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19 Podivuhodné cesty 
Julese Verna
Premiéra Laterny magiky

06 Rozhovor s Danielem Špinarem

22 Ochutnejte Ballettissimo!
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Premieres
for the 2014–2015 season

Premiéry
a produkce sezony 2014–2015

 OPERA

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

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

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

STÁTNÍ OPERA / THE STATE OPERA

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

NOVÁ SCÉNA / THE NEW STAGE

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

Jan Kučera
Rudá Marie / Red Mary
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Viktorie Čermáková 
Premiéra: 7. 5. 2015

 ČINOHRA 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

Chanoch Levin 
Strasti života / Labor of Life
Režie: Eduard Kudláč
Česká premiéra: 12. 3. 2015

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

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

 BALET 

STÁTNÍ OPERA / 
STATE OPERA

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

Ballettissimo
1. symfonie D-dur
Hudba: Gustav Mahler
Choreografie a režie: Petr Zuska 
Dirigent: Jakub Klecker /  
Václav Zahradník

Reflections on the Fate 
of Human Forms
Hudba: 48nord (Ülrich Müller 
& Siegfried Rössert) 
Choreografie: Jacopo Godani

7. symfonie A-dur
Hudba: Ludwig van Beethoven 
Choreografie: Uwe Scholz
Dirigent: Jakub Klecker /  
Václav Zahradník
Česká premiéra: 5. 3. 2015

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

 LATERNA MAGIKA

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

REPERTOÁR NA NOVÉ SCÉNĚ / 
REPERTOIRE ON THE NEW STAGE

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

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

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

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

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

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



Vážení čtenáři 
(a doufám, že i diváci), 
milí přátelé, 
využívám možnost jednou za rok Vás 
pozdravit a upozornit na novinky v Laterně 
magice. Právě tento měsíc (19.) před vás 
předstoupíme s novou inscenací režiséra 
Davida Drábka Podivuhodné cesty Julese 
Verna. Jako dítě jsem měl se svými brat
ry v knihovně na šedesát verneovek a už 
od svého vstupu do Laterny magiky jsem 
chtěl uvést inscenaci inspirovanou jeho vě
deckofantastickými romány, které přinášejí 
úchvatné i apokalyptické vize budoucnosti. 
Verne se snažil podle svých slov „shrnout 
všechny znalosti zeměpisné, geologické, 
fyzikální, astronomické tak, jak je shromáž
dila moderní věda, a zpracovat tak barvitým 
a poutavým způsobem … dějiny světa“. Moje 
generace na jeho fantazii vyrostla (což bylo 
podpořeno i průkopnickými filmy Karla 
Zemana), ale mám pocit, že dnešní gene
race nedoceňuje morální a etický rozměr 
jeho vizí, které byly neuvěřitelné, uvážíme
li, že 24. března to bude již 110 let od jeho 
úmrtí. Ale zpět k naší premiéře: projekt byl 
bohužel již několikrát odložen a na jeho pří

pravě se vystřídalo více režisérů. Nakonec 
jsem oslovil Davida Drábka, kterého znám 
jako výborného dramatika, se smyslem pro 
nadsázku, humor a bohatý svět fantazie. 
Režisér Drábek využívá ve své inscena
ci multimédia, pohyb i divadlo. A takové 
bychom chtěli mít naše představení, aby se 
na něm dobře bavili děti i dospělí, domácí 
publikum i zahraniční diváci. 
Také bych rád zmínil, že 7. února oslaví
me již 6300. reprízu Kouzelného cirkusu 
inscenátorů E. Schorma, J. Švankmajera 
a J. Srnce. 29. března se naopak rozloučíme 
s inscenací Antikódy inspirovanou vizuální 
poezií Václava Havla, po jejímž konci se 
můžete těšit na open stage a seznámení se 
s použitými technologiemi.

Tak Vám přeji krásné divadelní zážitky  
nejen v Laterně magice!

 
Zdeněk Prokeš
umělecký šéf Laterny magiky
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Navazuje na tradici mecenášství v kulturní spo
lečnosti. Láska k umění a kultuře, úcta k historii, 
ale především touha pomáhat, to vše spojuje 
naše mecenáše, kteří podporují vybrané insce
nace a umělecké či restaurátorské projekty. Naši 
mecenáši jsou pro nás výjimeční, tvoří unikátní 
společenství přátel Národního divadla a skutečně 
se účastní společenského života naší první scény.
Mecenášský klub Vás zve mezi sebe a těší se, 
že třeba právě Vy rozmnožíte naše řady. Vaše 
přízeň je pro nás cenná. 
 
„Vyjádřete své sympatie k Národnímu divadlu, 
můžete k nám patřit i Vy.”

V únoru se uskuteční na piazzetě Národního di
vadla výstava věnovaná 5. výročí Mecenášského 
klubu. Více informací naleznete také na 
www.meknd.cz. 
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Mecenášský klub Národního divadla slaví své 5. narozeniny
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Dvoustá repríza Našich furiantů
Jak to u nás doma vypadá a o čem všem jsme schopni se pohádat – to 
věděl Ladislav Stroupežnický už v roce 1887 a od té doby se mnoho 
nezměnilo. V idylické jihočeské vesničce bublají vášně, nenávist i ambice, 
ale také nevděk k těm, kteří nasazovali svůj život ve válce. Začíná se psát 
latinkou namísto kurentem, kdosi neznámý hrozí žhářstvím a ve vesnici 
zuří boj o ponocenský kožich. Místní zastupitelstvo je v rozkolu, jeden je 
pytlák, druhý karbaník... Otázka, kdo má větší grunt, se po více než sto 
dvaceti letech stala věčnou otázkou českého veřejného života. 
Úspěšná inscenace režiséra J. A. Pitínského s vynikajícími hereckými 
výkony je na repertoáru od roku 2004 a stává se stále aktuálnější.
V pátek 27. února uvedeme již 200. reprízu!
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Inspiration Rodin
Výstava fotografií prvního sólisty Baletu ND 
Alexandre Katsapova

Soubor třinácti aktů inspirovaných dílem Augusta Rodina můžete  
zhlédnout od 27. ledna do 1. března v kavárně Nona na Nové scéně 
Národního divadla.
Autorem fotografií je první sólista Baletu ND Alexandre Katsapov, 
jehož dosavadní umělecká taneční kariéra se zájmem začíná rozšiřovat 
právě o obor fotografie. Katsapov využívá při své práci znalost baletního 
prostředí, léty získaný cit pro zachycení těla v pohybu, jeho expresi. V roli 
modelů vystavených aktů uvidíte tanečníky Baletu Národního divadla. 

Balet Národního divadla
umělecký šéf Petr Zuska
vypisuje

KONKURZ
na doplnění míst členů souboru Baletu Národního divadla  
pro sezonu 2015/2016.
Hledáme profesionální tanečníky s vynikající technikou (klasickou 
i moderní) na pozice:

1) TANEČNÍK SBORU BALETU (DÁMY, PÁNI)
2) SÓLISTA A DEMISÓLISTA (DÁMY, PÁNI)

Uchazeči budou ke konkurzu pozváni na základě přihlášky a zaslaných 
podkladů: životopis, portrétní fotografie, taneční fotografie.  
Nezapomeňte do přihlášky uvést: věk, výšku (cm), váhu (kg),  
národnost, předchozí zkušenosti a vzdělání.
V sobotu 28. 2. 2015 v 11.00 v prostorách Baletu ND, Anenské nám. 2, P 1
Registrace uchazečů od 9.00
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Přihlášky zasílejte do 20. 2. 2015 na adresu:
Balet Národního divadla, Petra Šifnerová
Anenské nám. 2, 112 30 Praha 1, Česká republika
Tel.: +420 224 902 526, fax: +420 224 902 539
Email: p.sifnerova@narodnidivadlo.cz
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Národní divadlo 
seniorům
Národní divadlo nabízí SENIORŮM 
ve věku 65+ možnost zakoupit 
vstupenky s 50% slevou na vyhra
zená místa všech představení ND. * 
Můžete tak navštívit Národní 
divadlo již od 60 Kč za vstupenku. 
Kromě této slevy mohou senioři vy
užít rovněž naší speciální nabídky 
na vybraná představení:

ČINOHRA 
Kvartýr
6. 2. Nová scéna
(celé hlediště, 100 Kč)
1914
11. 2. Stavovské divadlo
(I. a II. balkon, 200 Kč)
Zahradní slavnost
24. 2. Stavovské divadlo
(přízemí, 200 Kč)

OPERA 
La traviata
3. 2. Státní opera
(II. balkon střed, 250 Kč)
Jakobín
11. 2. Národní divadlo
(II. balkon, 350 Kč)
Tosca
25. 2. Státní opera
(II. balkon střed, 250 Kč)
Rigoletto
27. 2. Státní opera
(II. balkon střed, 250 Kč)

BALET
Amerikana III 
8. 2. a 11. 2. Státní opera
(II. balkon střed, 200 Kč)

LATERNA MAGIKA
Kouzelný cirkus 
27. 2. ve 20 h Nová scéna
(přízemí střed, 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v poklad
nách Národního divadla. Po předložení do
kladu prokazujícího věk lze slevu uplatnit 
až na 2 vstupenky (+ doprovod) na každé 
představení v nabídce. Rezervace: 
224 901 448, info@narodnidivadlo.cz.
Slevu 50 % je možné využít po celou dobu 
předprodeje a speciální nabídky budou 
vyhlašovány vždy k 25. dni předcházející
ho měsíce.

* Národní divadlo a Stavovské divadlo  
– I. a II. galerie, Státní opera – II. balkon 
– postranní místa, Nová scéna – místa 
na pravém a levém kraji hlediš
tě, respektive do celého hlediště pro 
představení hraná na redukovaném 
hledišti (činohra).

 
Sleva se nevztahuje na představení 
Sluha dvou pánů a na hostující soubory.

Národní divadlo 
studentům
K naší nemalé radosti zazna
menáváme stále větší zájem 
mladých lidí o Národní divadlo 
a dramatické umění jako takové. 
Rádi novou generaci uvítáme 
v našich hledištích, a proto 
nabízíme STUDENTŮM možnost 
zakoupit vstupenky se slevou 
na vybrané tituly: 

ČINOHRA 
Zahradní slavnost 
2. 2. Stavovské divadlo 
(lóže zvýšené přízemí a I. balkon, 
150 Kč)
1914 
10. 2. Stavovské divadlo
(přízemí a lóže zvýšené přízemí, 
200 Kč)
Tartuffe Impromptu!
12. 2. Stavovské divadlo
(přízemí a lóže zvýšené přízemí, 
150 Kč)
Dokonalé štěstí aneb 1789
25. 2. Národní divadlo
(I. balkon, 200 Kč)

OPERA 
Trubadúr
10. 2. Státní opera
(II. balkon střed, 250 Kč)
Madama Butterfly
12. 2. Státní opera
(II. balkon střed, 250 Kč)
La Traviata
23. 2. Národní divadlo
(II. balkon, 350 Kč)
Tosca
25. 2. Státní opera
(II. balkon střed, 250 Kč)

BALET
Amerikana III 
8. 2. a 11. 2. Státní opera
(II. balkon střed, 200 Kč)

LATERNA MAGIKA
Human Locomotion
14.2. ve 20 h Nová scéna
(přízemí střed, 300 Kč)
Antikódy
25.2. ve 20 h Nová scéna
(přízemí střed, 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v poklad
nách Národního divadla. Po předložení 
dokladu lze slevu uplatnit na 1 vstupenku 
na každé představení v nabídce. 
Rezervace: 
224 901 448, info@narodnidivadlo.cz
Tato speciální nabídka bude vyhlašována 
vždy k 25. dni předcházejícího měsíce.

Slevy lze uplatnit pouze při nákupu vstu
penek v pokladnách Národního divadla, 
nikoliv při online nákupu.
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Tvůrčí dílny Činohry se rozrůstají 
Od ledna je kromě tvůrčích dílen 
k inscenacím Ze života hmyzu 
a Po sametu rozšířena nabídka 
o dílnu k inscenaci Othello, benát-
ský mouřenín a řada se dostala 
konečně i na nejmladší, školou 
povinné diváky. Pro ně je připra
vena dílna Divadlo? Divadlo!, která 
hravým způsobem přibližuje život 
„za oponou“, tedy např. vznik diva
delní inscenace a některé divadelní 
profese. Národní hoří! je název další 
nové tvůrčí dílny, během které oživ
nou prostory historické budovy ND 
událostmi z doby kolem založení, 
požáru a znovuotevření Národního 

divadla. „Snažíme se vyjít školám 
vstříc a připravit pro ně co nejpest-
řejší nabídku tak, aby si mohl vybrat 
téměř každý,“ říká lektorka Daniela 
von Vorst a dodává: „Nezapomí-
náme ale ani na širokou veřejnost 
a rodiny s dětmi, pro které se také 
chystá spoustu zajímavých akcí.“ 
Projekt podpořil Mecenášský klub 
Národního divadla. Bližší informa
ce a aktuální termíny nově najdete 
na webových stránkách Činohry 
ND v sekci Tvůrčí dílny. Své dotazy, 
nápady a divácká přání můžete 
také posílat na mail 
tvurcidilny@narodnidivadlo.cz. 

Mimořádný úspěch  
Vánočního předplatného 
Vánoční předplatné jsme stejně 
jako v předchozích letech prodávali 
od začátku listopadu. Ale poprvé 
jsme nabídli předplatné v prodejní 
síti mimo Prahu, poprvé jsme ho 
prodávali online. Přebudovali 
jsme informace o předplatném 
na webu, výstižněji jsme defino
vali předplatné a jeho výhody. Pro 
velký zájem jsme pak posunuli 
ukončení prodeje na 31. 1. 2015, 
přičemž jsme od 12. 1. 2015 nabí
zeli divákům nákup těch samých 
míst v sále jak v rámci předplatné
ho, tak jako běžné vstupenky. 
K 14. 1. 2015 si koupili předplatitelé 
Vánočního předplatného ve srov
nání s předchozí sezónou o 16,9 % 
více abonentních vstupenek 
(3 584), z toho 26,2 % při platbě 
kartou na našem webu. 

Start předplatného 2015/2016
Vše, co jsme se nově naučili, 
využijeme i v celosezonním před
platném, které začneme prodávat 

2. 3. 2015 – online prodej včetně 
eVstupenek, prodejní místa mimo 
Prahu, online rezervace včetně 
možnosti osobního vyzvednutí 
vstupenek po předchozím zaplace
ní, dostupnost prodeje vstupenek 
na webu z www.predplatnend.cz, 
ze stránky předplatného a online 
programu jednotlivých představení 
na www.narodnidivadlo.cz.
Chystáme řadu překvapení, ale 
také respektujeme osvědčené 
tradice. Stejně jako v minulosti 
nabídneme novým i stávajícím 
předplatitelům přednostní možnost 
prodeje před zahájením prodeje 
samostatných vstupenek na před
stavení zařazená do předplatného. 
Stávajícím předplatitelům pak 
nabídneme přednostní právo za
koupení těch samých abonentních 
míst a výměny svých abonentních 
míst za jiná místa nebo jinou abo
nentní skupinu ještě před zaháje
ním volného prodeje předplatného 
pro všechny zájemce o něj.

PhDr. Jiří Adamík, vedoucí obchodního odboru 
Národního divadla

O divadelním předplatném
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V divadle 
toužím 
po zážitku  
a rozjitření 
emocí

Vaši koncepci si zájemci mohou vyhledat 
na webu Činohry cinohrand.cz. Mohl byste ji 
shrnout jednoduchým heslem nebo mottem?
Nazval jsem ji NOVÁ KREV … Čímž jsem chtěl 
říct nejenom to, že nabízím mladší a čerstvější 
pohled na Činohru Národního divadla jako ta
kovou, ale hlavně jsem chtěl zdůraznit, že mám 
spoustu energie na prokrvování provozních 
a uměleckých cest uvnitř této pozoruhodné, ale 
nesmírně složité, protože obrovské instituce.

Co vás na Národním divadle láká?
Všechno. V první řadě miluju velká jeviště, 
a Národní divadlo je nejkrásnější a zároveň 
nejvýznamnější divadlo v naší zemi. Záro
veň se těším na zásadnější dramaturgické 
profilování jednotlivých budov, které patří 
pod Národní divadlo a ve kterých se Činohra 
objevuje. Každá budova vyžaduje své. Hlavní 
budova zvaná historická nesnese příliš expe
rimenty a násilné provokace. Je to zbytečný 
výdej energie, který nepadá na úrodnou půdu. 

Divák zde přichází za komplexnějším zážitkem 
a tituly musí odpovídat velikosti budovy a je
jímu významu. Zároveň ale trvám na tom, že 
i tady lze, a je nutné vytvářet moderní činohru. 

Stavovské divadlo je už „komornější” prostor, 
nezatížený tak silnou historickou tradicí, lze tu 
určitě více dramaturgicky riskovat. Co se týká 
Nové scény, vnímám tento prostor silně expe

rimentálně, měl by tvořit jakýsi protipól k his
torické budově, je branou k mladému divákovi, 
který snad časem přijde do Stavovského, nebo 
dokonce historické budovy Národního divadla. 
Chci spolupracovat s nejprogresivnějšími reži
séry mladé generace, kteří se budou zabývat 
současnými dramatickými texty. Tuto scénu lze 
vyprofilovat nejvíce.

Jaké další změny Činohru ND čekají?  
Radikální?
Je potřeba především postavit soubor. Chci 
pracovat s psychicky i fyzicky odolnými herci, 
silnými vyzařujícími osobnostmi, kteří budou 
ve věcech ND skutečně angažování. Jen tak lze 
dělat dobré divadlo. Zároveň přicházím s pro
jektem stálých režisérů – chci angažovat dva 
stálé režiséry, se kterými pokryji valnou větši
nu premiér. Slibuji si od toho větší soudržnost, 
dostředivost a především věřím, že jedině tak 
lze vytvořit jasnou tvář divadla, konkrétní umě
lecký rukopis. 

říká nově jmenovaný umělecký ředitel 
Činohry Národního divadla Daniel Špinar.

Chci pracovat s psychicky 
i fyzicky odolnými herci, 

silnými vyzařujícími  
osobnostmi, kteří budou 
ve věcech ND skutečně  
angažování. Jen tak lze 

dělat dobré divadlo. 
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Bojíte se tady něčeho?
Kdo se bojí, nesmí do lesa! Ne, vážně … bojím se 
asi toho, že mi tato práce zamává s mým osobním 
životem. Že mě pohltí příliš.

Na co se mohou diváci do budoucna těšit?
Chceme pokračovat v cestě moderního činoherního 
divadla, jakou se už svou prací vydal současný šéf 
Michal Dočekal. Věřím, že Národní divadlo má být 
jakousi metou, uměleckým vzorem a do jisté míry 
i divadelním stánkem, který současné trendy mo
derní činohry nejenom sleduje, ale vlastně i určuje.

Připravujete pro diváky kromě inscenací i nějaké 
překvapení?
Chci podpořit dílny k inscenacím, které už jsou 
v běhu. Zde se divák může setkat nejenom s tím, 
jak Národní divadlo funguje, ale především se může 
hlouběji ponořit do té které inscenace, a lépe ji tak 
rozumět. Chci také častěji chystat diskuse s diváky, 
ať už před, či po představení. Chci v tomto směru 
s diváky aktivněji komunikovat a pozitivním způso
bem přesvědčovat, že Národní divadlo není skanzen, 
ale živý divadelní organismus, který se vyvíjí.

Které ze stávajících inscenací Národního divadla 
máte rád a proč?
Mám rád samozřejmě Othella, kterého jsem  
dělal. Jinak mě baví 1914, Radúz a Mahulena a Tar-
tuffe Impromptu.

Kdy jste byl v divadle vůbec poprvé,  
vzpomínáte si na to?
Na to si už nevzpomenu. Ale vím, že jsem jako 
student základní školy navštívil Divadlo v Dlouhé, 
inscenaci Škola základ života, a svým nevhodným 
chováním jsme představení v podstatě rozložili … 
Teď bych si za to nafackoval.

Pocházíte z divadelní rodiny?
Ne, ale jsme dost múzičtí, všichni hodně zpívali 
a měli k umění silný vztah.

Sám jste nejprve vystudoval herectví, teprve 
potom režii. Nechybí vám bezprostřední kontakt 
s publikem?
Rozhodně ne. Už jsem tu schopnost exhibice ztratil. 
Raději jsem ten, co vše z povzdálí sleduje a řídí.

Jaké divadlo máte rád?
Jakékoli divadlo, které rezonuje s dneškem, te
maticky či vizuálně. A zároveň toužím po zážitku 
a rozjitření emocí …

Máte taky čas na odpočinek? Jak relaxujete?
Rád se procházím po Stromovce se svou fenkou Ag
nes a poslouchám hudbu. Ale u toho stejně myslím 
na divadlo …

 >

Daniel Špinar převzal z rukou ředitele ND jmenování do funkce uměleckého ředitele Činohry.
Foto: H. Smejkalová

DANIEL 
ŠPINAR 
vystudoval nejprve herectví 
činoherního divadla na DAMU 
(1998–2004), kde absolvoval rolí 
Tima ve hře Marka Ravenhilla 
Polaroidy, za niž obdržel Cenu 
Reflexu za nejlepší herecký 
výkon na studentském festivalu 
Zlomvaz. Poté pokračoval studiem 
režie činoherního divadla na téže 
škole (2003–2008), jež zakončil 
inscenací vlastní dramatizace Do
stojevského Bratrů Karamazových 
v Divadle Disk.
Během studií se zúčastnil několika 
zahraničních hereckých a režijních 
workshopů, např. Letní kurs Lea
cockovy herecké metody ve Špa
nělsku (2003) či Intenzivního kursu 
studia a inscenování antického 
dramatu v Epidauru (2005).
Hned po absolutoriu se stal 
na dvě sezony kmenovým reži
sérem Divadla na Vinohradech, 
kde zinscenoval Vojcka Georga 
Büchnera (2009), za nějž obdržel 
Cenu Alfréda Radoka a Cenu 
Josefa Balvína, a Schillerovu Marii 
Stuartovnu (2010).
Od té doby spolupracoval s mnoha 
pražskými i mimopražskými diva
dly jako režisér na volné noze a vy
tvořil zde na tři desítky titulů, např. 
pro Švandovo divadlo na Smíchově 
(Heda Gablerová, Hamlet), Diva
dlo Reduta Brno (Valmont, Anna 
Karenina, Kabaret Kafka – Cena 
Josefa Balvína), Divadlo F. X. Šaldy 
Liberec (Figarova svatba, Lakomec), 
Divadlo Petra Bezruče Ostrava 
(Britney goes to heaven, Táňa-Táňa, 
Můj romantický příběh), A studio 
Praha (Kauza Salome, Kauza 
Médeia, Kauza Maryša, Dresscode: 
Amis a Amil, Zakázané uvolnění), 
Klicperovo divadlo v Hradci Krá
lové (Zimní pohádka, Maškaráda, 
Morgiana, Žebrácká opera), Městské 
divadlo Kladno (Portugálie, Racek, 
Miláček, Marie Antoinetta) a další.
V Národním divadle se podílel 
na projektu Bouda Bondy s insce
nací Návštěva expertů (2007), dále 
zde režíroval Anglickou milenku 
Marguarete Durassové (2007, 
Divadlo Kolowrat), Být či nebýt 
Nicka Whitbyho (2010, Stavovské 
divadlo) či Ze života hmyzu bratrů 
Čapků (2014, Národní divadlo). 
V prosinci měla v jeho režii pre
miéru inscenace Othello, benátský 
mouřenín ve Stavovském divadle.
Od sezony 2014/2015 je v Národ
ním divadle ve stálém angažmá 
jako kmenový režisér.



Činohra
Umělecký šéf : 

MICHAL DOČEKAL

Mediální partneři Činohry:

Jubilejní 
Mikve
Stou reprízu oslaví v únoru na jevišti 
Stavovského divadla oblíbená inscenace 
Mikve. Na pozadí tradičního židovského 
rituálu otevírá tato současná hra 
téma postavení žen ve společnosti, 
vztahu ortodoxní komunity k běžnému 
životu, především ale nabízí vynikající 
herecké příležitosti prostřednictvím 
psychologicky bohatých postav a jejich 
dramatických osudů.

Režisér Michal Dočekal citlivě 
rozpoznal, že text nepotřebuje 
ozvláštňování, jen soustředěné 
budování významově provázaných 
situací, naplněných herectvím, 
které září v sólech i v partnerské 
souhře. Udržel i komorní ráz 
hry, efektní výtvarné řešení Jana 
Duška je výmluvnou metaforou. 
Kdesi ve výšce ještě zní živá 
hra na violoncello jako mrazivý 
kontrapunkt děje.
Jana Machalická, Lidové noviny, 
11. 12. 2008

Činohra ND je členem UTE

 ×
Jana Boušková, Iva Janžurová a Taťjana Medvecká
Foto: B. Holomíček

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND
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Othello, 
benátský mouřenín

William Shakespeare

Přeložil: Jiří Josek
Režie: Daniel Špinar

Scéna: Lucia Škandíková
Kostýmy: Iva Němcová

Dramaturgie: Daria Ullrichová
Světelný design: Martin Špetlík

Hrají: Karel Dobrý, David Prachař, 
Magdaléna Borová, Jana Boušková, 

Lucie Žáčková, Jana Pidrmanová,
Jiří Štěpnička, Alois Švehlík,

Vladislav Beneš, Igor Orozovič,
Patrik Děrgel j. h., Jan Jankovský j. h.

Uvádíme
8. 2. (14.00 a 19.00), 

16. 2., 3. a 24. 3. 2015
ve Stavovském divadle

Prohlédněte si fota z inscenace 
www.facebook.com/cinohraND

Z tisku:
Proslulý Shakespearův benátský mouřenín Othello 
se v nové inscenaci Národního divadla proměnil v po
tetovaného dobrodruha, silnou osobnost charakteri
zovanou výjimečným zjevem i nestandardní psýché. 
Hraje ho Karel Dobrý. Obvyklých xenofobních motivů 
se ale čerstvě jmenovaný šéf Činohry Národního 
divadla Daniel Špinar ve své inscenaci Othella zcela 
nezřekl. Společnost, kterou ukazuje, je jen vytěsnila 
na okraj. Na scéně se zhmotnily v postavě bezprizor
ného šaška na invalidním vozíčku, který se pokouší 
přítomné bavit pitomými rasistickými vtipy.
Největším překvapením Špinarovy inscenace je 
Desdemona Magdalény Borové. Žádná konvenč
ní, unylá blondýna, ale sebevědomá mladá žena 
netuctového půvabu a temperamentu, spontánně 
vládnoucí všemi ženskými zbraněmi. Bezprostřed
ností a odvahou – a v tomto případě i zpěvem – musí 
dozajista odzbrojit každého muže. O to víc se jeví 
Jagova intrika pravděpodobnější.
Marie Reslová, Hospodářské noviny, 7. 1. 2015

Režisér Daniel Špinar inscenuje Othella o neschopnos
ti skutečné lásky. V jeho Othellovi ji likviduje hlavně 
nevíra v sebe. Nejspíš to není nic průlomového, ale 
celek funguje, je přitažlivý a zábavný a aktéry stravují 
ryze současné a uvěřitelné emoce a hnutí.
Othello zde není ten, jemuž pouze žárlivost zaslepila 
oči, ale člověk celkově citově pochroumaný, ambici
ózní, despotický a patologicky pochybovačný, sebe 
nevyjímaje. Je nemocný, má epilepsii – i to ho odděluje 
od ostatních. Část těla má potetovanou černými obraz
ci, chodí v kostýmu krotitele – v červené kamizole se 
zlatými prýmky a upnutých kalhotách. Doslova „jezdí 
na tygrovi" a tahle jízda, v níž si libuje, ho nakonec 
přivede do zkázy. Sádrový tygr podobající se figurám 
do zahrádek od vietnamských trhovců je ale zvláštní 
symbol, na jevišti Stavovského divadla působí všelijak: 
nepatřičně, směšně, polopaticky i absurdně.
Nový Othello je v každém případě pohledná inscenace, 
která skrývá více než se na první pohled zdá. Je herecky 
naplněná a má šanci oslovit diváky: je živá a zábavná.
Jana Machalická, Lidové noviny, 29. 12. 2014

 >

Magdaléna Borová a Karel Dobrý

 >
David Prachař a Igor Orozovič

 >

Lucie Žáčková
Foto: M. Kámen
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Alice Nellis, Iva Janžurová a Peter Morgan se setkají  
na jevišti Stavovského divadla
Audience u královny je v mnoha směrech neobvyklý text. Vychází z reality 
britského uspořádání konstituční monarchie a jejího vztahu s vládou vzešlou 
z demokratických voleb, ale ve výsledku je chytrou, prokomponovanou a vtip
nou fikcí o vztahu lidí k moci, střetnutí „královského principu boží vyvolenosti“ 
s moderní demokracií, shakespearovskou královskou hrou o osamění vyvolené
ho monarchy tváří v tvář zvolenému, ustaranému, mocnému a reálnou politikou 
drcenému premiérovi.

Jejím podkladem jsou skutečné audience, které již 
šedesát let každé úterý odpoledne udílí Alžběta II. 
svým premiérům. Na nich ji každý premiér seznamuje 
s politickou situací v zemi. Královna může radit, může 
navrhovat, může varovat, ale to je všechno, co může... 
S každým zásadním krokem svého prvního ministra 
musí souhlasit, i když s ním nesouhlasí. Nemůže jej 
odvolat, dát zavřít, popravit, jak by se kdysi slušelo. 
Musí souhlasit. 
Tyto audience jsou realitou politiky již od nástupu 
Alžběty II. na trůn v době vlády Winstona Churchila. 
Jejich obsah však autor domýšlí na základě skuteč
ných zásadních politických a společenských konfliktů 
v době působení toho kterého premiéra. Reálný obsah 
audiencí není tajný, ale není zvykem jej zveřejňovat, 
a tak se v té podivné pohádkové zemi nikdo nikdy 
nedověděl, o čem královna s Churchilem, Edenem, 
Wilsonem, Brownem, Thatcherovou, Majorem, Came
ronem a Calaghanem mluvila.
Autor Peter Morgan tohle spojení soudobé reality 
a autorské fikce mistrně ovládá a je principem jeho 
tvorby. Píše převážně filmové scénáře. Audience 

u královny je jeho druhou známou hrou. Tou první 
byla hra nazvaná Frost/Nixon, v té přivedl na jeviště 
sérii interview, v nichž v roce 1977 britský žurnalista 
vyždímal amerického exprezidenta. Později bylo toto 
drama zfilmováno. Asi nejslavnější a také „oscaro
vý“ byl Morganův scénář k filmu Královna, v němž 
zachytil dramatické momenty, které poslední skutečně 
mocnou, ale stejně bezmocnou, královnu na světě 
postihly po smrti princezny Diany. Televizní film The 
Deal byl zase o vztahu premiérů Blaira a Browna. Jeho 
posledním filmovým hitem je Rush (Rivalové), film o ri
valitě mezi jezdci Formule 1 Jamesem Huntem a Niki 
Laudou, známý z poslední doby i z našich kin.
Režisérkou Audience u královny není nikdo menší než 
Alice Nellis. Diváci ji znají především jako výbornou 
filmovou režisérku (Výlet, Tajnosti, Revival a jiné filmy). 
Méně je známo, že má za sebou hodně úspěšných 
divadelních režií. Například Locheadové Perfect Days 
v Divadle Na zábradlí, vlastní hry Záplavy tamtéž, nebo 
třeba opery Philipa Glasse Les Enfants terribles (Pří-
šerné děti) v Národním divadle a dalších v Divadlech 
v Řeznické, Bez zábradlí a jiných. Je také spoluzakla
datelkou Meat Factory, centra moderního umění. Je 
zkrátka jednou z nejvýraznějších uměleckých osob
ností českého filmového a divadelního života. 
No a nakonec prozraďme, že Její Veličenstvo Alžbě
tu II. v naší inscenaci ztvární Iva Janžurová. Herečka 
mimořádné citlivosti i mimořádného smyslu pro hu
mor. Právě takové herecké vlastnosti Její Veličenstvo 
Alžběta II. jako postava Morganovy hry potřebuje. Tedy 
19. března 2015 ve Stavovském divadle poprvé.

Martin Urban

Audience 
u královny

Peter Morgan 

Přeložila: Zuzana Josková
Režie: Alice Nellis

Scéna: Matěj Cibulka
Kostýmy: Katarína Hollá

Dramaturgie: Martin Urban

Hrají: Iva Janžurová, Jan Hartl, 
Igor Orozovič, Václav Postránecký, 

Igor Bareš, David Matásek, 
František Němec, Taťjana Medvecká, 

Martin Pechlát, Milan Stehlík, 
Miluše Šplechtová

Česká premiéra 
19. března 2015 

ve Stavovském divadle

Prohlédněte si fotky z prvních 
zkoušek inscenace 

www.facebook.com/cinohraND

 >

Režisérka Alice Nellis
a dramaturg Martin Urban

V roli královny se představí 
Iva Janžurová

Foto ze čtené zkoušky: H. Smejkalová



Zemětřesení v Londýně
Mike Bartlett

Přeložila: Lucie Kolouchová
Režie: Daniel Špinar

Scéna: Heinrich Boráros
Kostýmy: Lucia Škandíková
Dramaturgie: Jan Tošovský

Hrají: Magdaléna Borová, Radúz Mácha, 
Vladislav Beneš, Jana Pidrmanová, Jana 

Janěková ml., Pavla Beretová, Michal 
Sieczkowski j.h., Filip Kaňkovský, Jan Bi-
dlas, Filip Rajmont, Lucie Polišenská j.h., 

Johanna Tesařová, Alexej Pyško, Jaroslav 
Slánský j.h., Kristina Sitková j.h.

Premiéra: 
2. dubna 2015 
na Nové scéně

 >

Mike Bartlett
Foto: S. Cummiskey

Mike Bartlett (*1980)
Absolvoval angličtinu a divadelní studia na uni
verzitě v Leedsu. V roce 2005 se zúčastnil pro
jektu divadla Old Vic, během něhož museli mladí 
autoři napsat a inscenovat vlastní hru v průběhu 
24 hodin. Úspěch v projektu mu otevřel cestu 
na další jeviště. Píše divadelní i rozhlasové hry, 
příležitostně se věnuje režii. V srpnu minulého 
roku uvedl Český rozhlas v české premiéře jeho 
hru Contractions (Smluvní vztahy).
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Pozoruhodná hra úspěšného současného britského dramatika měla premiéru 
v Londýně v roce 2010. Skrze osudy tří sester sledujeme příběh, odehrávající 
se od šedesátých let 20. století do daleké budoucnosti. 

Nejstarší ze sester Sára se věnuje ekologické politice. Nemá děti a její manžel
ství se rozpadá. Prostřední sestra Freya prožívá traumatické těhotenství. Nej
mladší Jasmína je nezodpovědná a sexuálně nevázaná mladá dívka. Jejich otec 
dcery dvacet let neviděl. Neřešený vztah s ním výrazně ovlivní životní kroky 
hrdinek. Zemětřesení v Londýně revuální formou vypráví příběh o odpovědnosti 
za vlastní život – ale také o víře v budoucnost a důvěře ke světu, bez nichž nelze 
smysluplně žít.

Dramatik je jako instalatér

Mike Bartlett patří k britským dramatikům 
nejmladší generace a je považován za stá
le stoupající hvězdu britského divadla. 

Věta v nadpisu je parafrází jeho výroku z rozhovoru, 
který poskytl v dubnu minulého roku časopisu The 
Stage. „Publikum absolutně nezajímá, jak je vaše hra 
udělána, jestli jste použil tu nebo onu techniku. Je to 
jako když si pozvete domů instalatéra. Nečekáte, že se 
od něj dozvíte, co je nového v oboru. Určitě je to důleži-
té a zajímavé, ale vy chcete prostě spravit potrubí.“ 
Uměleckou kariéru zahájil v polovině první deká
dy nového tisíciletí; Zemětřesení v Londýně (2010), 
poprvé uvedené v londýnském National Theatre, 
patří zatím asi k jeho nejvýraznějším úspěchům. Hra 
je vzdáleně inspirována Shakespearovým Králem 
Learem – problematický vztah starého muže a jeho 
tří dcer však tvoří pouhý podklad pro panoramaticky 
pojatý příběh, který se rozkládá od šedesátých let 
minulého století až do budoucnosti. 
Stejně jako v jiných autorových hrách, ani zde nelze 
jednoznačně určit téma. „Moje hry jsou reakcí na příliš 
učesané, příliš okatě tematizované, příliš jednoznačně 
zaměřené hry, které v naší divadelní kultuře převládají. 
Chci poukázat na karnevalový, chaotický, bujarý rozměr 
divadla, na který se podle mě zapomíná.“

Bartlettovi se daří prostřednictvím lidských osudů 
zachytit komplexní témata, jako je devastace životní
ho prostředí, politická korupce či globalizace. Přitom 
se ale nejedná o povrchní společenskou kritiku – Ze-
mětřesení v Londýně je spíše hutným podobenstvím 
o našem způsobu života a jeho možných důsledcích.
Jan Tošovský 



Chanoch Levin 
Dramatik a režisér Chanoch 
Levin patří k nejvýznamnějším 
osobnostem nejen izraelského 
divadla, nýbrž veřejného živo
ta vůbec. Strasti života budou 
prvním uvedením Levinova 
textu v Česku. Je nelítostným, 
místy až hořce filozofickým 
zamyšlením nad marností 
veškerého lidského počínání. 
Přesto hra nepostrádá humor, 
jakkoliv černý a drsný.

 >
Scénický návrh Evy RácovéKudláčové

 >
Alois Švehlík, 

Jana Boušková a Jiří Štěpnička
Foto ze čtené zkoušky: H. Smejkalová
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Strasti života
Chanoch Levin

Přeložila: Lenka Bukovská
Režie: Eduard Kudláč

Scéna a kostýmy: Eva Rácová-Kudláčová
Hudba: Martin Burlas

Dramaturgie: Iva Klestilová

Hrají: Jiří Štěpnička,  
Jana Boušková, Alois Švehlík

Česká premiéra 
12. března 2015 

na Nové scéně

Prohlédněte si fotky z prvních 
zkoušek inscenace 

www.facebook.com/cinohraND

Je hluboká noc. Jona, muž na sklonku středního věku, se vzbudí s palčivým 
pocitem, že jeho život končí. Probudí svou ženu Levivu, aby jí sdělil, že ji opouš
tí. Dialog, který se rozvine – dialog plný proseb, lamentací, výmluv, vydírání, 
výhrůžek a urážek – je děsivý a směšný zároveň. I proto, že ho všichni známe 
a v té či oné podobě jsme ho už mnohokrát prožili. Nezáleží, jestli se jedná 
o rozhovor muže se ženou, rodiče s potomkem, hříšníka s Bohem … 
Je to pláč lidské duše nad zmarněným životem.

Možná byl můj svět jenom kaluž 
– ale já té kaluži věnovala celý život!

Ať se mi někdo opováží říct, že jsem žila ve lži!
Žila jsem vždycky poctivě, nic jsem nedostala zadarmo,

ani od tebe, ani od jiných.
Žila jsem tak, jak žijí slušní lidé.

Dřela jsem jako otrok.

Jsem ztracený případ. 
Pravda, před kterou není úniku: jsem ztracený případ. 

Jak k tomu došlo?
Když jsem byl kluk, prostíral se přede mnou celý svět,  

proč se to pak všechno rozplynulo 
a proklouzlo mi mezi prsty? 

To jsou obehrané otázky s obehranou odpovědí.
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KLUB PŘÁTEL ČINOHRY

Vážení členové KPČ,
věříme, že divadelní hry 
nastudované činoherním sou
borem ND pro vás budou 
ve spojení s návštěvou Ná
rodního divadla výjimečným 
kulturním zážitkem. 
V únoru a březnu 2015 vám 
nabízíme vybrané inscenace 
za zvýhodněné vstupné. 
 
S 50% SLEVOU NABÍZÍME 
ÚSPĚŠNÝ TITUL:

Molière

PÁN Z PRASEČKOVA 
Režie: Hana Burešová
Lakota, intriky, ziskuchtivost, hlou
post, pýcha a touha po dobrém 
společenském postavení – to jsou 
témata, která hýbala společností 
nejen v době, kdy Molière Pána 
z Prasečkova psal, ale i dnes. 
V titulní roli exceluje Václav 
Postránecký.
Uvádíme: 17. 3., 
Stavovské divadlo v 19.00

ZA JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 
150 KČ:

Stefano Massini 

OHLUŠUJÍCÍ PACH BÍLÉ
… v duši Vincenta van Gogha
Režie: Lucie Bělohradská 
Strohé bílé zdi pokoje v St. Paul, 
ústavu pro duševně choré. Jak se 
asi žije malíři v místě, kde neexis
tuje jiná barva než bílá? Píše se 
rok 1889 a Vincent si nepřeje nic 
víc než se dostat ven. 
Uvádíme: 2. a 23. 2.; 4. a 25. 3., 
Nová scéna ND v 19.00

Biljana Srbljanović

TEN HROB JE MI MALÝ
Scénické čtení –  
pouze jedno uvedení
Režie: Aleksandar Ivanovski 
Hra z roku 2013 se zabývá 
mnohem širším okruhem témat 
než jen jedním atentátem v roce 
1914. Součástí scénického čtení 
bude vernisáž videoartu srbského 
umělce Dragana Stojčevského 
a následovat bude koncert kapely 
Green Småtroll, jejímž frontma
nem je Filip Kaňkovský. 
Uvádíme: 15. 2. 2015, 
Nová scéna ND v 20.00

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

REZERVACE VSTUPENEK:
Jana Tycová
Obchodní oddělení ND 
tel.: +420 224 901 419
email: j.tycova@narodnidivadlo.cz
Dopis: Obchodní oddělení ND, 
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

Milá Jano, 
 
Tak tedy zase kulatiny. Zatraceně. Zase ta příležitost k nejapným otázkám, 
kolik že vlastně. Co je komu do toho, vážení. Pamatuj si, Jano, skutečná 
dáma se čtyřicítky nedožije. 
Jako tvá starší kamarádka mám pro tebe jednu dobrou zprávu. Dalších de
set let to docela jde. Stále je na co čekat, stále se dá věřit, doufat, snažit se, 
pokoušet se obstát. Život stále překvapuje. No, však víš, někdy i ve zlém. 
Ale i v takových překvapeních je stopa dobrého, dává to žití rytmus.
Ony ty narozeniny jsou poněkud zvláštní zvyk. Neměly by slavit spíše 
naše maminky? Už jenom kvůli té námaze, kterou si s tím daly. Dokud 
jsme byli dětmi, byl důvod oslav snadno pochopitelný. Naši nejbližší se 
radovali, že nás mají a dávali nám dárky, aby nás viděli ještě šťastnější. 
Postupem let se to s narozeninami nějak komplikuje. 
Ten skrytý smysl toho zvyku je možná v tom, že v ten den, který tak tro
chu patří nám, dostávají gratulanté šanci nahlédnout, co právě my jsme 
na svět přinesli, a i přes přízeňnepřízeň plynoucího času, taky uchovali. 
Každý jsme nezaměnitelný. Tedy nenahraditelný. Každý z nás je originál. 
Pokládá se to za prokázané. Ještě se prý nenašly dva stejné otisky prstů. 
Tak o ten otisk, o tu stopu, co tu necháváme, asi jde. 
Milá Jano, jsi laskavá bytost. Myslelas vždycky na druhé dřív, než na sebe. 
Jsi vnímavá, otevřená i zdrženlivá, praktická i romantická. A taky jsi, až od
zbrojujícím způsobem, velkorysá. Doložím příkladem. Jedenkrát v Knossu, 
na společné dovolené, zaujata památkami, jsem se nechala okrást. Zůstala 
jsem nejen bez peněz, ale i bez jediného papíru, který by mohl doložit mou 
identitu. Hleděla jsem na svět nechápavě. Kdežto tys v ten samý moment 
ožila. Ty ses přímo těšila, co všechno budeš muset zařídit. Zhatila to jen 
skutečnost, že zlodějům šlo o peníze a doklady vrátili. Peníze samozřejmě 
ne. A tys řekla, že teď už je to tvoje věc. A že všechno platíš. Už to by sta
čilo, ale tobě to pak, tak zjevně, dělalo radost. Radost, starat se o někoho. 
A já tě vážně podezřívám, že tohle bys udělala nejen pro kamarádku. To jsi 
prostě ty. Když skončila jedna z etap divadla Rokoko, kdes byla mana
žerkou, běhalas po všech divadlech a starala se o angažmá svých herců. 
A protože jsi dáma, někteří o tom dodnes nevědí.
Milá Jano, teď ta méně dobrá zpráva. Velkorysost, laskavost, tolerance, 
ach bože, něco takového jako nevypočítavá vstřícnost, tak odvažme se, 
ženskost se to jmenuje, nejsou ty nejvýhodnější vlastnosti k přežití. Ale 
každý máme svůj úděl, který musíme nést. Ty jsi prostě žena, a ke všemu 
žena, které to sluší.
O ten otisk jde. Přiznávám, s tím materiálním důkazem – otisky prstů  
si nejsem jistá. Oni snad už mají všechny pohromadě? A co budou dělat, 
až jim to nevyjde? Mě ale nezmatou. Já se spokojím s tím, že kdybys 
byla na světě, a to v absolutní úplnosti, i dvakrát, bylo by to dobře. 
Dýchalo by se tu líp.

BUĎ ŠŤASTNÁ! Daria

Milá Hanko,

dovol nám, abychom se připojili ke všem gratulantům,  
i když víme, že třeba takové puse od Tvé dcerky Marušky nemůžeme 
konkurovat. Což nám připomíná jinou Marušku, respektive Mařenku. 
Tu z Arabely, pamatuješ? Od té doby sis ale toho zahrála hodně a Tvoje 
postavy jsou vždy krásně plnokrevné, žádné uťápnuté chudinky. 
Jak by také mohly, když Tvůj učitel, guru a kolega byl někdo takový  
jako Boris Rösner. Určitě se k nám s tímhle blahopřáním přidává i on. 

Haničko, buď pořád tak krásně rozsvícená, harmonická  
a plná zdravého životabytí!

Tvoji národnědivadelní kolegové

Jana Burianová, 
vedoucí umělecké sprá
vy Činohry Národního 
divadla, slaví krásné na
rozeniny. Kromě drama
turgyně prof. PhDr. Darii 
Ullrichové blahopřeje 
i celý soubor, kolegové 
a redakce

Narozeniny slaví v únoru 
Hana Igonda Ševčíková
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Martin Beck dokumentuje 
sezonu 2014 / 2015
Díky štědrému finančnímu daru filantropa 
Mgr. Karla Janečka a jeho nadace, dokumentuje tuto 
činoherní divadelní sezonu v ND umělecký fotograf 
Martin Beck. 

Martin Beck není pro naše činoherce někým neznámým, neboť právě 
zde, na prknech ND, začal před 11 lety uskutečňovat svůj fotografický 
projekt Jak mám bavit svět (více na www.martinbeck.cz), kdy klasic
kým způsobem na kinofilm zaznamenával osobnosti českého divadla, 
podobně jako tomu bylo kdysi kupříkladu v ateliéru Langhans. S tím 
rozdílem, že tam se tehdy naši přední umělci do svých rolí pouze 
„stylizovali“, kdežto zde M. Beck, jako operní pěvec znalý zákulisí di
vadla a prakticky jejich kolega, ví, kdy si může dotyčné umělce dovolit 
oslovit, a s pomocí divadelního světla během dvou minut zvěčnit jejich 
momentální vnitřní stav. Neboť je kladen důraz především na roli, a až 
v druhém plánu jde o samotnou osobu portrétovaného herce nebo 
herečky. Ten umocňuje i fakt, že fotografie vznikají před, během nebo 
po skončení představeni přímo v jeho zákulisí...

Právě na tento projekt chce nyní autor navázat, pravda, dnes již 
s černým pozadím a s pomocí jednoho ateliérového záblesku, ale stále 
zcela klasickým způsobem, ručním zpracováním fotografií v temné 
komoře a zcela bez jakéhokoli zásahu digitální technologie.

 >

Boris Rösner v kostýmu Harpagona, 
Radovan Lukavský, inspirace jeho
legendárním Hamletem, na ateliérových 
fotografiích Martina Becka
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V neděli 
od pěti 
Nová scéna 
pro děti
Přijďte se v mrazivém únorovém počasí ohřát 
na Novou scénu. O nedělních odpoledních pro vás 
a vaše ratolesti chystáme další pohádkovou nadílku.
Představení začínají vždy v 17 hodin.
Vstupenky jsou k dostání v pokladně Nové scény.

Únorový program:

01. 02. 2015 Dlouhý, Široký a Bystrozraký
08. 02. 2015 Trpasličí pohádka
22. 02. 2015 Dešťová víla

Trpaslíci žijí obvykle ve skupinách, většinou mají 28–53 cm, jejich 
váha nepřesahuje 5 kg. Oblíbenou stravou jsou menší kamínky 
a stonky blatouchu jarního, hlavní náplní dne pak práce v dolech. 
Rutinéři. To vše se ale může změnit příchodem nezvaného hosta… 
Co udělá se sedmi muži jedna kráska? Přijďte se podívat na příběh 
tak silný, že si ho vyprávějí už generace trpaslíků.

Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče
Délka představení: 40 minut
Koncept, režie: Tomsa Legierski a Johana Vaňousová
Hrají: Tomsa Legierski a Anna Schmidtmajerová 

Trpasličí pohádka
Autorská interaktivní pohádka pro nejmenší

Dešťová víla
Pohádka na motivy spisovatele Theodora Storma

Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Studio DAMÚZA uvádí známou pohádku K. J. Erbena 

Byl jednou jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku …
Na malém paloučku žije Dešťová víla, nedaleko od ní v Ohnivé říši 
Ohnivý muž. Voda a oheň. Jde to vůbec dohromady? A co se přihodí 
s mladou láskou Huga a Lili, když mezi ně zasáhnou dva zne
svářené živly? Pohádkový příběh o tom, co všechno se může stát 
na opuštěném nočním stolku.

Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče
Délka představení: 40 minut
Koncept, režie: Tomáš Podrazil
Scénografie: Zuzana Vítková

Už jste někdy něco slíbili? A vzápětí byste to nejraději vzali zpět? 
Máte dobré přátele? A jsou někdy tak ochotní, že byste je raději ne
měli? Už jste se ocitli tváří v tvář nebezpečí? A navíc proto, že jste 
to slíbili? Rozhodovali jste se někdy mezi touhou a strachem?
A jak jste se rozhodli? 
Inscenace byla oceněna hlavní cenou Erik na festivalu Přelet nad 
loutkářským hnízdem 2003. 

Vhodné pro děti od 4 let a jejich rodiče
Délka představení: 50 minut
Režie: Filip Jevič
Hrají: Kristýna Pangrác Franková, Magdaléna Lážnovská, Tomáš 
Jeřábek a Filip Jevič
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Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ

Mediální partneři:

www.laterna.cz
 Laterna magika
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Kouzelný 
cirkus
Režie: Evald Schorm, Jan Švakmajer a Jiří Srnec
Scéna: Josef Svoboda
Kostýmy a masky: Zdenek Seydl
Kamera: Emil Sirotek
Hudba: O. F. Korte, J. Krček, P. Kořínek, V. Hála, R. Hladík, J. Stivín
Choreografie: Karel Vrtiška, Jiří Hrabal, Vlastimil Jílek, 
Josef Koníček a František Pokorný

Legendární inscenace Laterny magiky Kouzelný cirkus dosáhne 
7. února neuvěřitelného počtu 6300 repríz. Nestárnoucí příběh 
o putování za obrazem věčné krásy a překonávání nástrah na této 
pouti vidělo publikum nejen v Praze, ale také v 16 zemích po celém 
světě. V hlavních rolích poetického představení se za dobu jeho 
nepřetržitého uvádění od roku 1977 vystřídalo 23 Svůdců, 29 
Venuší, 22 Veselých a 25 Smutných klaunů. A jejich dobrodružství 
lákají nové diváky i dnes.

Uvádíme
7., 27. a 28. února 2015 ve 20.00 
na Nové scéně.



18

LATERNA MAGIKA > PREMIÉRA

 >

Scéna Jakuba Kopeckého
Foto z montážní zkoušky: H. Smejkalová

Pan Jules Verne na scénu!

Repertoár Laterny magiky se rozroste o novou inscenaci, o Podivuhodné cesty 
Julese Verna, která 19. února vyplouvá z klidného přístavu zkušeben na širé 
moře divácké pozornosti. Stavbě téhle lodi věnovali konstruktéři plnou péči 
po řadu měsíců a teď už zbývá jenom symbolický křest na premiéře. Kapitán 
a vrchní inženýr v jedné osobě, tedy režisér David Drábek, zapojil do inscenace 
tým herců, stejně tak jako tanečníky ze souboru Laterny magiky. Půjde tedy 
o velmi pestrou posádku na této dobrodružné cestě.

Jak vůbec taková inscenace vzniká? Od prvotního 
návrhu, chceteli scénáře, se každý ze spolutvůrců 
vydává za svým úkolem. Tak jako byl slavný Nautilus 
kapitána Nema, nezničitelná ponorka šířící zkázu 
i pomoc, sestaven z dílů vyrobených ve vzdálených 
koutech světa, tak i každý umělec v inscenačním týmu 
musí na svých úkolech pracovat samostatně, ale tak, 
aby nakonec každá součástka zapadla na své místo. 
Na jevišti se pak jako v pomyslném doku sestaví plavi
dlo jen za pomoci několika nýtů a plavba může začít.
Diváky nepochybně okouzlí půvabná scénografie, 
ve které se mísí naivita malovaných kulis s digitální 
projekcí a animacemi. První zkušební stavba scény, 
tedy montážní zkouška, která proběhla začátkem 

ledna, trvala celý den od rána až do večera, ale 
na takové práci se nedá nic ošidit. Tak to jde celé další 
dlouhé dny, jen je třeba vyklízet pole jiným inscena
cím, neboť provoz divadla je jako nekonečné soukolí, 
které příprava premiéry nezastaví. A zatímco technici 
zápolí s vyrovnáváním projekčního plátna, ostřením 
projektorů nebo s povážlivě rozpohybovaným, zato 
nefalšovaně dřevěným portálem, který rámuje celý 
prostor filmařského ateliéru, v jiných prostorách 
zápasí interpreti s textem hry.
Podivuhodné cesty Julese Verna jsou zčásti dílem im
provizace. „Výborně, to tam necháme!“ je jeden z čas
tých výkřiků, které byste během zkoušek mohli slyšet 
z režisérových úst. Herci sice pracují s textem, ale 
pokud se během zkoušky přijde na vtipnější repliku 
nebo logičtější vyústění situace, není problém změnu 
zanést. Z omylu, výpadku nebo přeřeknutí může 
vzniknout nový nápad. Inscenace se totiž na téma
ta Vernových románů, která jsou ve své podstatě 
vážná, dívá s velkým nadhledem a kontext natáčení 
němého filmu, v němž účinkují herci ne vždy zcela 
bystří, přináší do ní i prvky grotesky. Kde končí jedno 
a začíná druhé, to bude tak trochu na posouzení 
diváků, protože svět fikce a reality se tu prolíná ve
lice těsně. Taneční scény jsou provázány daleko víc 
s dějem, než je tomu u ostatních inscenací Laterny, 
vlastně se tu v daleko větší míře hraje, než tančí, ale 
na druhou stranu i herci jsou nuceni rozpohybovat se 
na maximum. A tak se jednotlivé žánry taví a slévají 
a vznikají nové tvary.
Neměli bychom prozrazovat děj, ale můžeme 
divákům slíbit, že se setkají se svéráznými obrazy 
románových hrdinů, stejně tak jako se spisovatelem 
samotným. Mohou se připravit na pořádnou dávku 
humoru i divadelní poetiky a zažijí pěkně divokou 
plavbu nejen spolu s piráty, kteří v dobrodružném 
příběhu nesmějí chybět. Bon voyage!

Lucie Kocourková

Režie: David Drábek
Scénář: David Drábek, 

Markéta Bidlasová
Scénografie: Jakub Kopecký

Hudba: Darek Král
Kostýmy: Simona Rybáková
Choreografie: Martin Pacek

Světová premiéra:
19. února 2015
na Nové scéně

Sledujte vznik inscenace 
na našich sociálních sítích

www.facebook.com/laternamagikaND

Podivuhodné cesty 
Julese Verna 

1  Henrieta Hornáčková a Radim Kalvoda
2  Michal Necpál
3  Ondřej Vacke a Henrieta Hornáčková
4  Henrieta Hornáčková, Darek Král 

a Martin Pacek
5  David Drábek

Foto: H. Smejkalová
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Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

THEME AND VARIATIONS 
Choreografie: George Balanchine
Hudba: Petr lljič Čajkovskij

IN THE MIDDLE SOMEWHAT ELEVATED 
Choreografie: William Forsythe
Hudba: Thom Willems

FANCY FREE
Choreografie: Jerome Robbins
Hudba: Leonard Bernstein

Dirigent: David Švec / Václav Zahradník
Hraje Orchestr Státní opery

Představení: 8. 2. 2015
Derniéra: 11. 2. 2015 
ve Státní opeře

Již třetí v pořadí 
Amerikana III slože
ná z děl a osobností 
nejlepších amerických 
choreografů 20. století 
na hudbu význačných 
světových skladatelů 
pomalu uzavírá svou 
tříletou pouť na jevišti 
Státní opery. Přijďte se 
s námi rozloučit!
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1. SYMFONIE D-DUR
Hudba: Gustav Mahler

Choreografie a režie: Petr Zuska
Kostýmy: Roman Šolc

Dirigent: Jakub Klecker / Václav Zahradník
Hraje Orchestr Státní opery

REFLECTIONS ON THE FATE 
OF HUMAN FORMS 

Hudba: 48nord 
(Ulrich Müller & Siegfried Rössert)

Choreografie: Jacopo Godani
Scéna a kostýmy: Jacopo Godani 

Light design: Jacopo Godani

7. SYMFONIE A-DUR
Hudba: Ludwig van Beethoven 

Choreografie: Uwe Scholz
Scéna a kostýmy: Uwe Scholz 

podle „Beta Kappa" Morrise Louise
Light design: Uwe Scholz 

Dirigent: Jakub Klecker / Václav Zahradník
Hraje Orchestr Státní opery

Premiéry:
1. premiéra 5. 3. 2015
2. premiéra 6. 3. 2015 

ve Státní opeře

Reprízy:
8. a 18. 3., 11. 4., 9. 5.

Ballettissimo

Ochutnejte, prosím …
Víte, jak probíhá příprava baletní premiéry? Odhadne
te, kolik času a úsilí lidí stojí za výsledným předsta
vením, které se pak, jakoby nic, odehrává před očima 
diváků? 
Dalo by se to připodobnit k přípravě velké hostiny. 
Sjíždějí se kuchaři, vybírají ingredience, vymýšlejí 
recepty, zvažují chuťové nálady hostů, které na slav
nostní událost zveme. A pak přijde hodina H … Nálada 
je napjatá, plná očekávání, kdy se poklička nadzved
ne … Servírovaný zázrak je tu – už zbývá jen dodat: 
Ochutnejte, prosím …
Nejinak je tomu i v divadle při přípravě nové inscenace 
Ballettissimo. Šest měsíců před premiérou se sejdou 
všichni tvůrci s jednotlivými zástupci divadelních 
složek na inscenační poradě, kde se představí koncept 
celého díla do nejmenších detailů. Jsou prezentovány 
chutě, vůně, barvy i jednotlivé přísady … Poté začne 
výroba scény, kostýmů, rekvizit. Probíhají technické 
zkoušky na jevišti a představení již získává konkrétní 
obrysy – z návrhů, skic, technických plánů a mood
boardů se stávají kulisy, kostýmy, zkouší se, zda vše 
funguje tak, jak má. Již je tu italský choreograf Jacopo 
Godani, který vysvětluje tanečníkům svůj záměr 
a začíná tvořit. Dílo zesnulého Uwe Scholzeho nastu
dovává Laura Popelka, která se snaží do posledního 
detailu předat tanečníkům rukopis tohoto slavného 
tvůrce. Jediným domácím choreografem Ballettissima 
je Petr Zuska a jeho Mahlerova 1. symfonie D-dur. 
Tempo se zrychluje – visí plakáty, točí se filmo
vé upoutávky, vznikají rozhovory, začínají se vršit 
smlouvy, faktury, maily, tajemnice Baletu se hroutí :), 
šéf baletních mistrů, který sestavuje denní fermany, 
se přestává usmívat. Současně probíhají tréninky, 
„oprašují se“ další tituly z repertoáru, které diváci vidí 
večer v divadle. Kolo se roztáčí…Všichni začínají být 
unaveni. Probíhají technické, světelné a jevištní zkouš
ky, ze sálů se tanečníci přesouvají na scénu. Ke slovu 
přichází dirigent, který spojuje taneční a hudební 
zážitek do jednoho celistvého sousta. Přípravy vrcholí 
– 1., 2. a 3. hlavní zkouška, 1. a 2. generálka, připo
mínky a zpátky na sál … Fotografové pořizují snímky, 
tisková konference … A je tu 1. a 2. premiéra. Hodina 
H – poklička je nadzvednuta, tajemství odhaleno – 
Taste it! 
Děkovačka, květiny, dojetí, aplaus … 

V jaké fázi se nyní nachází baletní soubor, si můžete 
odvodit sami. Vzhledem k tomu, že jste nemohli být 
na explikaci, požádali jsme uměleckého šéfa Baletu 
a choreografa Petra Zusku o drobný vhled do jeho díla …

Můžete nám přiblížit esenci své choreografie?
Snaha o nějaké přiblížení, tedy verbalizaci, je zrovna 
v případě této věci podle mého téměř marná. Jde 
v zásadě o vizualizaci pocitu z hudby, o obraz, 
impresi. V žádném případě se nejedná o nějaký 
příběh či děj. Snad jen to, že „A“ a „Z“ 
celého opusu je identické. 
Začátek je koncem a naopak. 
Jako by se tedy něco mělo posléze 
znovu opakovat, či naopak jako by ne
proběhlo vlastně vůbec nic … Z poněkud více 
technicistního hlediska se dá říci, že v rámci pohybo
vého slovníku se jedná o mou doposud nejklasičtější 
choreografii.

Z jakého popudu jste toto dílo vytvořil?
Na jaře 2010 byl náš soubor v rámci čínského turné 
požádán rovněž o představení v Šanghaji, jako zakon
čení českého dne na EXPO. Pro tuto příležitost jsem 
byl osloven, abych vytvořil nový kus. Souhlasil jsem.

Na koho se můžeme těšit v sólových partech?
Obsazení bude tak trochu kombinací toho původního 
a zcela nového. Soubor dnes vypadá pochopitelně 
jinak než před 5 lety. Z těch, které si pamatuje čínské 
a posléze i české publikum a kteří zůstanou na svých 
původních místech, mohu zmínit například Nikolu 
Márovou a Michala Štípu, jako první obsazení hlavního 
páru. Jsou to zkušení a elegantní tanečníci s napros
tou brilancí v rámci vzájemné partnerské souhry.

Na této choreografii je zajímavé, že pohyb proudí 
zprava do leva. Proč?
Asi z toho důvodu, že neproudí zleva doprava . Ale 
i to je relativní, jelikož tanečníci směr jeviště – hlediš
tě mají obráceně. Není to tak důležité, spíše ten pocit 
jakéhosi jednosměrného toku, nekonečného proudu. 
Jestli je to život, čas nebo řeka, nechávám na divácích.

Kateřina Hanáčková

 >
Vizuál představení

Na fotografii: G. Rotolo
Foto: A. Katsapov 

Fotomontáž: P. Huml
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BallettissimoTaste it!
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BALET > OCENĚNÍ

Čarodějův učeň
Taneční představení 

na motivy lužickosrbské 
legendy

Libreto: Jan Kodet, 
Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský 

Hudba: Zbyněk Matějů
Choreografie: Jan Kodet

Režie: SKUTR 
(Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský)

Scéna: Jakub Kopecký
Kostýmy: Alexandra Grusková
Světelný design: Daniel Tesař

Uvádíme:
4. a 6. února, 

15. a 16. dubna 2015 
v Národním divadle

Hlavní cena pro Čarodějova učně!

Gratulujeme tvůrcům baletu Čarodějův učeň, choreografovi Janovi Kodetovi 
a režisérům SKUTRU (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský), k vítězství  
v Soutěžní přehlídce Balet 2014. Slavnostní večer s předáním ocenění se 
uskuteční před představením Čarodějova učně 4. února 2015.

Přehlídku pořádá od roku 1992 každé tři roky Taneční 
sdružení ČR a letos se soutěže zúčastnilo deset balet
ních profesionálních souborů z celé ČR celkem s šesta
dvaceti inscenacemi. Pětičlenná porota shromáždila 
90 odborných posudků, ze kterých vzešlo hned několik 
ocenění pro Čarodějova učně. Kromě Hlavní ceny jsou 
to také dvě Čestná uznání. Obdržel je Zbyněk Matějů 
za hudební kompozici k inscenaci a Jakub Kopecký 
za vynikající výtvarné řešení inscenací Čarodějův učeň 
v Národním divadle v Praze a Human Locomotion 
v Laterně magice (na kterém se mimochodem podílel 
kromě hudby stejný inscenační tým).
Čarodějova učně můžete nyní zhlédnout na scéně 
Národního divadla, přesvědčit se na vlastní oči o mi
mořádných kvalitách díla, které má na svém kontě již 
druhé ocenění (po loňské Hlavní ceně vyhlášené časo
pisem Opera Plus). Stojí za to prožít dramatický příběh 
Krabata, trochu se bát o jeho život, přemýšlet o symbo
likách a pohádkových kouzlech a na závěr se radovat 
z lidského hrdinství, moci lásky a dobrých skutků.

Spolu s gratulací jsme se Honzy Kodeta zeptali:

Je těžší vytvořit choreografii pro zamilovaný duet, 
nebo naopak pro dramatické pasáže – například 
souboj Krabata a Mistra? 
Na podobnou otázku jsem odpovídal před mnoha lety, 
nedávno se mi onen rozhovor dostal opět do ruky 

a otázka mi přišla velmi úsměvná. Nedá se charakte
rizovat, co je lehčí a co obtížnější. Jestli se mi pracuje 
snadno a dobře, to závisí na mnoha faktorech. Jakou 
mám hudbu, jestli mi výtvarník přináší zajímavé 
prostředí či rekvizity, jak moc mne inspiruje kostým 
či situace, kterou režisér nabízí… ale především jak 
moc mne inspirují tanečníci. Už mnohokrát se mi 
stalo, že scéna, ze které jsem měl obavy, pak patřila 
k těm nejúspěšnějším, a naopak… Takže se podobným 
kategorizacím už vyhýbám.

Můžeme se těšit ještě na nějakou další tvoji spolu-
práci se SKUTRY?
To můžete, ale hlavně se na ni těším já. Nerad bych to 
zakřikl, ale myslím si, že tento tým, mám teď na mysli 
Kopecký–SKUTR–Kodet, má k sobě vzájemný respekt 
a navzájem se posiluje. To mne na té spolupráci moc 
baví. Po podzimní operní produkci Janáčkových Výletů 
pana Broučka pro Národní divadlo moravskoslezské 
se vracíme opět k Shakespearovským slavnostem 
na Pražském hradě a zároveň připravujeme nový 
pohádkový příběh pro Balet Národního divadla. Na ten 
se ale diváci mohou těšit až na podzim roku 2016.

PS: Ještě jedno ocenění doputovalo do Baletu Národ
ního divadla. Cenu Za nejlepší sólový výkon obdržel 
Matěj Šust za interpretaci role Merkucia v baletu 
Romeo a Julie v choreografii Petra Zusky.

 >

Marek Svobodník, Mathias Deneux, 
Alexandre Katsapov, Viktor Konvalinka

Foto: P. Hejný
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Bohemia Balet / 
Premiéra 2015
Bohemia Balet, soubor Taneční konzervatoře hl. m. Prahy, je stálým 
hostem na scénách Národního divadla. V současné době se těší přízni 
publika inscenace Petr Pan (J. N. Howard, B. Andreo) a Carmina Burana 
(C. Orff, I. Kubicová). 
Premiéra 2015 je věnována současnému tanci. Příležitost dostanou 
mladí choreografové, kteří však mají za sebou již celou řadu úspěchů. 
Ve večeru se představí choreografický tandem Ondřej Vinklát – Štěpán 
Pechar, Sylva Nečasová, Šimon Kubáň a francouzská choreografka 
Bérangère Andreo.

Uvádíme: 22. 2. 2015 ve Stavovském divadle

Taneční centrum Praha / 
Kouzelná flétna
Kouzelná flétna jen zdánlivě vypadá jako marketingová sázka na jistotu, 
kterou využily snad již všechny žánry. Pro balet – respektive pro taneční 
divadlo je to naopak mimořádně náročné téma.
Notoricky známý příběh ukazuje nenávistnou atmosféru rozpadlé rodiny, 
kterou zázračně překonají zednářské symboly „moudrosti, síly a krásy“. 
Postavy tohoto díla se staly kultovními dramatickými prototypy: Královna 
noci – Sarastro, Pamina – Tamino, Papagena – Papageno, každá z nich 
představuje významnou výzvu pro choreografa i další tvůrce. 
Taneční divadlo může velmi atraktivními scénickými prostředky vyjádřit 
jednotlivé pohádkové i zcela reálné scény, z hudebního hlediska je dílo 
vlastně koncertem vynikajících árií – doslova hitů, kde excelují postupně 
všechny hlavní postavy – i to se jistě projeví na pojetí tanečního díla. 
Jméno hlavního tvůrce scénáristy a choreografa Attily Egerháziho dává 
záruku, že Mozartova hudba bude zpracována a vizualizována velmi cit
livě a důstojně. V minulosti již vynikajícím způsobem pracoval s hudební
mi díly Čajkovského, Bizeta, Bartoka, Ravela … a samozřejmě i Wolfganga 
Amadea Mozarta.
Budeme se těšit, že se podaří příběh nejen oživit, ale vdechnout mu také 
novou symboliku, poetiku a pointu – taneční divadlo k tomu má řadu 
moderních inscenačních i technických prostředků, především lidská těla. 
A samozřejmě dobře připravené interprety a také magické prostředí 
tanečního jeviště.

Uvádíme: 1. 2. 2015 ve Stavovském divadle

Bohemia Balet / 
Bralen
Bohemia Balet vystoupí ve Stavovském divadle ještě jednou, a to 
ve společném večeru s Tanečním divadlem Bralen, najstarším souborem 
moderního tance na Slovensku, který si v tomto roce si připomíná 40 let 
od svého založení. V Bralenu začalo svoji taneční kariéru více než 1700 
tanečníků, repertoár čítá na 60 choreografií od 22 tvůrců ze 7 států a je
jich představení vidělo pčes 800 000 diváků ze 17 zemí světa. Na svých 
pohostinských vystoupeních obletěli zeměkouli více než 6krát. 
Společné vystoupení není náhodné, ale je pokračováním dlouholeté 
vzájemné spolupráce obou souborů. Umělecký ředitel Bralenu, Rasti
slav Letenaj, vybral pro tento večer choreografie Joe Alegada, Mirky 
Valentikové, Davida Strnada a Janky Letenajové. 

Uvádíme: 1. 3. 2015 ve Stavovském divadle Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart
Námět a původní libreto: Emanuel Schikaneder
Scénář, režie a choreografie: Attila Egerházi
Scénografie a kostýmy: Samiha Maleh
Filmová projekce: Jan Burian
Světelný design: Attila Egerházi
Asistenti choreografa: Linda Schneiderová, Antonín Schneider
Tančí: Balet Praha Junior (studenti konzervatoře Taneční centrum Praha)
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Valmont a tři generace
Když se v loňském roce 

sešel na zkušebním sále 
choreograf Libor Vaculík 

s interprety Valmonta, 
určitě netušili, jak výjimečné 

představení vznikne. Sa
mozřejmě se všichni těšili 
na jevištní grácii a umění 

protagonistů, už proto, 
že obsazení inscenace je 

komorní a všichni interpre
ti patří k charismatickým 

předním sólistům. Vaculíkův 
Valmont by se dal bez nad
sázky vzhledem ke svému 

obsazení označit za třígene
rační představení – u baletu 

věc nevídaná. 

Libreto: Zdeněk Prokeš, Libor Vaculík
Choreografie a režie: Libor Vaculík 

Hudba: Franz Schubert, Pēteris Vasks 
Hudební režie: Petr Malásek

Scéna: Martin Černý
Kostýmy: Roman Šolc

Uvádíme: 
21. 2., a 30. 3. 2015 

ve Stavovském divadle

Na rozdíl od činohry je taneční kariéra krátká, ve chví
li, kdy tanečníci po dvaceti třiceti letech vyzrávají, 
nabývají prožité jevištní zkušenosti, přichází nespra
vedlivý odchod, bolestný konec kariéry. Na vině je 
lidské tělo, které nemládne, nástroj, který se vyměnit 
nedá, na rozdíl od transformující se energie. Vzhle
dem k tomu je Valmont o to vzácnější. Libor Vaculík 
nám ukázal krásu věku, donutil aplaudovat jevištním 
výkonům opravdových bardů. Mluvíme o „první gene
raci“ – o paní de Volanges Nelly Danko a o hraběti de 
Gercourtovi Luboše Hajna. Obě jména byla skloňová
na v 80. a 90. letech – oba patřili k progresivním só
listům, hvězdám tehdejšího souboru. Je obdivuhodné, 
s jakým šarmem, hereckým umem a fyzickou kondicí 
se zhostili svých tanečních partů, Luboš Hajn dokonce 
scény milostné. 
„Generace druhá“ – Tereza Podařilová, Zuzana 
Šimáková (Markýza de Merteuil), Andrea Kramešo-
vá (Cecile), Saša Katsapov a Jiří Kodym (Valmont) 
– jsou na vrcholu sil, diváky si získávají lusknutím 
prstů nejen svým uměním, ale především virtuozitou, 
hlubokým vnitřním prožitkem. Někteří z nich se však 
pomalu se svou kariérou loučí a přecházejí do role 

baletních mistrů. Zvláště u Terezy Podařilové jde 
o přelomový bod v kariéře – Libor Vaculík jí tuto roli 
věnoval jako poděkování za její vklad celoživotnímu 
tanečnímu umění, za inspiraci, kterou mu vždy byla.
A pak je zde „generace třetí“ – fyzická dokonalost, 
síla, entuziasmus – Marta Drastíková, Ondřej Vinklát, 
Matěj Šust. Ti mladí.
Při sledování této inscenace se většina diváků nechá
vá unést dramatickým dějem, dobrým příběhem a vel
kými emocemi. Je však i zajímavé sledovat setkání 
tří generací v choreografii, která mluví pravdivou řečí 
skutečného věku. Jakoby sama inscenace byla pak 
nejen příběhem o Valmontovi, ale i výpovědí o životní 
síle, duchovním rozměru člověka, který právě ve zra
lém věku dokáže zakřičet: Jsem tady!!!

Kat

 >
Ondřej Vinklát a Luboš Hajn

Foto: P. Hejný

 >>

Andrea Kramešová a Alexandre Katsapov 
Foto: M. Divíšek

 >

Tereza Podařilová a Alexandre Katsapov
Foto: M. Divíšek
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BALET BAVÍ – 
NEJEN DĚTI

Milí přátelé baletu, velice nás 
těší zájem, který máte nejen 
o představení Baletu ND, 
ale také o doprovodné akce 
– baletní dílny. Během nich 
seznamujeme účastníky nejen 
s taji tohoto umění, s konkrét
ním titulem, vysvětlujeme, uka
zujeme, tancujeme …Vzhledem 
k přítomnosti prvních sólistů 
bývají dílny velikým lákadlem 
nejen pro děti, ale i jejich rodiče 
– kdy a kde se vám běžně 
poštěstí vyfotit si „selfie" s prv
ními sólisty Michalem Štípou 
nebo Nikolou Márovou.

V pořádání dílen budeme 
pokračovat i nadále, v dubnu 
zopakujeme dílnu k Šípkové 
Růžence (určenou pro nejmen
ší diváky), v květnu se můžete 
těšit na Vivat Čajkovskij (dílnu, 
která slouží jako příprava 
nejen na Labutí jezero). Co se 
týče nové dílny, již v březnu 
chystáme premié ru dílny 
k baletu Čarodějův učeň. 
Budeme si povídat o magii, 
Krabatovi a inspiračních 
zdrojích z lužickosrbského 
prostředí, o tom, co je sou
časná inscenace, jakou úlohu 
hrají na divadle triky, létací 
stroje, světla a jiná technická 
kouzla. Jsme si jisti, že tato 
dílna bude zábavná nejen pro 
děti, stejně jako představení 
Čarodějova učně, které pova
žujeme za estetický zážitek 
napříč generacemi.

BALET NÁS BAVÍ  
I V ÚNORU

Backstage photo – 
pohled do zákulisí
Alina Nanu, půvabná mladá Moldavanka, tempera
mentní tanečnice, má obrovské charisma.
Vystudovala Státní moldavskou taneční konzervatoř 
a Taneční konzervatoř hl. m. Prahy, kterou absolvovala 
v roce 2010. Poté působila v baletním souboru Státní 
opery a od roku 2012 jako sólistka Baletu Národního 
divadla v Praze.

Podívejte se na Alinu před představením Louskáček – 
Vánoční příběh. Svým objektivem ji zachytil její taneční 
kolega Alexandre Katsapov.

Šípková 
Růženka hostující
S odstupem více než deseti let po uvedení Labutího 
jezera (op. 20, 1875/6) představil Petr Iljič Čajkovskij 
na baletní scéně Spící krasavici – Šípkovou Růženku, 
příběh z rozsáhlé pohádkové sbírky bratří Grimmů 
Kinderund Hausmärchen (1812–1815). Hudba Šípko-
vé Růženky stále inspiruje choreo grafy velkých scén 
k rozvinutí celého spektra tanečních prvků klasické
ho baletního umění, které si tak vždy znovu nachází 
nové obdivovatele. Každé nové provedení je ovšem 
náročné na uchování klasické choreografické čistoty, 
přičemž je ale třeba režijně ozvláštnit představení, 
aby i znalý divák byl opět okouzlen nestárnoucím 
romantickým příběhem. 
Choreograf a režisér Jiří Horák využívá svých bo
hatých zkušeností s klasickou baletní školou a své 
vysoké nároky přenesl i na baletní soubor Divadla 
J. K. Tyla v Plzni. Vzniklo tak představení, které divá
ky jistě potěší a splní jejich očekávání.

Představení: 15. 2. 2015 v Národním divadle

Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie a režie: Jiří Horák
Scéna: Jaroslav Milfajt
Kostýmy: Tomáš Kypta
Asistent choreografie: Zuzana Pokorná, Jan Kadlec
Dirigent: Tomáš Brauner
Hraje Orchestr Divadla J. K. Tyla v Plzni
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Kancelář bez starostí

BALET > ZPRÁVY

INZERCE 

Když tašku, 
tak baletní
Pokud máte rádi balet, určitě neodoláte  
novým taškám, které jsme pro vás nechali  
ušít. Jsou bílé, plátěné, vejdou se vám do  
nich jak špičky a baletní trikot, tak třeba  
věci na tělocvik. A nebo nákup… Vybírat  
můžete ze tří motivů… nebojte se být jiní 

Tašku lze zakoupit v pokladně ND 
(Ostrovní 1, Praha 1). Cena: 135 Kč

A co placku, máte? 
Tu „musíte“ mít …
Placky lze zakoupit
v pokladně ND
(Ostrovní 1, Praha 1). 
Cena 20 Kč.



Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Art&Antiques, A2, ceskenoviny.cz, Czech Music Quarterly, Český rozhlas 3 – Vltava, Ekonom, 
Instinkt, SOFFA, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz, Pražský telegraf

ARRIGO BOITO

MEFISTO- 
FELES

HUDEBNÍ NASTUDOVÁNÍ: MARCO GUIDARINI | REŽISÉR: IVAN KREJČÍ

Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Státní opery:
MARTIN LEGINUS

 ×
Christina Vasileva (Marguerite),

Daniel Magdal (Faust), Štefan Kocán (Mefistofeles)
Foto: H. Smejkalová
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Kouzelná flétna, Mozartova hudba a překrásné hlasy našich 
sólistů si už naplno podmanily Stavovské divadlo. Nyní se vám 
hlavní protagonisté představí z jiného úhlu pohledu. Zvuk kou
zelné flétny má Taminovi magicky pomoci překonávat překáž
ky a nástrahy. Jaké jsou jejich „magické“ prostředky a postupy 
při překonávání překážek v profesním a osobním životě?

Zvuk kouzelné flétny 
– magie ukrytá v nás
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MICHAELA 
KAPUSTOVÁ
Druhá dáma

Škoda, že nemohu žít v kouzelné 
opeře, vše by bylo při překoná
vání překážek jednoduché. Takto 
musím ve svém profesním životě 
spoléhat hlavně sama na sebe, 
na svůj talent, na dobré kolegy 
a samozřejmě také na pana diri
genta. A co se týče mého osobního 
života, tak tam naštěstí trochu 
jako v pohádce jsem, jelikož mám 
svého „magického“ přítele i celou 
rodinu. 

JIŘÍ  
BRÜCKLER
Papageno

Na překonávání překážek v životě 
profesním i osobním je mi největší 
oporou a pomocí moje rodina. 
Především má manželka a náš 
bezmála roční syn Jonáš. Z jeho 
neutichající živelnosti mohu 
čerpat spoustu pozitivní energie. 
To jsou pro mne ony magické 
prostředky.

LUCIE 
HÁJKOVÁ
Papagena

Překážky ať osobní, či profesní 
překonáváme jistě všichni každý 
den. Mít na čas Taminovu kouzel
nou flétnu by alespoň pro mne 
bylo velkou úlevou. Můj „magický" 
prostředek je docela obyčejný. Je 
to nadhled. Musím ovšem přiznat, 
že ne vždy ho mám dostatek. A tak 
doufám, že se dočkám doby, kdy ho 
budu používat se stejnou lehkostí 
jako Tamino svoji flétnu. 

GABRIJELA 
UBAVIĆ
První dáma

Pracovat na sobě, přemýšlet a být 
trpělivá. Nedělat rychlé závěry 
a ukvapená rozhodnutí. Poučit 
se ze svých chyb a nedostatků 
a pokoušet se žít hezčí život. Věřím, 
že všechno, co se nám stane, má 
svůj důvod. A my musíme být do
statečně moudří, abychom zjistili, 
proč tomu tak je a jaké je z toho 
ponaučení. 

JAN 
ŠŤÁVA
Sarastro

Celá moje „magie“ při překonávání 
problémů spočívá ve snaze udržet 
si dobrou náladu a pozitivní přístup 
za všech okolností. Řídím se mot
tem, že ačkoli dobrá nálada třeba 
nevyřeší všechny moje problémy, 
dokáže naštvat tolik lidí, že stojí 
za to si ji udržet!

RICHARD 
SAMEK
Tamino

Překážky překonávám většinou 
tak, že je oběhnu nebo přeskočím! 
Zabere to méně času, splní to svůj 
účel a nepotřebuji žádnou magii. 
Magie mě vyčerpává více než fy
zická námaha a využívám ji pouze, 
když si chci vyčarovat zlato nebo 
drahé kamení!

VÁCLAVA 
KREJČÍ 
HOUSKOVÁ
Třetí dáma

Žádná magie, jen obyčejné věci 
jako optimismus mého manžela, 
včasná příprava a pečlivé plánová
ní. To jsou moji největší pomocníci 
na nelehké cestě matky, manželky 
a operní zpěvačky v jednom.

LENKA 
PAVLOVIČ
Papagena

Taminovi pomohlo v nejtěžších 
zkouškách naslouchání zvuku 
kouzelné flétny. Já se v takových 
chvílích řídím nasloucháním svého 
srdce. Srdce vždy zahraje jenom 
čistou písničku a potom hned víte, 
jakou cestou se máte dát.

ALEŠ 
VORÁČEK
Monostatos

Jak se říká: „Tonoucí se stébla chy
tá.“ Co je pro mne tím „stéblem“? 
Určitě zdravý rozum a hlavně víra, 
že pravda a láska nakonec zvítězí 
nad lží a nenávistí! Zkouším se 
také utěšovat rčením, že co mě 
nezabije, to mě posílí.

JANA 
SIBERA
Královna noci

Magické prostředky, které mě po
máhají překonat životní překážky, 
jsou docela prosté: smích našich 
dětí, šumění moře, zpěv ptáků, 
nadšený aplaus, ticho v chrámě 
a vřelé objetí …

YUKIKO 
ŠREJMOVÁ 
KINJO
Papagena

Snažím se být pozitivní a upřímná. 
Držím se japonského přísloví: „Dě
lat své nejlepší a zbytek nechám 
na nebi".

PETRA 
PERLA 
NÔTOVÁ
První dáma

Kouzelná flétna mě provádí 
různými životními proměnami. 
Po mateřské dovolené mě vrá
tila na jeviště, a to premiérovým 
představením v Plzni. V probíhající 
sezoně účinkuji v představení této 
Mozartovy opery v Bratislavě, nyní 
to bude nová inscenace ve Stavov
ském divadle a již 17. dubna mám 
premiéru ve francouzské Marseille 
v roli Paminy. Jak mě „flétna“ 
provází mým pěveckým životem, je 
opravdu „magické“. Nemyslíte? 

MARIE 
FAJTOVÁ
Pamina

Věřím tomu, že my lidé jsme pro
gramovatelní. Svého času pro mě 
byla např. velká překážka (a svým 
způsobem tedy i nástraha) tréma, 
která mě značně omezovala. Pře
programovala jsem se tedy tak, že 
chvíle, ve kterých hrozila paraly
zace strachem, jsem si dopředu 
živě představovala s tím, že budu 
klidná, koncentrovaná a bude mi 
příjemně. Tento přístup zafungoval 
stoprocentně, a tak ho s různými 
obměnami úspěšně aplikuji i v ji
ných oblastech života a dokonce 
si troufám říct, že život může být 
bez překážek a nástrah. Jde pouze 
o naše dobré naprogramování! 
To ostatně přeji všem divákům 
a čtenářům časopisu Národního 
divadla!

KATEŘINA 
JALOVCOVÁ
Třetí dáma

Žádné takto poetické překonávání 
překážek nezažívám. Ale když 
mám pocit, že nějaký problém 
mám, vzpomenu si na dokument 
o mladém klukovi, který díky ra
kovině přišel o polovinu těla a byl 
zcela odkázán na pomoc druhých. 
Na otázku z čeho má největší 
strach,odpověděl, že se bojí, aby 
neonemocněl. Pak mi moje strachy 
a problémy připadají přinejmenším 
malicherné. S poetikou flétničky 
se to srovnat nedá i když je to 
pravdivé.

JANA 
LEVICOVÁ
Druhá dáma

Moje hlavní magie, která mě 
vždycky dostane ze všech splínů 
a starostí, je pozitivní myšlení (což 
se sice ne vždy úplně daří, ale 
snažím se) a láska. Prostě moje 
rodina a náš dům v Borovici, to 
je nejlepší útočiště. Tady se léčí 
všechny moje problémy a bolesti. 
Čas strávený s rodinou je pro mě 
něco jako dobíjecí baterky, které se 
nikdy nevybijí. 

ONDŘEJ 
KOPLÍK
Monostatos

Myslím si, že jde především 
o postoj k dané překážce nebo 
problému. Uvědomit si, že nic není 
nemožné, a snažit se být psychicky 
v pohodě – pak jde všechno. No 
a k této pohodě používám "magic
ké prostředky" – dobré jídlo, dobré 
pití nebo dobré ženy … Případně 
všechno dohromady!

Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Vladimír Morávek

Premiéra: 
5. a 7. února 2015
ve Stavovském divadle
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OPERA > Z POKLADŮ HUDEBNÍHO ARCHIVU NÁRODNÍHO DIVADLA

1  Starosvětskou pečetí opatřené 
povolení c. k. policejního ředitelství 
pro Bendlovu operu Karel Škréta, 
která byla uvedena v Národním 
divadle v prosinci 1883 krátce 
po jeho znovuotevření.

2  Cenzurní povolení k provozo
vání Čajkovského Evžena Oněgina, 
pocházející z počátku Protektorátu. 
Tehdy ještě ruská operní klasika 
prošla, těsně před zahájením války 
Německa proti Sovětskému svazu 
v červnu 1941 však Evžen Oněgin 
z jeviště Národního divadla až 
do roku 1946 zmizel.

3  V libretu Smetanovy Čertovy 
stěny se protektorátnímu cenzorovi 
kupodivu nelíbilo slovo, které bylo 
v té době jinak hojně užívané, a za
trhl ho barevnou tužkou. Důvodem 
byl zřejmě dojem chamtivosti, 
který je z této ironicky psané repli
ky poustevníka Beneše zřejmý. 
Problém mohl představovat také 
rým vůdcesvůdce …

4  V následném cenzurním povo
lení cenzura nařídila provedení 
textových změn a jak je vidět, dba
la při tom dokonce na zachování 
básnických parametrů libreta.

5  Jiným závadným dílem české 
klasiky byla za Protektorátu Janáč
kova Její pastorkyňa. Německým 
úřadům vadila v textu některá cit
livá slova jako „Němkyně“ či „židé“. 
Je zarážející, že cenzor požadoval 
slovo „Němkyně“ vynechat bez 
náhrady, což s ohledem na hud
bu není možné. Pravděpodobně 
si nebyl vědom toho, že mělo jít 
o cenzuru operního libreta. Mělo, 
ale nešlo – obě závadná slova 
se v Janáčkově partituře vůbec 
nevyskytují.

6  Divadlo totiž bez dalšího komen
táře cenzuře předložilo mnohem 
obsáhlejší text činoherní předlohy 
Její pastorkyni z pera Gabriely 
Preis sové. Divadlo si pravděpodob
ně chtělo ušetřit práci za stro
jopisný přepis operního libreta, 
a tak přidělalo práci cenzuře. Ta 
cenzurovala i to, co v opeře není. 

7  Na konec cenzurních libret se 
cenzoři podepisovali. Dr. Rudolf 
Kalhous musel v tomto případě po
zorně přečíst Čajkovského Evžena 
Oněgina.

K pokladům hudebního archivu Národního divadla patří také rozsáhlá sbírka libret, které tak či onak slou
žily při přípravě operních inscenací, ať už jako režijní, inspicientské a nápovědní knihy, nebo jako cenzurní 
exempláře. Ano, i k opeře patřila cenzura, a to nejen za totalitních režimů – cenzurní řízení, tedy policejní 
schvalování operních textů a kontrola jejich politické či mravní korektnosti, bylo zcela běžnou záležitostí 
jak v době monarchie, tak první republiky. V časech nesvobody byla ovšem cenzura nejbdělejší.

1
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Její pastorkyňa neměla potíže 
s cenzurou jen za protektorátu. 
Citelně ji postihla i c. k. cenzura 
v roce 1916. Paradoxně je ale 
jinak pražská premiéra Pastorkyni 
považována za klíčovou událost, 
která otevřela Janáčkově hudbě 
cestu do světa.

8  V době první světové války 
musely z libreta zmizet všechny 
nevhodné zmínky o odvodu (jinak 
též assentě), vyhýbání se vojenské 
službě či negativních zkušenostech 
s ní. Tam, kde nebylo možné změ
nit kontext dané situace, cenzura 
alespoň nařídila užít neutrálnější 
výrazy (nevzali místo neodvedli, 
starost místo odvod apod.). 

9  Števa musel ve svém prvním 
výstupu, kdy se vrací zpět od odvo
du, předstírat, že vojákem „chce“, 
nikoli „musí“ být. Števova opilost 
však takové větě mohla dodat 
ještě nevhodnější význam než její 
původní znění.
10  Nešťastné Jenůfě cenzor hned 
na začátku zakázal mluvit o vojně.
11  Laca nesměl užít slovo „assen
ta“ (odvod).
12  Cenzurou prošel – snad pro 
jistotu – i text, který je pouze v čino
herní předloze a v opeře se vůbec 
nevyskytuje. Lacova kritika odvo
dové praxe, přestože v této podobě 
u Janáčka nezazní, si vysloužila 
červený cenzorský inkoust.

13  Píseň rekrutů z 1. jednání 
v cenzurní úpravě – bát se vojny je 
zakázáno, bát se ženy povoleno.
14  Jenůfa nesměla říci, že jim 
Pánbůh pomohl „s tím odvodem“, 
nýbrž jen „z té starosti“.
18  Slovo odvod zůstalo tabu i pro 
Števu ve 2. jednání opery.
16  Titulní strana cenzorského 
výtisku Její pastorkyni. Cenzuře 
byla předložena celá hra Gab
riely Preissové, ačkoli Janáček 
mnoho z jejího textu ve své opeře 
vynechává. Uprostřed strany vi
díme kladné vyjádření tehdejšího 
ředitele Národního divadla Gustava 
Schmoranze z února 1916. Nahoře 
je připsané schválení intendance 

(úřední správy) Národního divadla 
z března téhož roku. 
17  Ručně psaná přidaná píseň re
krutů z 1. jednání, která v činoherní 
předloze není. Nepřípustné části 
písně byly cenzorem přeškrtnuty 
a nahrazeny novým textem. Nebylo 
myslitelné, aby se ve válečných le
tech na jevišti zpívalo, že se bohatí 
mohou z vojny vyplatit a do armády 
musí jen chudáci. Cenzurní úprava 
naopak volí slova, která měla spíše 
povzbudit bojovou morálku: „Který 
je k ničemu, nevylízaj z domu. Jenom 
já voráček rád budu vojáček.“ Opra
vena je znovu i původní Števova 
věta „A já tím vojákem musím být!“
Připravil Ondřej Hučín

8



Vzpomínáme
Koncem minulého roku nás opustili dva emeritní sólisté Opery Národního divadla, tenoristé Zdeněk Švehla (16. 7. 1924–21. 12. 2014)  
a Dalibor Novotný (14. 1. 1926–30. 12. 2014). 

Lyrický tenor ZDEŇKA ŠVEHLY mohli diváci Ná
rodního divadla pravidelně obdivovat od sezony 
1957/58, kdy se stal sólistou našeho souboru, 
do roku 1990, kdy odešel do důchodu. Jeho 
doménou byly mozartovské postavy (Belmonte, 
Don Ottavio a Ferrando), Pucciniho Rudolf, Pin
kerton a Cavaradossi, Verdiho Alfréd a Gabriel 
Adorno, z českého repertoáru Smetanův Jeník 
a Vítek, Janáčkův Kudrjáš a Albert Gregor ad. 
Byl hostem mj. Vídeňské státní opery, představil 
se také publiku v Irsku nebo v USA. V roce 
2014 převzal Cenu Thálie za celoživotní operní 
mistrovství. 

DALIBOR NOVOTNÝ přišel do Národního diva
dla v r. 1975. Do jeho repertoáru patřily role 
prvního tenorového oboru, jako jsou Smetanův 
Jeník, Dalibor, Vít a Lukáš, Dvořákův Princ, Jiří 
a Jirka, Fibichův Don Cesar, Beethovenův Flo
restan, Weberův Max, Wagnerův Erik a Walther 
Stolzing, Gounodův Faust, Bizetův Don José, 
Čajkovského Heřman, Pucciniho Cavaradossi 
a Kalaf. Od roku 1980 vykonával též funkci 
zástupce šéfa opery, do důchodu odešel s kon
cem roku 1989.

Únor s Festivalem 
Opera 2015
12. ročník Festivalu hudebního divadla Opera se koncem ledna přehoupl do své druhé polo
viny a z velké části se stěhuje mimo Národní divadlo: do Divadla Komedie, La Fabriky, Čes
kého muzea hudby, Divadla Na Prádle a Divadla Hybernia, kde budou k vidění převážně díla, 
která vznikla před nedávnem – opery Tomáše Hanzlíka, tandemu Pavel Drábek a Ondřej 
Kyas či Ivana Medka a Markéty Dvořákové. Všechno pozoruhodné operní projekty, moderní 
příběhy vyprávěné moderním, přitom nikterak nepochopitelným divadelním jazykem – věř
te tomu, že stojí za to je poznat!
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Tosca
Foto: P. Berounský



Bohužel, ani leden nebyl v tomto směru k opeře laskavý.  
Zemřel emeritní dirigent Opery Národního divadla Josef Kuchinka.

JOSEF KUCHINKA (21. 10. 1925–12. 1. 2015) byl 
v Národním divadle angažován od r. 1960 do 1991. 
Kromě oper, které dirigoval v reprízách, nastudoval 
např. Dvořákova Jakobína, Leoncavallovy Kome-
dianty, Pucciniho Madama Butterfly, Myslivečkova 
Tamerlána, Rossiniho Lazebníka sevillského, 
Čajkovského Pikovou dámu, Martinů Mirandolinu aj. 
Dirigoval také mnoho baletů. Uznání si získal i v za
hraničí, vysokého ocenění se mu dostalo v Itálii 
za nastudování Myslivečkova Tamerlána – v Miláně 
(La Scala 1979) a v Reggio nell’Emilia (1979). 

Čest jejich památce!

Blahopřejeme
 

Šedesáté narozeniny oslaví 23. února teno
rista MIROSLAV KOPP. V letech 1981–1992 
byl sólistou Opery Národního divadla, 
následně zde účinkoval jako host. Svůj 
lyrický tenor uplatnil např. jako Smetanův 
Vašek i Jeník, Jarek a Vít, Dvořákův Princ, 
Janáčkův Boris a Albert Gregor, Martinů Mi
chel, Mozartův Don Ottavio a Tamino, Verdiho 
Alfréd a Don Carlos aj. Jako Jeník, Prodaná 
nevěsta, 1982

Do dalších let přejeme všechno dobré!

Na scénách Národního divadla vás naproti 
tomu čeká ta nejklasičtější klasika: Pucciniho 
Tosca a Bohéma. Jsou na repertoáru pražských 
operních souborů v posledních letech stále – 
a přeci věřím, že budou festivalová představení 
vyprodaná. Proč? Tak třeba Bohéma: nemůžete 
si přeci nechat ujít inscenaci Slovenského 
národního divadla, pod kterou je podepsán 
Peter Konwitschny, ve svých sedmdesáti le
tech podle mě stále jeden z nejvýznamnějších 
současných operních režisérů. Neopustila ho 
invence, poslouchá hudbu a na jevišti dokáže 
vykouzlit poetické i drsné obrazy. A hlavně: 
jakkoli jsou jeho inscenace vizuálně originál
ní, v jejich centru je stále interpret – operní 
herec, který v kontaktu s ostatními tvoří 
uvěřitelnou, pravdivou, pochopitelnou postavu. 

Bohému nastudoval nejprve v Lipsku, poté 
o jeho inscenaci projevili zájem v Bratislavě – 
ostatně není to první spolupráce Slovenského 
národního divadla s Peterem Konwitschným: 
možná jste před několika lety viděli v Praze 
jeho bratislavského Evžena Oněgina? Po všech 
zkušenostech, které s ním mám, věřím, že jeho 
Bohéma bude znamenat výjimečný, odzbrojují
cí emotivní zážitek.

Foersterova Eva se v Národním divadle ne
hrála přes třicet let. Podívejte se na fotografii 
z libereckého představení – není to ta nejlepší 
pozvánka? Libreto vychází z naturalistického 
dramatu Gabriely Preissové Gazdina roba, 
Foesterova hudba je ovšem spíše lyrická nežli 
dramatická. Mladičká režisérka Linda Keprtová 

vypráví příběh dívky, která si šla neohroženě 
za svým štěstím, aby nakonec skončila tra
gicky, se smyslem pro původní naturalistické 
ladění i symbolický rozměr příběhu, každopád
ně po svém, se zjitřenou imaginací. Liberecký 
soubor patří na festivalu v posledních letech 
k nejúpěšnějším – připomeňme Pucciniho Ed-
gara, v němž jednu z hlavních rolí zpívala Lívia 
Obručník Vénosová, představitelka Evy. 

Festival končí až 21. února inscenací Alice in 
bed, současnou Alenkou v říši divů a za zrca
dlem, v Divadle Hybernia. Prožijte s námi ale
spoň některý z deseti festivalových únorových 
večerů!

Lenka Šaldová, ředitelka festivalu Opera 2015
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Bohéma
Foto: J. Barinka

 >

Eva
Foto: L. Grym
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KRONIKA

1  Připomínáme si 130. výročí 
narození herečky ZDENKY BALDOVÉ 
(20. 2. 1885–26. 9. 1958). Do Národní
ho divadla přišla se svým manželem 
K. H. Hilarem r. 1922 a působila zde až 
do smrti. Jako Polina, Nepřátelé, 1954

2  Před 110 lety zemřel FRANTIŠEK 
HYNEK (20. 10. 1837–25. 2. 1905), 
sólista opery a režisér. Členem 
souboru ND byl v letech 1881–1902. 
V roli Beneše, Dalibor, 1886

3  Vzpomínáme 70. výročí úmr
tí dirigenta JOSEFA CHARVÁTA 
(18. 3. 1884–23. 2. 1945). V ND 
působil řadu let pohostinsky, v letech 
1928–1945 zde byl v trvalém angažmá.

4  130 let uplynulo od narození 
KARLA JIČÍNSKÉHO (20. 2. 1885–
8. 11. 1962), herce a režiséra. Členem 
Činohry ND byl v období 1919–1938. 
Tulák, Ze života hmyzu, 1922 

5  Před 40 lety zemřel he
rec STANISLAV NEUMANN 
(16. 7. 1902–19. 2. 1975). V Čino
hře ND byl v letech 1927–1975. 
V roli Firse, Višňový sad, 1967

Foto: J. Svoboda, archiv
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Jeden den s filmovým štábem
Díky štědrosti a rozhodnutí našich mecenášů, kteří podpořili myšlenku marketingové kampaně Mecenášského 
klubu, se nám podařilo zrealizovat propagační videospot. Natočení takového videa není vůbec žádná hračka, jak 
by se mohlo na první pohled zdát, a předchází mu spoustu příprav a mnoho disciplíny a trpělivosti během natáče
ní. Pro představu vám nabízíme několik obrázků přímo „z placu“. Štáb pracoval celý den od brzkých ranních hodin, 
a to hned na několika lokacích. V hlavních rolích se představí Iva Janžurová, Václav Postránecký, Marie Fajtová, 
Gabriel Barrenengoa a trojice tanečnic ze souboru Baletu ND Hélène Chavarot, Morgane Lanoue a Alice Petit.
S naším spotem se budete setkávat v médiích po čas měsíce února. 

Další zajímavosti sledujte na internetových stránkách www.meknd.cz nebo na našem facebooku.

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

 >

Snímky z natáčení 
Foto: H. Smejkalová

V únoru oslaví mecenáši 
Národního divadla se svým 
klubem již páté narozeniny. 
Mecenášský klub se těší ob
libě svých členů, jejichž počet 
přesahuje stovku. Mecenáši se 
i letos mohou těšit na skvělé 
akce po celý rok, exkluzivní 
zážitky, setkání s umělci nebo 
komentované prohlídky. 
V loňském roce jsme spustili 
v rámci divadelního magazínu 
projekt rozhovorů mecenášů 
s umělci, ve kterém budeme 
pokračovat. Díky tomu dosta
nou někteří z vás, mecenášů, 
příležitost vyzpovídat své 
oblíbené herce, tanečníky či 
operní zpěváky. 

Máteli v oblibě divadlo a vše, 
co se kolem něj děje, stejně 
tak, jako naši mecenáši, staňte 
se i vy mecenášem Národního 
divadla. Stanete se tak součástí 
společenství milovníků kultury, 
kteří se pravidelně scházejí 
v prostorách Národního a Sta
vovského divadla, Státní opery 
a Nové scény. Vítáme nové 
členy již za příspěvek ve výši 
1 500 Kč ročně. Nabízíme 
svým členům řadu zajímavých 
benefitů a skutečnou účast 
na společenském životě naší 
první scény. 

Kontakt:
Eva Sochorová, T 731 603 641
e.sochorova@narodnidivadlo.cz
www.meknd.cz
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KALEIDOSKOP
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Společenský
kaleidoskop

Othello opět na scéně

Ve Stavovském divadle měla v pro-
sinci premiéru nová inscenace Othella 
v režii Daniela Špinara. Zaujala jak 
diváky, tak kritiky.

1  Ing. Peter Palečka, člen předsta
venstva a náměstek generálního 
ředitele, Corporate Secretary, 
Komerční banka, s rodinou

2  Doc. MgA. Jan Burian, ředitel Ná
rodního divadla, a Michal Dočekal, 
umělecký šéf Činohry ND

3  Režisér Daniel Špinar
4  Blanka Burianová a Ing. Jiří Maceš

ka, člen Rady Národního divadla, 
s chotí 

5  Představitel titulní role Karel  
Dobrý … 

6  … a jeho syn
7  Dokumentaristka Helena Třeštíková
8  Člen Činohry ND Vladislav Beneš 

se svými dětmi

Orango & Antiformalis-
tický jarmark

Pozoruhodným počinem Opery bylo 
uvedení dvou Šostakovičových opusů 
na Nové scéně Národního divadla.

9  Děkovačka
10  Režisérka Sláva Daubnerová
11  Dirigent Jan Kučera
12  Doc. MgA. Jan Burian, ředitel 

Národního divadla, a Mgr. Silvia 
Hroncová, ředitelka Opery Národní
ho divadla a Státní opery

13  Hudební skladatel, libretista a hu
dební publicista Miloš Orson Štěd
roň, za ním basista Oleg Korotkov

14  Jeden z hlavních protagonistů, 
barytonista Roman Janál, za ním 
hudební skladatel Vladimír Franz
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1969 Doba ledová

V pátek 16. ledna 2015 se na Nové 
scéně uskutečnil scénický večer k po-
ctě Jana Palacha, a to podle námětu 
Jiřího Sozanského, v režii Michala 
Dočekala a hudbou Petra Kofroně. 
Před zahájením scénického večera 
byla odhalena v areálu Muzea Kampa 
tematická ledová socha autora Miro-
slava Pošvice.

15   Transport ledových kvádrů  
na Kampu

16  Ke slovu přišla motorová pila …
17  … i žehlička
18  Přípitek u dokončené ledové plas

tiky – herečka Vlasta Chramostová, 
vpravo Meda Mládková, galeristka 
a mecenáška umění

19  Sochař Olbram Zoubek, autor Pala
chovy posmrtné masky, moderátor 
večera PhDr. Petr Koura, Vlasta 
Chramostová, spisovatel Pavel 
Kohout

20  Diváci zhlédli filmovou esej 
Stanislava Miloty Jan ‘69, doku
mentující Palachův pohřeb, nebo 
si poslechnout úryvky z vyšetřova
cích spisů, které četli Radúz Mácha, 
Saša Rašilov a Igor Bareš
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PROGRAM > ÚNOR / FEBRUARY 2015

Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. Ne/Sun
Výlety páně Broučkovy / The Excursions of Mr. Brouček 
(Národní divadlo moravskoslezské Ostrava /  
National MoravianSilesian Theatre – Festival Opera 2015)

19.00

 2. Po/Mon Carmen O2 19.00

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

 4. St/Wed Čarodějův učeň / Krabat 19.00

 5. Čt/Thu Radúz a Mahulena / Radúz and Mahulena (derniéra / last time) 19.00

 6. Pá/Fri Čarodějův učeň / Krabat 19.00

 7. So/Sat Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 19.00

 8. Ne/Sun
Eva (Divadlo F. X. Šaldy Liberec / 
F. X. Šalda Theatre Liberec – Festival Opera 2015)

19.00

 9. Po/Mon Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows EX 19.00

10. Út/Tue Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

11. St/Wed Jakobín / The Jacobin 19.00

12. Čt/Thu Rusalka 19.00

13. Pá/Fri Dokonalé štěstí aneb 1789 / Perfect Happiness or 1789 Č2 19.00

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

19.00

15. Ne/Sun
Šípková Růženka / Sleeping Beauty 
(Divadlo J. K. Tyla Plzeň / The J. K. Tyl Theatre in Pilsen)

19.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue La traviata I 19.00

18. St/Wed nehraje se / no performance

19. Čt/Thu La traviata 19.00

20. Pá/Fri Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

21. So/Sat Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 17.00

22. Ne/Sun
Čert a Káča / The Devil and Kate VIII 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

23. Po/Mon La traviata 19.00

24. Út/Tue nehraje se / no performance

25. St/Wed Dokonalé štěstí aneb 1789 / Perfect Happiness or 1789 XIV 19.00

26. Čt/Thu Carmen 19.00

27. Pá/Fri
Ceny Ministerstva kultury ČR 17.00

Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00

28. So/Sat Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

 1. Ne/Sun Turandot 19.00

 2. Po/Mon nehraje se / no performance

 3. Út/Tue La traviata 19.00

 4. St/Wed Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

 5. Čt/Thu Mefistofeles VŘ 19.00

 6. Pá/Fri nehraje se / no performance

 7. So/Sat Ples v Opeře / Ball at the Opera 20.00

 8. Ne/Sun Amerikana III NDS1 19.00

 9. Po/Mon
La bohème (Bohéma) (Slovenské národní divadlo Bratislava / 
The Slovak National Theatre – Festival Opera 2015)

19.00

10. Út/Tue Il trovatore (Trubadúr) 19.00

11. St/Wed Amerikana III (derniéra / last time) XI 19.00

12. Čt/Thu Madama Butterfly 19.00

13. Pá/Fri Carmen 19.00

14. So/Sat Aida 19.00

15. Ne/Sun Rusalka ROD6 14.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue nehraje se / no performance

18. St/Wed nehraje se / no performance

19. Čt/Thu Turandot II 19.00

20. Pá/Fri La bohème (Bohéma) 19.00

21. So/Sat Nabucco 19.00

22. Ne/Sun Mefistofeles A 16.00

23. Po/Mon nehraje se / no performance

24. Út/Tue Otello OH 19.00

25. St/Wed Tosca 19.00

26. Čt/Thu nehraje se / no performance

27. Pá/Fri Rigoletto 19.00

28. So/Sat Nabucco 19.00
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Únor / February 2015

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 1. Ne/Sun
Kouzelná flétna / The Magic Flute 
(Balet Praha Junior / Ballet Prague Junior)

19.00

 2. Po/Mon Zahradní slavnost / The Garden Party VI 19.00

 3. Út/Tue Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac 19.00

 4. St/Wed nehraje se / no performance

 5. Čt/Thu Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

 6. Pá/Fri
Tosca (Severočeské divadlo Ústí nad Labem /  
North Bohemian Theatre Ústí – Festival Opera 2015)

19.00

 7. So/Sat Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

 8. Ne/Sun Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor
ROD3 14.00

19.00

 9. Po/Mon Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) O1 19.00

10. Út/Tue 1914 XIII 19.00

11. St/Wed 1914 19.00

12. Čt/Thu Tartuffe Impromptu! ČS1 19.00

13. Pá/Fri Don Giovanni XII 19.00

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

19.00

15. Ne/Sun Die Zauberflöte (Kouzelná flétna)
ROD1 14.00

19.00

16. Po/Mon Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor Č1 19.00

17. Út/Tue Mikve / Mikveh 19.00

18. St/Wed nehraje se / no performance

19. Čt/Thu Strýček Váňa / Uncle Vanya DV1 19.00

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

21. So/Sat Valmont 19.00

22. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – Belcanto IX 11.00

Bohemia Balet – Premiéra 2015 19.00

23. Po/Mon Les / The Forrest 19.00

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

25. St/Wed Le nozze di Figaro (Figarova svatba) 19.00

26. Čt/Thu Mikve / Mikveh 19.00

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

28. So/Sat Racek / The Seagull 19.00

 1. Ne/Sun Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Studio DAMÚZA) 17.00

 2. Po/Mon Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White ČNS2 19.00

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

 4. St/Wed nehraje se / no performance

 5. Čt/Thu nehraje se / no performance

 6. Pá/Fri Kvartýr / Hang-out 19.00

 7. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

Po sametu / After the Velvet 19.00

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue nehraje se / no performance

11. St/Wed nehraje se / no performance

12. Čt/Thu Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

13. Pá/Fri Blackbird 19.00

14. So/Sat Human Locomotion 20.00

15. Ne/Sun
Human Locomotion NDS2 17.00

Ten hrob je mi malý / The Grave Is Too Small 20.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue nehraje se / no performance

18. St/Wed nehraje se / no performance

19. Čt/Thu
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne (premiéra / premiere)

20.00

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

20.00

21. So/Sat
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

20.00

22. Ne/Sun
Dešťová víla (Studio DAMÚZA) 17.00

Čekání na Godota / Waiting for Godot (derniéra / last time) 19.00

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

24. Út/Tue Po sametu / After the Velvet 19.00

25. St/Wed Antikódy / Anticodes 20.00

26. Čt/Thu nehraje se / no performance

27. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

28. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

Změny v předplatném
O1, O2: 
Začátek inscenace Salome se v pů
vodně plánovaných termínech  
posouvá z 19.00 na 20.00.

VŘ, R, ROD2, D:
Změna názvu titulu, původní název 
inscenace Perníková chaloupka  
se mění na Jeníček a Mařenka.

O veškerých změnách budou předplati
telé informováni dopisem či emailem 
a SMS. Aktuální změny se můžete dočíst 
na informační ceduli umístěné o přestávce 
každého předplatitelského představení 
v prostoru večerní pokladny Národního 
divadla a Stavovského divadla a v prostoru 
šatny Nové scény a dále v předplatitel
ském bulletinu.
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PROGRAM > BŘEZEN / MARCH 2015

Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. Ne/Sun Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen
SE3 14.00

19.00

 2. Po/Mon La traviata 19.00

 3. Út/Tue Dokonalé štěstí aneb 1789 / Perfect Happiness or 1789 19.00

 4. St/Wed Jakobín / The Jacobin 19.00

 5. Čt/Thu Rusalka 19.00

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

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

 8. Ne/Sun Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows
VII 14.00

V 19.00

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue nehraje se / no performance

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

12. Čt/Thu Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen DV2 19.00

13. Pá/Fri La traviata 19.00

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

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

15. Ne/Sun Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice
14.00

KB 19.00

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

17. Út/Tue Rusalka 19.00

18. St/Wed nehraje se / no performance

19. Čt/Thu Jakobín / The Jacobin 19.00

20. Pá/Fri nehraje se / no performance

21. So/Sat Carmen 19.00

22. Ne/Sun Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 14.00

23. Po/Mon nehraje se / no performance

24. Út/Tue Dokonalé štěstí aneb 1789 / Perfect Happiness or 1789 Č3 20.00

25. St/Wed nehraje se / no performance

26. Čt/Thu Boris Godunov (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

27. Pá/Fri Brel – Vysockij – Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three) 19.00

28. So/Sat Ceny Thálie 2014 / Thalia Award 2014 20.00

29. Ne/Sun Boris Godunov (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

30. Po/Mon Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 19.00

31. Út/Tue Česká baletní symfonie II / The Czech Ballet Symphony II XI 19.00

 1. Ne/Sun Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) ROD5 14.00

 2. Po/Mon nehraje se / no performance

 3. Út/Tue nehraje se / no performance

 4. St/Wed Il trovatore (Trubadúr) 19.00

 5. Čt/Thu Ballettissimo (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

 6. Pá/Fri Ballettissimo (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

 7. So/Sat La traviata 19.00

 8. Ne/Sun Ballettissimo
X 14.00

B1 19.00

 9. Po/Mon Čert a Káči (Kühnův dětský sbor) 11.00

10. Út/Tue Mefistofeles O1 19.00

11. St/Wed Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) SE4 19.00

12. Čt/Thu Otello O2 19.00

13. Pá/Fri Tosca 19.00

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

15. Ne/Sun Tannhäuser SE1 14.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue La traviata 19.00

18. St/Wed Ballettissimo VŘ 19.00

19. Čt/Thu Turandot 19.00

20. Pá/Fri Romeo a Julie / Romeo and Juliet 19.00

21. So/Sat Romeo a Julie / Romeo and Juliet
ROD6 14.00

III 19.00

22. Ne/Sun Tannhäuser SE2 14.00

23. Po/Mon nehraje se / no performance

24. Út/Tue Carmen 19.00

25. St/Wed La bohème (Bohéma) 19.00

26. Čt/Thu Madama Butterfly 19.00

27. Pá/Fri Aida 19.00

28. So/Sat La traviata 19.00

29. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – M. P. Musorgskij IX 11.00

Rusalka 19.00

30. Po/Mon nehraje se / no performance

31. Út/Tue nehraje se / no performance
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Březen / March 2015

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 1. Ne/Sun Bohemia Balet – Bralen 19.00

 2. Po/Mon nehraje se / no performance

 3. Út/Tue Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

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

 5. Čt/Thu Strýček Váňa / Uncle Vanya 19.00

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

 7. So/Sat Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac 19.00

 8. Ne/Sun Don Giovanni
14.00

NDS1 19.00

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue Tartuffe Impromptu! XIII 19.00

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

12. Čt/Thu nehraje se / no performance

13. Pá/Fri Mikve / Mikveh 19.00

14. So/Sat Czech Grand Design 20.00

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

EX 19.00

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

17. Út/Tue Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac 19.00

18. St/Wed Les / The Forrest 19.00

19. Čt/Thu Audience u královny / The Audience (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

20. Pá/Fri Audience u královny / The Audience (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

21. So/Sat 1914 19.00

22. Ne/Sun 1914 19.00

23. Po/Mon Audience u královny / The Audience ČS2 19.00

24. Út/Tue Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor Č2 19.00

25. St/Wed Koncert Nadačního fondu Mathilda / Concert of Mathilda Foundation 19.00

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

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

28. So/Sat Petr Pan (Bohemia Balet) 
14.00

18.00

29. Ne/Sun Les / The Forrest 19.00

30. Po/Mon Valmont 19.00

31. Út/Tue Racek / The Seagull 19.00

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

 2. Po/Mon Blackbird 19.00

 3. Út/Tue Po sametu / After the Velvet 19.00

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

 5. Čt/Thu Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

 6. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 7. So/Sat
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

20.00

 8. Ne/Sun
Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

ROD3 17.00

 9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue Kvartýr / Hang-out 19.00

11. St/Wed nehraje se / no performance

12. Čt/Thu Strasti života / The Labor of Life (premiéra / premiere) 19.00

13. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

14. So/Sat Human Locomotion 20.00

15. Ne/Sun Human Locomotion 17.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

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

18. St/Wed Blackbird 19.00

19. Čt/Thu Strasti života / The Labor of Life ČNS1 19.00

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

20.00

21. So/Sat
Podivuhodné cesty Julese Verna / 
Extraordinary Voyages of Jules Verne

17.00

20.00

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

23. Po/Mon Strasti života / The Labor of Life XV 19.00

24. Út/Tue Po sametu / After the Velvet 19.00

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

26. Čt/Thu nehraje se / no performance

27. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

28. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

29. Ne/Sun
Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Studio DAMÚZA) 17.00

Antikódy / Anticodes (derniéra / last time) 20.00

30. Po/Mon nehraje se / no performance

31. Út/Tue Strasti života / The Labor of Life 19.00
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INFORMACE PRO DIVÁKY / INFORMATION FOR VISITORS

ON-LINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

Online nákup /rezervaci začněte výběrem  
v programu.
www.narodnidivadlo.cz, www.novascena.cz, www.opera.cz

INFORMACE:
info@narodnidivadlo.cz, +420 224 901 448 
 

POKLADNY  

1) Provozní budova ND, Ostrovní 1, Praha 1
2) Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1
3) Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1 
4) Nová scéna, Národní 4, Praha 1
Předprodej vstupenek na představení je 5 měsíců dopředu

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

v hrací dny do začátku představení
Večerní pokladny
• 45 minut před začátkem představení otevírají pokladny 

v historické budově ND, ve Stavovském divadle a ve Státní 
opeře, vstupenky na odpolední představení lze zakoupit 
v denních pokladnách

 

PARKING 

CENA ZA PARKOVNÉ PRO VOZIDLA A MOTOCYKLY (PO–NE)
PRO PODZEMNÍ GARÁŽE ND, OSTROVNÍ 1, PRAHA 1:
1.– 8. hodina od zahájení parkování: 50 Kč/hod. parkování.
Každá další hodina: 20 Kč/hod. parkování.
Cena je uvedena včetně DPH. Cena platí vždy i za každou 
započatou hodinu parkování.
Parkování vozidla za 1 den: 720 Kč.
Parkování vozidla za každý další den: + 480 Kč 
(2 dny: 720 + 480 = 1200 Kč, 3 dny: 720 + 480 + 480 = 1.680 Kč atd.)

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

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

SLEVY NA VSTUPENKY 

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

ZÁKLADNÍ PŘEHLED SLEV
• 20% sleva na dopolední a odpolední představení pro děti 

do 15 let věku
• 50% sleva pro držitele ZTP, ZTP/P a příslušníky odboje
• 50% sleva pro studenty SŠ/VŠ a pro držitele karty ITIC 

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

stavení činohry ND
• mimořádně vyhlašované slevy při různých příležitostech 

nebo pro různé skupiny diváků
• speciální cena při nákupu některých lóží jako celek
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

• u představení hostujících souborů, pronájmů a mimořád
ných projektů obvykle slevy neposkytujeme

ON-LINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

For online sales or reservations, select a performance  
in the programme.
www.narodnidivadlo.cz, www.novascena.cz, www.opera.cz 

INFORMATION:
info@nationaltheatre.cz, +420 224 901 448
 

THE BOX OFFICES  

1 Operations Building of the National Theatre, Ostrovní 1, P1
2 The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1
3 The State Opera, Wilsonova 4, Prague 1
4 The New Stage, Národní 4, Prague 1
Ticket advance sale 5 months in advance

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

Sat–Sun: 10 am to 6 pm, on play day the box office is open 
until the begining of the performance

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

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

PARKING 

PARKING FEES AT THE NATIONAL THEATRE COVERED 
CAR PARK OSTROVNÍ 1, PRAGUE 1 (MON–SUN):
1st–8th hour of parking: CZK 50/parking hour.
Each additional hour: CZK 20/parking hour.
The price includes VAT and also always applies to each 
started parking hour. 
Oneday parking fee: CZK 720. Parking fee for each subse
quent day: + CZK 480 (2 days: CZK 720 + 480 = CZK 1,200;  
3 days: CZK 720 + 480 + 480 =CZK 1,680, etc…).

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

INFORMATION
For further information, call +420 224 901 320,  
+420 224 901 443.
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Šéf Laterny magiky: Zdeněk Prokeš

Vychází 10× ročně
IČ 00023337

Adresa redakce: 
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1, T 224 901 537

Redaktoři a autoři informačních textů  
souborů (není-li uvedeno jinak):
Činohra:  
Tomáš Staněk, Kateřina Ondroušková,  
T 224 901 236
t.stanek@narodnidivadlo.cz,  
k.ondrouskova@narodnidivadlo.cz 
Opera: Juraj Gerbery, M 774 574 130
j.gerbery@narodnidivadlo.cz
Balet: Helena Bartlová, T 224 902 527
h.bartlova@narodnidivadlo.cz
Nová scéna: Lucie Kocourková, 
M 601 338 154
l.kocourkova@narodnidivadlo.cz
Obchodní informace:
Jiří Adamík, T 224 901 520
j.adamik@narodnidivadlo.cz
Programové a repertoárové informace:
Zdeněk Staňkovský, T 224 901 603
z.stankovsky@narodnidivadlo.cz

Odpovědná redaktorka: Dana Flídrová
d.flidrova@narodnidivadlo.cz, 
T 224 901 537
Grafická úprava, prepress:  
Petr Huml, Formata
Tisk: Tiskárna Polygraf s.r.o.

Toto číslo vychází: 30. 1. 2015
Redakční uzávěrka: 12. 1. 2015
Programová uzávěrka: 19. 1. 2015
Příští číslo vyjde: 27. 2. 2015

ISSN: 12121045

PŘÍSTUP DO BUDOV ND 
I DO PARKINGU 
JE UPRAVEN PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNER INSCENACÍ 
BALETU A OPERY ND

PARTNER INSCENACÍ ND 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



V prosinci 1969 měla premiéru inscenace Čajkovského 
opery Eugen Oněgin v nastudování Jana Husa Tichého a re
žiséra Karla Jerneka. Uváděla se až do roku 1989 a u diri
gentského pultu se vyměnilo na 13 dirigentů. Samozřejmě 
také obsazení se během těch dvaceti let velmi měnilo. 
Na první premiéře 12. 12. 1969, i na druhé 20. 1. 1970 (!) se 
v roli Oněgina objevil Václav Zítek a Lenského zpíval Zdeněk 
Švehla. V prosinci 2014 nás tento skvělý pěvec, emeritní 
člen Opery ND, bohužel opustil.

FOTO: J. SVOBODA


