 16.00

Plukovník Švec / Colonel Švec 20.00

14. Po/Mon Jsme v pohodě / New Century 20.00

15. Út/Tue Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

16. St/Wed nehraje se / no performance 

17. Čt/Thu Za krásu / For Beauty ND+ 20.00

18. Pá/Fri Cube SEN4 20.00

19. So/Sat Cube 20.00

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

21. Po/Mon Proslov k národu / Speech to the Nation ND+ 20.00

22. Út/Tue pronájem / reserved

23. St/Wed Návštěva / The Visit 20.00

24. Čt/Thu Zahrada / The Garden 20.00

25. Pá/Fri Zahrada / The Garden 20.00

26. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

27. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

28. Po/Mon Plukovník Švec / Colonel Švec ENG 20.00

29. Út/Tue Za krásu / For Beauty ENG 20.00

30. St/Wed nehraje se / no performance 

31. Čt/Thu nehraje se / no performance 
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ND+ ENGDoprovodná akce k představení v rámci programu ND+. 
Více na www.ndplus.cz

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

NÁRODNÍ
DIVADLO

1. Pá/Fri Werther DV1 19.00

2. So/Sat Maškarní ples (Un ballo in maschera) 19.00

3. Ne/Sun Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ROD4 17.00

4. Po/Mon nehraje se / no performance

5. Út/Tue Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ENG 19.00

6. St/Wed Dalibor / Dalibor ČFND 19.00

7. Čt/Thu Jakobín / The Jacobin 19.00

8. Pá/Fri Werther EX1 19.00

9. So/Sat Lohengrin ND+ O1 18.00

10. Ne/Sun Jakobín / The Jacobin ND+ OO 17.00

11. Po/Mon Maryša / Marysha DV2 19.00

12. Út/Tue nehraje se / no performance 19.00

13. St/Wed Kylián: Mosty času / Bridges of Time (premiéra / premiere) 19.00

14. Čt/Thu Kylián: Mosty času / Bridges of Time EX4 19.00

15. Pá/Fri Kylián: Mosty času / Bridges of Time 19.00

16. So/Sat nehraje se / no performance

17. Ne/Sun Ceny Paměti národa / Memory of the Nation 20.00

18. Po/Mon nehraje se / no performance

19. Út/Tue nehraje se / no performance

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

21. Čt/Thu Kylián: Mosty času / Bridges of Time 19.00

22. Pá/Fri Kylián: Mosty času / Bridges of Time 19.00

23. So/Sat Lohengrin ND+ O2 18.00

24. Ne/Sun Rusalka SEN5 17.00

25. Po/Mon Kytice / A Bouquet 19.00

26. Út/Tue Manon Lescaut EX3 19.00

27. St/Wed Carmen 19.00

28. Čt/Thu nehraje se / no performance

29. Pá/Fri Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG 19.00

30. So/Sat
Kytice / A Bouquet ND+ 14.00

Kytice / A Bouquet ENG 19.00
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

Listopad / November 2019

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

1. Pá/Fri Misantrop / The Misanthrope Č4 19.00

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

3. Ne/Sun Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) ROD1 17.00

4. Po/Mon Valmont 19.00

5. Út/Tue Valmont 19.00

6. St/Wed
Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein 
(předpremiéra / preview) ND+

19.00

7. Čt/Thu
Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein 
(1. premiéra / 1st premiere) ND+

ČP 19.00

8. Pá/Fri
Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein 
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

9. So/Sat
Opera nás baví: Putování hudební Prahou II. / Opera is Fun! 11.00

Misantrop / The Misanthrope ENG 19.00

10. Ne/Sun Lolita / Lolita 19.00

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

12. Út/Tue nehraje se / no performance

13. St/Wed nehraje se / no performance

14. Čt/Thu Lolita / Lolita NDS 19.00

15. Pá/Fri nehraje se / no performance 19.00

16. So/Sat
SAMETOVÉ BALETNÍ GALA / VELVET BALLET GALA 
(speciální projekt / special project) 

19.00

17. Ne/Sun An Iliad (Prague Shakespeare Company) 19.00

18. Po/Mon Netrpělivost srdce / Beware of Pity SEN4 19.00

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

20. St/Wed Faust ND+ 19.00

21. Čt/Thu Noční sezóna / The Night Season ENG 19.00

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

23. So/Sat
Modrý pták / The Blue Bird ND+ ROD2 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

24. Ne/Sun pronájem /reserved

25. Po/Mon Kouzelná země / Nightwork ENG 19.00

26. Út/Tue nehraje se / no performance

27. St/Wed Netrpělivost srdce / Beware of Pity 19.00

28. Čt/Thu Oběd u Wittgensteina / Lunch at Wittgenstein Č1 19.00

29. Pá/Fri Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 19.00

30. So/Sat Leonce & Lena / Leonce & Lena (1. premiéra / 1st premiere) BP 19.00

1. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

2. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

3. Ne/Sun
Mauglí / Mowgli (Divadlo U Staré herečky / The Old Actress’s Theatre) 16.00

Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman ČS2 20.00

4. Po/Mon Proslov k národu / Spe…ech to the Nation 20.00

5. Út/Tue Zahrada / The Garden 20.00

6. St/Wed Zahrada / The Garden 20.00

7. Čt/Thu nehraje se / no performance

8. Pá/Fri nehraje se / no performance

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

10. Ne/Sun Proslov k národu / Speech to the Nation 20.00

11. Po/Mon Jsme v pohodě / New Century 20.00

12. Út/Tue Za krásu / For Beauty ENG 20.00

13. St/Wed Kosmos / Cosmos (předpremiéra / preview) ND+ 20.00

14. Čt/Thu Kosmos / Cosmos (1. premiéra / 1st premiere) ND+ ČP 20.00

15. Pá/Fri Kosmos / Cosmos (2. premiéra / 2nd premiere) 20.00

16. So/Sat Cube 20.00

17. Ne/Sun Plukovník Švec / Colonel Švec ENG 20.00

18. Po/Mon
Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ Š5 10.00

Návštěva / The Visit 20.00

19. Út/Tue Human Locomotion 20.00

20. St/Wed Human Locomotion
10.00

20.00

21. Čt/Thu Don Hrabal 20.00

22. Pá/Fri pronájem /reserved

23. So/Sat pronájem /reserved

24. Ne/Sun pronájem /reserved

25. Po/Mon Cirk La Putyka: Slapstick Sonata 20.00

26. Út/Tue
Dnes večer nehráme / No Show Tonight (Slovak National Theatre 
Bratislava / Slovenské národní divadlo Bratislava)

20.00

27. St/Wed Návštěva / The Visit ND+ 20.00

28. Čt/Thu Kosmos / Cosmos ND+ Č2 20.00

29. Pá/Fri nehraje se / no performance

30. So/Sat Sametová simulace: Kabinet / Velvet simulation: Cabinet 17.00
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BUDOVY ND I PARKING 
JSOU UPRAVENY PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 (po–ne 10–18)
Od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019 jsou v prodeji vstupenky 
na představení Baletu, Činohry, Laterny magiky a Opery 
na všech scénách do 31. 3. 2020, tj. na 6 měsíců dopředu. 
 

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)
(po–pá 9–13.30, 14–19)

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
• 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
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

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

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

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

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: 
prohlidky@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 536
Stavovské divadlo: 
v.bruderova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 536

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
From 1. 10. 2019 to 31. 10. 2019, you can purchase tickets
for Ballet, Drama, Laterna magika and Opera performances 
on all the stages until 31. 3. 2020, i.e., for 6 months ahead.
 

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)
(Mon–Fri 9–13.30, 14–19)

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

PARKING 

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

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

the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

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:
prohlidky@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 536
Estates Theatre:
v.bruderova@narodni-divadlo.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 HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER 



Labutí jezero, které má v současné době 
Národní divadlo na repertoáru, patří 
ke klasickým výpravám, a to jak po strán-
ce scénografické (Martin Černý), tak 
kostýmní. Autorem kostýmů je  
 

JOSEF JELÍNEK,  
který letos v říjnu slaví své 70. narozeniny.

Josef Jelínek (19. 10. 1949) studoval 
scénografii na Divadelní fakultě AMU 
u prof. Ladislava Vychodila, za nímž 
po dvou letech odešel na VŠMU do Bra-
tislavy. Tam se specializoval na tvorbu 
divadelního kostýmu. Jeho prvním 
působištěm byl Zlín, v roce 1983 byl 
angažován v Národním divadle v Praze, 
poté do roku 2012 působil ve Státní opeře 
Praha, než byla zpět připojena k Národní-
mu divadlu. 
Na Pražském quadriennale 1975 získal 
čestné uznání, o osm let později zlatou 
medaili za kostým. Zúčastnil se Triennale 
v Novém Sadu (celá česká expozice byla 
oceněna zlatou medailí) a samostatně vy-
stavoval v Divadle na Vinohradech. Řadu 
ocenění získal i v zahraničí. 
Na svém kontě má výtvarné autorství 
kostýmů pro více než 800 inscenací 
v Praze, Bratislavě, Brně, Ostravě, Plzni, 
Berlíně, Monte Carlu, Lublani, Leedsu, 
Bergenu, Buenos Aires, Santa Fé, Seville 
aj., jako kostýmní výtvarník se podílel 
na hudebních filmech Petra Weigla. Oje-
diněle se věnuje i scénografické tvorbě, 
zejména pro balet. 
Z jeho kostýmních výprav připomeňme 
alespoň opery Sedlák kavalír/Komedianti, 
Rusalka a Růžový kavalír pro Národní 
divadlo, Rienzi, Otello, Salome, Maškar
ní ples, Nabucco, Netopýr, Aida, Boris 
Godunov, Trubadúr, Robert ďábel, Turandot, 
Carmen, Manon Lescaut, Káťa Kabanová, 
Její pastorkyňa, Rusalka a balety Don 
Quichotte, Labutí jezero a Giselle pro Státní 
operu Praha.
Obdržel Českého lva 2002 za nejlepší 
kostýmy (film Andělská tvář). V roce 2012 
získal Cenu Thálie 2011 – zvláštní cenu 
kolegia. 
Přejeme stále hodně optimismu, tvůrčí 
invence a elánu a samozřejmě zdraví 
a štěstí!

 ×
LABUTÍ JEZERO, 2019

Marek Svobodník v roli Rotbarta
Foto: S. Gherciu


