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06 S Alinou Nanu,
první sólistkou Baletu ND, o životě a tanci

10 Chvění –  
baletní premiéra Petra Zusky

34 Žádný člověk – 
nová opera Jiřího Kadeřábka
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Premieres
FOR THE 2016–2017 SEASON

Premiéry
SEZONY 2016–2017

PREMIÉRY / PREMIERES  

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE
Cube
Scénář: Pavel Knolle, Štěpán Pechar, 
David Stránský
Hudba: Jan Šikl
Choreografie: Štěpán Pechar,  
David Stránský
23. 3. 2017

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Chvění / Tremble
Hudba: Henryk Górecki, Jiří Pavlica
Námět, choreografie a režie:  
Petr Zuska
2. & 3. 3. 2017

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Malá mořská víla /  
The Little Mermaid
Hudba: Zbyněk Matějů
Choreografie: Jan Kodet
Režie: SKUTR
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser /
David Švec
10. & 11. 11. 2016

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 
Sólo pro nás dva /  
Solo for the Two of Us
Hudba: Jaromír Nohavica, Beata Bocek
Choreografie a režie: Petr Zuska
15. & 16. 6. 2017

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Benjamin Britten
Noemova potopa / Noye’s Fludde
koncertní provedení / concert
Dirigent: David Švec
2. 10. 2016

Carl Orff
Chytračka, Měsíc /  
Die Kluge, Der Mond
Dirigent: Zbyněk Müller / Nikol Kraft
Režie: Jiří Nekvasil
20. & 21. 10. 2016

Giacomo Puccini
Tosca
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Režie: Arnaud Bernard
28. & 29. 1. 2017

Hector Berlioz
Faustovo prokletí /  
La damnation de Faust
koncertní provedení / concert
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
9. & 12. 3. 2017

Václav Kašlík
Krakatit
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Alice Nellis
20. & 21. 4. 2017

Richard Wagner
Lohengrin
Dirigent: Constantin Trinks
Režie: Katharina Wagner
8. & 9. 6. 2017

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Gaetano Donizetti
Poprask v opeře / Viva la Mamma
Dirigent: Enrico Dovico
Režie: Radim Vizváry
9. & 10. 2. 2017

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Three Tales
by Beryl Korot & Steve Reich
Dirigent: Marko IvanoviĆ
3. 12. 2016

Jiří Kadeřábek
Žádný člověk / No Man
Dirigent: Jiří Kadeřábek
Režie: Katharina Schmitt
31. 3. 2017

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN /  
THE KARLÍN MUSIC THEATRE

Jacques Offenbach
Orfeus v podsvětí / Orphée aux Enfers
Dirigent: Jan Chalupecký
Režie: Michal a Šimon Cabanovi
6. & 7. 7. 2017

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Koncert k zahájení sezony 2016/17
E. F. Burian, V. Novák, V. Suk,  
X. Leroux a další
Dirigent: Petr Kofroň 
16. 9. 2016

Štefan Margita Gala 60
K jubileu tenoristy světového renomé
Dirigent: Robert Jindra
13. 11. 2016

Adventní koncert
Sólisté a orchestr ND,  
Kühnův dětský sbor, 
Dirigent: Jan Chalupecký
27.11., 4., 11. a 18. 12. 2016

Matiné k 193. výročí narození  
Bedřicha Smetany 
Sólisté Opery ND, orchestr  
Pražské konzervatoře, 
Dirigent: Miriam Němcová
25. 2. 2017

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2017
Housle: Isabella D‘ Eloize Perron
Dirigent: Pierre Pichler
27. 1. 2017

FORUM KARLÍN / 
THE FORUM KARLÍN 

Wagner–Korngold–Zemlinsky
R. Wagner:  
Mistři pěvci norimberští, předehra 
E. W. Korngold: 
Houslový koncert D dur
A. Zemlinsky: Lyrická symfonie 
Housle: Jiří Vodička
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
25. 3. 2017

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Jane Austenová
Pýcha a předsudek /  
Pride and Prejudice
Režie: Daniel Špinar
24. & 25. 11. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Anton Pavlovič Čechov
Tři sestry / Three Sisters
Režie: Daniel Špinar
8. & 9. 9. 2016

Ladislav Fuks
Spalovač mrtvol / The Cremator
Režie: Jan Mikulášek
15. & 16. 12. 2016

Federico García Lorca
Krvavá svatba / Blood Wedding
Režie: SKUTR
16. & 17. 3. 2017

Václav Kliment Klicpera, Milan Šotek
Mlynářova opička /  
The Miller’s Monkey
Režie: Štěpán Pácl
25. & 26. 5. 2017

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

René Levínský
Dotkni se vesmíru a pokračuj / 
Press Space to Continue
Režie: Jan Frič
3. & 8. 11. 2016

Finegan Kruckemeyer
Na moři, zírám nahoru /  
At Sea, Staring Up
Režie: Štěpán Pácl
9. & 13. 3. 2017

420PEOPLE, Daniel Špinar a kol.
Křehkosti, tvé jméno je žena /  
Frailty, Thy Name is Woman
Režie: Daniel Špinar
11. & 18. 5. 2017

Činohra Balet
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Vážení diváci, milí přátelé!
Sezona se právě láme do své druhé půle.
Balet Národního divadla má tedy již za sebou 
bezpočet představení pestrého repertoáru, 
listopadovou premiéru Malé mořské víly, která 
se setkala s velice pozitivním ohlasem, celou 
šňůru každoroční „Louskáčkománie“, úspěš-
né přenesení Romea a Julie ze Státní opery 
do Hudebního divadla Karlín a v neposlední 
řadě celovečerní „off projekt“ Ballet&Fashion, 
kde jsme na jevišti Nové scény rozpohybovali 
a roztančili úžasné modely přední české návr-
hářky Heleny Fejkové jako průřez její tvorbou 
posledních dvou desetiletí.
Zásadní událostí blízké budoucnosti je pro nás 
přirozeně další premiéra. Tentokrát na jevišti 
Národního divadla, a to hned zkraje měsíce 
března. Její titul zní zvláštně: Chvění.
Ano, celý Balet ND se v těchto chvílích po-
měrně výrazně chvěje. A „co je bez chvění, 
není pevné“, jak pravil klasik. Nicméně chvění 
můžeme stejně tak vnímat jako projev určité 
nestability, nejistoty, excitace či strachu.
Nemusíme dlouho přemýšlet, abychom si 
těmito čtyřmi právě zmíněnými slovy tak 
nějak charakterizovali současný svět a jeho 
bolavý stav. Stav, který se zdravím mnoho 
společného nemá, jelikož příliš mnoho věcí se 
jaksi vymyká z kloubů a dává se do pohybu. 

Agresivita mezi národy a jejich skupinami; 
národy samy o sobě, kdysi tak samozřejmé 
a nehybné pilíře západní demokracie …
Doba, ve které se právě teď nacházíme, je po-
měrně specifická a i zásadní. Moc se v ní ne-
vyznáme, toho snad bude schopen až po de-
setiletích někdo z našich pravnuků. Chvění je 
totiž rovněž často prologem velkých změn. 
Přejme si jen a dělejme vše, co můžeme, pro 
to, aby se chvění nestalo zemětřesením.
„Ale co já?“ říká Vladimír Holan (tedy ten výše 
zmíněný klasik) v jedné ze svých básní právě 
v návaznosti na chvění.
V mém nejnovějším autorském tanečním 
divadle není nic z výše zmíněného nějak 
detailně konkretizováno. Stejně tak nečekejte 
žádné odpovědi či „návody k řešení“. O tom 
divadlo není. Je o symbolických obrazech, 
o metaforách, o archetypálních uzlících exi-
stence, které chtě nechtě nosíme celý život 
po kapsách.
Přijďte se podívat a jsem si jist, že se roze-
chvěje nejedna struna někde hluboko ve va-
šich duších a srdcích.

Petr Zuska
Umělecký šéf Baletu ND

Přijďte do Karlína!

Romeo a Julie
Hudba: Sergej Prokofjev
Choreografie a režie: Petr Zuska
Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Roman Šolc
Světelný design: Petr Zuska, Pavel Dautovský
Dirigenti: Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Uvádíme:
12. 2. 2017 
21. 3. 2017
10. a 11. 4. 2017
1. a 2. 7. 2017
v Hudebním divadle Karlín
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Sergej Polunin Live!
Jak jsme již informovali v minulém čísle časopisu, Balet 
Národního divadla zahájil spolupráci s významnou osob-
ností současného světového baletu a hlavním protagonistou 
dokumentárního filmu Dancer, SERGEJEM POLUNINEM. 
Již brzy se může těšit pražské publikum na jeho  
návštěvu v Národním divadle a prozradíme, že nejen  
na filmovém plátně. 

Projekt vzniká ve spolupráci s Production MILOSH.
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Pamětní deska ke  
generální opravě fasád 
Národního divadla
V pondělí 16. 1. 2017 se v podzemních prosto-
rách základních kamenů Národního divadla 
konalo slavnostní odhalení pamětní desky 
ke generální opravě fasád Národního divadla 
realizované v letech 2012–2015. Akce se mimo 
jiné zúčastnil ředitel Národního divadla Jan 
Burian, za realizátora stavby společnost OHL 
ŽS, a.s. generální ředitel Petr Brzezina a ředitel 
Divize J-Čechy Jiří Kápl, vedoucí odboru památ-
kového fondu Národního památkového ústavu 
Pavel Jerie či hlavní restaurátor Jiří Fiala.
Celková proinvestovaná částka z dotace  
Ministerstva kultury byla 135 880 610 Kč.

ND Café: Poklady 
Národního divadla
Ve čtvrtek 2. března 2017 od 17 hodin se 
ve foyer Nové scény ND můžete těšit na další 
díl cyklu neformálních setkání s názvem ND 
Café. Tentokrát budou „u kávy“ hovořit tvůrci 
pořadu Českého rozhlasu Dvojky Poklady 
Národního divadla. Moderátorem setkání bude 
Václav Žmolík, který přítomným divákům 
a zároveň i posluchačům Českého rozhlasu 
poodhalí vzácné kousky z archivu a vzpomínky 
z bohaté divadelní historie. V ND Café bude spo-
lu s ním host nejpovolanější, „živoucí poklad“ 
archivu Národního divadla, Marie Hradecká.

 >

Ředitelé Jan Burian a Petr Brzezina
Foto: H. Smejkalová

 >

Václav Žmolík a Marie Hradecká
Foto: Archiv ČRo
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Martin Beck  
a Laterna magika  
– první vlaštovky
Ve dnech 2. 2.–1. 4. 2017 se v kavárně Mezzo-
forte Caffe na Praze 3 uskuteční výstava Smile 
fotografa Martina Becka. Poprvé budou veřej-
nosti představeny některé snímky ze vznikající 
série fotografií umělců Laterny magiky, v rámci 
výstavy doplněné také portréty „velkých he-
reckých bardů“ Národního divadla. Spojovacím 
prvkem všech fotografií je úsměv.

Na další dávku fotografií se na jaře mohou těšit 
v rámci oslav 40 let inscenace Kouzelný cirkus  
také návštěvníci Nové scény ND.
Podrobnosti již brzy!

Přispějte na to,  
co přetrvá i na to,  
co je pomíjivé
Divadlo v sobě ukrývá velký paradox. Divadelní 
umění je pomíjivé, přesto se díky pečlivé práci 
a péči uměleckých i mimouměleckých pracovní-
ků vytvářejí trvalé hodnoty. 

Mecenášský klub Národního divadla je tady 
proto, aby tyto hodnoty ctil a chránil je pro příští 
generace. Podporujeme nejen to, co je zcela 
zjevné, ale také to, co zase tolik vidět není – 
tisíce protančených baletních špiček, technické 
zázemí, ale třeba i divadelní líčidla. V tomto 
duchu se ponese motiv našich nových vizuálů, 
na které se můžete těšit již nyní. 

Více se dočtete na straně 26. 

Pšššt! Něco valentýnského se chystá. 
Sledujte 13. února naše webové stránky či newsletter a dozvíte se víc.

Fotografická soutěž  
s Laternou magikou 
a časopisem FotoVideo
Časopis FotoVideo vyhlašuje fotografickou 
soutěž na motivy chystané premiéry Laterny 
magiky Cube. Základní inspirací byla tvůrcům 
v Laterně magice Rubikova kostka, ale kolik 
jiných motivů kostky se denně objevuje kolem 
nás? I v přírodě narazíme třeba na krychlový 
tvar minerálů (pyrit, fluorit, kamenná sůl). Kost-
ky jsou všude kolem nás. Kde všude je najdete 
– to už je na vás. 
Fotografie ve formátu JPEG mohou soutěžící 
posílat mailem na adresu vyhraj@atemi.cz,  
maximálně 3 fotografie na jednoho soutěžícího. 
Další podrobnosti na http://www.ifotovideo.cz/
rubriky/souteze/soutez-cube-s-laternou-magi-
kou_10729.html.
Uzávěrka: 24. 2. 2017 (včetně).
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TÉMA

Podívat se  
partnerovi do očí  
a nemuset nic hrát …
Rozhovor s ALINOU NANU, první sólistkou Baletu ND,  
o životě, tanci a humoru.

Věděla jste již odmalička, že budete tanečnicí?
Jakýmsi kouzlem jsem se ocitla na konzerva-
toři. Jako dítě jsem žádné touhy být tanečnicí 
neměla, inspirace a vše ostatní přišlo, až když 
jsem byla na škole.

Kolik vám bylo let?
Myslím, že tak deset.

Kdy jste si začala opravdu užívat tanec?
Tanec jsem si opravdu začala užívat, až když mi 
bylo třináct. 

Jak jste se tedy ocitla na konzervatoři?
Měla jsem mírnou skoliózu páteře a moje 
maminka chtěla, abych s tím začala něco dělat, 
abych se správně hýbala. Přivedla mne nejdříve 
do amatérké taneční školy a tam mi řekli, že 
mám kupodivu pro tanec dobré dispozice. Tak 
jsem zkusila přijímací zkoušky na konzervatoř 
a byla jsem přijata.

Konzervatoř jste začala studovat v rodném 
Kišiněvě v Moldávii, ale po nějakém čase jste 
přešla na Taneční konzervatoř do Prahy. Proč?
To není žádný romantický příběh. Absolvova-
la jsem v Kišiněvě, kde je studium zdarma, 
stejně jako v Praze. Vedení divadla rozhodlo, 
že musíme povinně po škole nastoupit právě 
tam. Bohužel v Kišiněvě se pracovat nedá, ani 
za tak málo peněz žít. Krom toho v té době tam 
nebyly mezi lidmi v divadle nijak dobré vztahy. 
Věděla jsem, že chci odjet a že nechci pracovat 
jen z donucení. Neměla bych z toho žádnou 
radost. Po absolutoriu nám ani nedali diplomy, 

protože si byli jisti, že do divadla nastoupíme. 
Moji kamarádi a kolegové Veaceslav Burlac 
a Sergei Gherciu mi pomohli dostat se do Prahy. 
Jsem moc vděčná také řediteli konzervatoře, 
panu Jaroslavu Slavickému, že nás vzal a dal 
nám příležitost.

Jakou tradici má baletní škola v Moldávii?
Je to stejný systém, který je v Rusku. Co se 
týká školy, instituce, tak určitě jsou tam dobří 
pedagogové, nemají ale pro svou práci pod-
mínky. Jsou tam špatné sály, málo studentů 
a chybí ozvučení. V současné době se prý 
situace trochu zlepšila. Osobně si myslím, že 
Moldavané jsou velmi talentovaný národ, ale 
nemají dobré podmínky pro to, aby to mohli 
ukázat.

Jaké jsou povahové rysy Moldavanů?
Mohu říct o jednom rysu, který mají Češi společ-
ný s Moldavany, a to je smysl pro humor. Pro mě 
to je velmi důležité, nejdůležitější …

Rok 2016 byl pro vás opravdu úspěšný. Jdete 
z role do role a dostáváte zajímavé nabídky. 
Jak se cítíte?
V tomto ohledu se mám skvěle, protože je to 
pestrá práce. Mám radost a moc si to užívám. 
Jsem ráda, že mám hodně práce – čím víc  
tím líp.

Myslíte si, že jste workoholik?
Neřekla bych, že jsem workoholik, ale bez práce 
být také nemohu. Když jsou období, že mám 
delší pauzu, pak nevím co se sebou.

Pokud se vám stane, že máte volný den,  
jak vypadá?
Ležím dlouho v posteli, čtu si nebo šiju špičky 
a u toho popíjím becherovku . 

Která role pro vás byla opravdu hodně  
velká výzva?
Velkým překvapením je pro mne role Julie, a to 
zejména po herecké stránce. Myslela jsem si, že 
to pro mne bude velmi těžké a že mi to nepůjde. 
Díky skvělé Terezce Podařilové, která mne 
během zkoušek vedla, jsem všechno zvládla. 
Ona totiž roztancuje i kámen. Pracuje velmi 
osobně a dokáže člověka navést na jeho vlastní 
zdroje. Nenutí tanečníka, aby strojeně hrál, ale 
aby to skutečně prožil. Když se mohu podívat 
partnerovi do očí a nemusím nic hrát, to je ten 
nejkrásnější okamžik.

Která role za poslední dobu byla pro vás 
technicky velmi náročná?
Vyloženě fyzicky těžká je pro mě Sněhová 
královna, protože tam jsou neskutečné dávky 
náročných technických prvků. Na tuto roli 
musím být opravdu v dobré fyzické kondici, být 
ve formě a mít energii.

A která z rolí je vám svým příběhem nejbližší, 
je vaším vlastním světem a těšíte se, že ji 
můžete opět prožít?
Těším se na každou roli a opravdu s chutí si ji 
prožiju. Nejbližší je mi ta, na které zrovna teď 
pracuji. Nicméně v současném okamžiku je mou 
oblíbenou rolí Julie a moc se těším na každé 
představení.

 >
Alina Nanu

Foto: A. Katsapov





STAČÍ JEDINÝ KROK  
NA JEVIŠTĚ, ČTVRT  
VTEŘINY A TRÉMA  
POMINE, VYPRCHÁ. 
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 >

Alina Nanu
Foto: A. Katsapov

Vaší poslední rolí byla Malá mořská víla. Jaké 
to bylo tančit elementární bytost z jiného světa?
Tuto pohádku znám z dětství, xkrát jsem ji četla 
a dívala jsem se na různá filmová zpracování. 
U knížky jsem brečela minimálně pětkrát. Když 
jsem se dozvěděla, že budu obsazená do toho 
baletu, byla jsem překvapená a musím choreo-
grafu Honzovi Kodetovi poděkovat za důvěru. 
Současný pohybový slovník je pro mne něco, 
co ještě neovládám, jak bych chtěla. Nejsem 
v tom zkrátka ještě úplně doma. Tato role byla 
pro mne výzvou hlavně z hlediska současné 
choreografie. Bála jsem se, abych na to byla 
technicky i pohybově dost dobrá a nezklamala. 

Stalo se vám, že jste se úplně s Malou moř-
skou vílou ztotožnila a nevěděla jste, kde 
vlastně Alina Nanu je?

Je tam pár míst, ve kterých se mi objeví slzy. 
Například na konci, kdy víla pochopí, že nemů-
že zabít Prince ani Cizí princeznu. Ten moment, 
kdy stojím zády ke všem a otočím se a zdálky 

se na ně podívám. Vidím šťastný pár, který se 
miluje, a v tu chvíli mě přepadne emoce. Přeju 
jim lásku, i přesto, že jsem se obětovala pro 
jejich štěstí. A to je to, co na představení miluji. 

Jaký si myslíte, že jste typ tanečnice?
Vždycky jsem si myslela, že jsem typ vášnivé, 
temperamentní nebo charakterní tanečnice. 
Třeba Kitri v Donu Quijotovi, Carabosse v Šípkové 
Růžence nebo Zlá sestra v Popelce. Nikdy bych 
nečekala, že se mou oblíbenou rolí stane Julie.

Měla jste jako mladá baletka takový ten typic-
ký sen, že jednou budete tančit třeba Odettu 
v Labutím jezeře?
Po celou dobu studia jsme měli jednu profe-
sorku, a ta nás znala opravdu dobře. Když nám 
bylo 14 let, tak nám sdělila svůj názor, jaké 
jsme typy tanečníků. Řekla mi, že jsem tem-
peramentní typ na Kitri v Donu Quijotovi nebo 
na Esmeraldu. A já jsem si to nějak zafixovala. 
Tím pádem jsem sama sebe trošičku zaška-
tulkovala. Problém je, že když si od puberty 
myslíš, že jsi určitý typ, tak se to těžce vyhání 
z hlavy. No a samozřejmě si v rámci jiných rolí 
tolik nevěříš. Proto je důležité neuzavírat se 
do typových škatulek.

Vím, že jste byla na podzim hostovat v Koda-
ni. Co to bylo za představení?
Byla jsem pozvaná, abych společně s Micha-
lem Krčmářem tančila v Louskáčkovi v divadle 
Tivolli. Nejdříve jsem jela do Helsinek si to vše 
s Michalem vyzkoušet a naučit se to. Byla to na-
prosto skvělá zkušenost. Celkem jsme měli tři 
představení a vystupovali jsme jako hosté. Byla 
jsem nervózní, protože kostýmy navrhovala 
dánská královna Margareta, která byla na před-
stavení přítomna. Přišla na generální zkoušku 
a samozřejmě i na premiéru – před premiérou 
nám v zákulisí řekli, že královna s celou svou 
rodinou je v hledišti. Snažila jsem se na to ne-
myslet a více se koncentrovat na svoji práci, ale 
když jsem si to potom uvědomila, zdálo se mi to 
naprosto neuvěřitelné. Měla jsem velkou čest se 
s ní osobně setkat a mluvit s ní.

Také jste tančila s jedním z nejslavnějších 
tanečníků Velké Británie. 
Ano, je to pravda. Měla jsem velkou čest tančit 
s prvním sólistou Anglického královského bale-
tu, Vadimem Muntagirovem. Je to neuvěřitelná 
osobnost – je vynikající umělec, charizmatický, 
a přitom milý a neskutečně skromný člověk. 
Byla jsem jím naprosto okouzlena!

Jste trémistka?
V 70 % mám chuť vždycky zavolat do divadla, že 
nemohu tančit, ať rychle seženou někoho jiného. 
Velkou trému mám vždycky, bojím se, jsem ner-
vózní, je mi špatně … Kouzlo je však v tom, že 
stačí jediný krok na jeviště, čtvrt vteřiny a tréma 
pomine, vyprchá.

Je váš život opravdu jenom balet?
Samozřejmě mám rodinu, přátele a své zájmy, 
ale balet je pro mne velmi důležitý. Když se 
odmalička nevěnujete ničemu jinému než tanci, 
tak si těžko dokážete představit něco jiného. 

Děkuji za rozhovor.
Helena Bartlová



Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

Corderova choreografie, vytvořená 
na motivy slavné pohádky Hanse 
Christiana Andersena na líbeznou 
hudbu Sergeje Prokofjeva, původně 
složenou pro balet Kamenný kvítek, je 
plná klasických i charakterních tanců, 
které představují velkou výzvu – a zá-
roveň nabízejí skvělé příležitosti – pro 
četné účinkující umělce. Zahrnuje 
celou řadu rolí, od Sněhové královny 
samotné, přes Káje, Gerdu a cikánské 
tuláky, až po vlky, sněžné lišky a soba. 
S potěšením jsem sledoval, jak se 
tanečníci Baletu pražského Národního 
divadla – úžasný soubor pod vedením 
Petra Zusky – skvěle zhostili svých 
úkolů, a významnou měrou tak přispě-
li k úspěchu baletu.
Na první premiéře se titulní role – 
vytvořené, jak jinak, českou prima-
balerínou Dariou Klimentovou – ujala 
vynikající mladá tanečnice Alina 
Nanu. Přes svou útlou postavu vynikla 
ohromným, působivým výskokem 
a impozantní technikou, a náročnou 
choreografii zvládla s naprostou 
nenuceností a jiskřivou lehkostí. Výkon 
zkušené Nikoly Márové, která ztvár-
nila titulní roli v druhém premiérovém 
představení, byl ještě působivější. 
Vyrovnaná, vznosně elegantní a vzru-
šující Márová zdůraznila nebezpečné, 
záporné vlastnosti své postavy, stejně 
jako silnou přitažlivost a sexualitu 
Sněhové královny; její pohyb byl napí-
navě přímočarý.

Jonathan Gray 
Dacing Times, 1. 4. 2015Sněhová 

královna
Hudba: Sergej Prokofjev
Hudební úprava: Julian Philips
Hudební nastudování: Václav Zahradník
Libreto: Michael Corder  
podle Hanse Christiana Andersena
Choreografie a režie: Michael Corder
Scéna a kostýmy: Mark Bailey
Světelný design: Paul Pyant
Dirigent: Václav Zahradník

Uvádíme: 
18. 3. a 1. 4. 2017 
v Národním divadle

 ×
Nikola Márová
Foto: M. Divíšek
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Hudba: Jacques Brel, 
Vladimir Vysockij, Karel Kryl

Námět, choreografie a režie: Petr Zuska
Scéna: Jan Dušek

Kostýmy: Lucie Loosová
Světelný design: 

Petr Zuska, Pavel Kremlík
Zvuková režie: Zbyněk Perla

Tančí: sólisté a soubor  
Baletu Národního divadla

Uvádíme: 
4. 2. a 20. 5. 2017 

v Národním divadle 

Brel–Vysockij–Kryl
Sólo pro tři

Ptačí pírko poslané do větru

„Úspěšný život je život prožitý v souladu s tím, co si sami přejeme, 
ve kterém jsme vždy jednali v duchu svých hodnot a vydali ze sebe 
v tom, čemu jsme se věnovali, to nejlepší, aniž bychom porušili harmonii 
s tím, čím jsme. A snad je to také život, který nám nabídl příležitost pře-
konat sama sebe, věnovat se něčemu jinému než sobě samým a udělat 
něco přínosného pro lidstvo, jakkoli je náš přínos skromný a nepatrný. 
Ptačí pírko poslané do větru. Úsměv věnovaný ostatním.“ (Tomáš Hajzler)

Pokud bychom přenesli tyto myšlenky do divadelního 
světa, na konkrétní inscenaci, pak titul Brel–Vysoc-
kij–Kryl / Sólo pro tři rozhodně zažívá úspěšný život 
na více úrovních. 
Světová premiéra tanečního divadla uměleckého šéfa 
Baletu ND Petra Zusky se uskutečnila 19. května 2007 
v Národním divadle a od té doby patří k divácky nejob-
líbenějším představením, které soubor na svém reper-
toáru má. Odborníci jej řadí mezi zásadní představení 
divadelní scény posledních 15 let. Za dobu své jevištní 
existence dosáhlo 85 repríz, v inscenaci se postupně 
vystřídalo 87 tanečníků a paradoxně i 4 generální 
ředitelé v čele Národního divadla. Tanečníci Baletu 
Národního divadla měli tu čest toto dílo představit také 
v zahraničí, například v Rusku (Petrohrad), Estonsku 
(Johvi a Tallin), Maďarsku (Budapešť), Řecku (Athény), 
Francii (Paříž, Vichy), Finsku (Lappeenranta), Sloven-
sku (Bratislava) a také v Brně.

Inscenace Petra Zusky je úspěšná a emociálně strhu-
jící nejen proto, že je inspirována životy a písněmi tří 
zpívajících básníků 2. poloviny 20. století: Jacquese 
Brela, Vladimira Vysockého a Karla Kryla, ale také 
svou energií, režijním a choreografickým ztvárně-
ním. Myšlenka, hudba, scénografie, kostýmy, tanec 
i emocionální náboj se v době svého zrození ocitly 
v harmonickém souznění. Navíc, hudbu zkomponovali 
a verše napsali umělci, kteří bojovali za pravdu, jed-
nali v duchu svých hodnot a vydali ze sebe to nejlepší, 
aniž by zaprodali sebe sama. To vše je patrné z jejich 
hudby a textů – básní. Svou energii věnovali lidem. Po-
slali svá ptačí pírka do větru. Stejnou cestou se vydal 
i choreograf Petr Zuska.

 
hb
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1  Alexandre Katsapov a soubor Baletu ND
2  Petr Zuska
3  Alexandre Katsapov
4  Michal Štípa
Foto: P. Hejný (1) a H. Smejkalová (2, 3, 4)
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Námět, choreografie a režie: Petr Zuska 
Hudba: Henryk Górecki, Jiří Pavlica 
Scéna: Jan Dušek 
Kostýmy: Kateřina Štefková 
Světelný design: Kees Tjebbes
Asistenti choreografie: Alexej Afanassiev,  
Tereza Podařilová, Alexandre Katsapov

Inscenace vznikla v koprodukci  
s Národním divadlem Brno.

1. premiéra: 2. 3. 2017
2. premiéra: 3. 3. 2017 
v Národním divadle

Uvádíme: 5. a 23. 3., 11. a 13. 5. 2017

Autorem inscenace Chvění, 
která bude slavnostně uvede-
na 2. března 2017 v Národním 
divadle, je umělecký šéf Bale-
tu ND PETR ZUSKA. Pražská 
premiéra titulu vzniká ve spo-
lupráci s Baletem Národního 
divadla v Brně, pro který Petr 
Zuska inscenaci v loňském 
roce vytvořil. 

Chvění
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Svět poezie k Petru Zuskovi patří

Výchozí inspirací mu byla báseň Vladimíra 
Holana Poslední. Petr Zuska má k poezii velice 
blízký vztah, sám verše také píše. V poza-
dí řady jeho choreografií lze nalézt odkazy 
na výjimečné básníky. Ať již to byli ti zpívající 
v představení Brel – Vysockij – Kryl / Sólo pro tři 
nebo například Jan Skácel, k jehož básním se 
Zuska často vrací. V poslední době stál Skácel 
(konkrétně jeho báseň Pravidlo pánských jezd-
ců) například také za projektem Prague–New 
York Effects, který se odehrál v New Yorku, 
Washingtonu a v Praze. Petr Zuska se zde vrá-
til na scénu jako tanečník po boku vokalistky 
a multiinstrumentalistky Jen Shyu. 

Obrazný svět poezie (a to i například právě Jana 
Skácela) je velikou inspirací také pro dalšího 
z bardů českého umění – řeč je o Jiřím Pavlicovi 
a jeho hudebním uskupení Hradišťan. Jejich 
hudba vyvěrá z lidové poezie, nicméně přijímá 
a přetavuje mnohé i z jiných zdrojů – jak sám 
Pavlica poznamenal: „Stavěním mostů mezi 
zdánlivě nespojitelným se zabývám snad celou 
svou hudební kariéru”. Stalo se tak i v roce 2008, 
kdy z úspěšného společného vystoupení Baletu 
Národního divadla a Hradišťanu v Uherském 
Hradišti na Slavnostech vína vzniklo představe-
ní Ej, lásko. To má pevné místo v repertoáru Ba-
letu Národního divadla, Hradišťan je oblíbeným 
hostem Petra Zusky a choreografie z této suity 
(například Stínání berana) se staly legendami.
Muzikálnost a právě veliká poetičnost a obra-
zotvornost patří k charakteristickým rysům 

Zuskova choreografického rukopisu. Díla, vznik-
lá z této noty, patří k jeho nejlepším. Bylo proto 
jen dobře, že pro své Chvění si vybral z poe zie 
vyvěrající jak hudební předlohu, tak i téma. 
Na hudbu 3. symfonie Henryka Góreckého 
a Chvění Jiřího Pavlici rozehrál taneční příběh, 
jehož obsah je inspirován kromě tématu Górec-
kého symfonie také básněmi Vladimíra Holana 
a Jana Skácela, o které se opírá zmíněná hudba 
Jiřího Pavlici. Vrátil se tak k poezii samé, možná 
k podstatě sebe sama. 

„Mé nové autorské taneční divadlo s názvem 
Chvění nebude příběhem ani odpovědí. Spíše 
symbolickým obrazem, jakousi básní beze slov. 
Jeho název však jednoznačně odkazuje na víru 
v to lepší. Chvění je totiž v důsledku synonymem 
života. Života s velkým „Ž“, který je třeba ctít a je-
-li nutno, za něj i bojovat …,“ řekl o své choreo-
grafii Petr Zuska v době vzniku.

Zuskovo Chvění je obrazem. Symbolickým svě-
tem, který odráží témata citovaná dnes a denně 
– migrace, byrokracie, každodenní úzkost. 
Nicméně v Chvění Zuska hledá pozitivní smysl 
překotného dění kolem nás, jako vedle viny 
existuje i odpuštění, tak obávaný konec může 
znamenat i začátek. 

Recenzentka Marcela Benoniová dodává:
„Zdá se, že tímto velkým tématem, které se týká 
nás všech, je Petr Zuska zcela pohlcen a do té 
míry ovlivněn, že ho to nejen uvolnilo v umělec-
kém tvůrčím procesu, ale navrací ho to ‚k sobě 
samému‘, jeho originalitě, talentu i jakémusi 
očištění pohybového a choreografického slovníku. 
A tedy tak, jak se to v tvorbě stává, jistá omezení 
v kontextu nových událostí nechají ‚vyhřeznout‘ 
tomu nejlepšímu.“ (Opera plus, 12. 11. 2016)

Kateřina Hanáčková
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Hudba: Sergej Prokofjev
Choreografie a režie: Petr Zuska

Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Roman Šolc

Světla: Pavel Dautovský, Petr Zuska

Dirigenti: Václav Zahradník / Sergej 
Poluektov

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Uvádíme: 
12. 2. 2017 
21. 3. 2017

10. a 11. 4. 2017
1. a 2. 7. 2017

v Hudebním divadle Karlín

Romeo a Julie
Snažím se, aby moje Julie byla stále svěží, láskyplná, ale hlavně  
pravdivá, říká ANDREA KRAMEŠOVÁ, první sólistka Baletu ND, o své roli.

Když jsem byla oslovena, zda bych mohla napsat za-
myšlení nad tím, jak vnímám roli Julie, jak jsem s ní 
spjata nebo co mi přináší, byla jsem překvapena. 
Ale byla to výzva a pro mě vlastně celá má kariéra 
je jedna velká výzva a já výzvy miluji.

Setkání s Julií bylo takřka osudové. Bylo mi tehdy 
dvaadvacet let, dělala jsem konkurz do Deutsche 
Oper am Rhein k choreografovi a tamějšímu šéfovi 
baletu Yourimu Vàmosovi, který mi po klasickém tré-
ninku řekl, ať počkám, že mě musí vidět i v repertoá-
ru. Čekala jsem několik hodin, pak mě zavolali na sál 
a … začali mě učit variaci Julie z jeho autorské verze. 
Nevěděla jsem, co se děje, zda to je jen na zkoušku, 
jestli mě chtějí vidět v nějaké variaci nebo zda to má 
nějaké skryté cíle. A ano, mělo. Po konkurzu mi byla 
nabídnuta nejen smlouva do souboru, ale zároveň 
i role Julie v následující sezoně! 

Julie mi za ta léta přirostla k srdci. I když je to stále 
ta samá mladičká, křehká i silná dívka, která je 

zamilovaná a pro lásku je schopná se bít proti všem 
konvencím – já jako člověk jsem se samozřejmě 
posunula někam dál. Nejen technicky, ale i mentálně 
a emočně. 

Když nyní tančím Julii v naší stávající verzi od cho-
reografa Petra Zusky, snažím se stále vystihnout 
vše již výše popsané, ale samozřejmě jsem zároveň 
ovlivněna svým vlastním příběhem a životem. 

Prošla jsem si během své taneční kariéry, ale 
i v soukromí, mnohým. Myslím, že to mi dává podně-
ty, jak k ztvárnění role přistupovat. Snažím se, aby 
moje Julie byla stále svěží, láskyplná, ale hlavně 
pravdivá. Často sama sebe překvapím, když objevím 
novou polohu Julie. Stále se snažím roli rozvíjet. 

Julie mě naučila mnohé, nejen o ní, ale hlavně 
o mně samotné a já jsem nesmírně vděčná osudu, 
že se s ní stále mám možnost setkávat v rámci 
našeho Národního divadla. 

 >

Andrea Kramešová a Francesco Scarpato
Foto: M. Divíšek
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Balet nás baví
Tutu je balerína
Zveme vás na reprízu dílny z cyklu Balet nás baví. Jde o novou dílnu, 
věnovanou baletnímu kostýmu, jeho historii a vývoji, vlivu na taneční tech-
niku a divadelní inscenaci jako takovou. Budeme se věnovat konkrétním 
kostýmním návrhářům, ukážeme si, jak kostým vzniká, co ho inspiruje, 
ovlivňuje – ale i omezuje. Příkladem bude inscenace Malé mořské víly, 
v níž výprava hraje dominantní úlohu. V neposlední řadě si i vy zkusíte 
vytvořit svůj vlastní kostýmní návrh. Samozřejmě se setkáte s našimi 
předními sólisty a též s reálnými kostýmy z různých inscenací.

Dílnu doporučujeme dospělým a dětem od 6 let.
Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám., Praha 1
Rezervace nutné na: balet@narodni-divadlo.cz 
(Kapacitu máme omezenou, proto neváhejte a přihlaste se včas!)

Aktuální termín: 11. 2. 2017 v 16.00

Dramaturgické úvody
12. 2. 2017: Romeo a Julie

Foyer Hudebního divadla Karlín – začátek ve 13.30

Poděkování
16. prosince se v Národním divadle uskutečnilo 
benefiční představení Louskáček a Myšák Plyšák 
ve spolupráci s Nadačním fondem pro taneční 
kariéru. Zakoupením vstupenky jste přispěli 
na další vzdělávání a rekvalifikaci tanečníků 
po skončení profesionální kariéry. Děkujeme!

V rámci cyklu Hosté Baletu BD
Chaplin
Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě
Choreografie: Mario Schröder
Scéna a kostýmy: Paul Zoller
Světelný design: Daniel Tesař

Nejen umělecké, ale i osobní osudy sira Charlese Spencera Chaplina 
mladšího se staly námětem současného baletu německého choreografa 
Maria Schrödera, který byl s velkým úspěchem uveden v Lipském baletu 
a natočen jako taneční televizní film. V roce 2015 se uskutečnila česká 
premiéra v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě a nyní tento 
titul přivítáme v rámci jejich hostování také v Praze.
Balet Chaplin byl kritiky označen za jeho nejlepší dílo, získal několik 
ocenění na německých operních scénách v Lipsku a Hannoveru a velkou 
podporu Geraldiny Chaplinové. 

Jediné představení: 11. 2. 2017 ve 20.00 ve Stavovském divadle
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Člen správní rady 
Z. Prokeš a patronka 
nadačního fondu 
D. Altenburg-Kohl
Foto: K. Klimešová



Kontakt a předplatné: nakladatelství Muzikus, Novákových 6, 180 00 Praha 8 
e-mail: infoh@muzikus.cz, tel.: 266 311 701, 266 311 703, fax: 284 820 127

www.casopisharmonie.cz

klasická hudba, jazz a world music

jsou vaše oči
do světa klasické hudby
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Váš průvodce světem
Hudby, Opery a Tance

www.operaplus.cz

Váš průvodce světem
Hudby, Opery a Tance



 ×
Lucie Polišenská a Jana Pidrmannová
Foto: P. Neubert

Mediální partneři Činohry: Činohra ND je členem UTE

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND

Činohra
Umělecký ředitel: 
DANIEL ŠPINAR

Ředitel Činohry:
MICHAL DOČEKAL

Zemětřesení 
v Londýně
Jednu z nejpozoruhodnějších britských her  
posledních let v syrové režii uměleckého ředitele 
Činohry Daniela Špinara můžete na Nové scéně ND 
vidět už jen 8. 2. a 1. 3. 2017.
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Spalovač mrtvol
  Horor nejen z krematoria

Dramatizace: Jan Mikulášek, Marta 
Ljubková

Režie: Jan Mikulášek
Dramaturgie: Marta Ljubková

Výprava: Marek Cpin
Light design: Pavla Beranová

Hrají: Martin Pechlát, Pavla Beretová, 
Lucie Polišenská, Radúz Mácha, 

Vladimír Javorský, Klára Sedláčková-Ol-
tová j. h. a další

Uvádíme: 
15. a 25. února 2017

ve Stavovském divadle

Prohlédněte si fotografie  
z inscenace a trailer na našem facebooku  

www.facebook.com/cinohraND

Ladislav Fuks

Bylo by bláhové čekat, že jeden z nejoriginálnějších 
divadelních režisérů současnosti Jan Mikulášek se 
ve své jevištní verzi Spalovače mrtvol dopustí jakékoliv 
citace legendární filmové adaptace z roku 1968, v níž 
svou životní roli vytvořil Rudolf Hrušínský. Mikuláš-
kova dramatizace slavné Fuksovy novely je zcela 
odlišným uměleckým dílem, které se na úkor větší 
dramatičnosti děje a psychologických zvratů zamě-
řuje na nový výklad jednotlivých figur, ale především 
na výtvarnou neotřelost. Přesto se nakonec vyzněním 
tolik neliší ani od knižní ani od panoptikální filmové 
podoby. Jen prostě svébytnými, divadelními prostřed-
ky poukazuje na aktuální hrozbu latentního fašismu, 
který může dřímat v duši každého normálního občana 
– ochránce odvěkých jistot. Režisér Mikulášek ve spo-
lupráci s dramaturgyní Martou Ljubkovou, dvorním 
scénografem Markem Cpinem a light designérkou 
Pavlou Beranovou přesadili příběh spořádaného 
zaměstnance krematoria, jenž propadne lákadlu naci-
stické ideologie, do reálií dnešního světa.
(…) K nejpůsobivějším patří Kopfrkinglovo senti-
mentální velebení rodinné vánoční idyly, při němž se 
na jevišti rozpoutá apokalyptický obraz konzumního 
šílenství: rozběsněný dav s papírovými taškami bere 
útokem nákupní centrum, zatímco oddaná manželka 
Lakmé z posledních sil vleče z obchodu umělý vánoční 
stromek. Anonymní chór mužů a žen s bílými mas-
kami i bez masek se stává neoddělitelnou, většinou 
funkční součástí také mnoha dalších jevištních situací. 
(…) Karel Kopfrkingl v podání Martina Pechláta je 
sice člověk s trochu neobvyklým povoláním, ale jinak 
nenese rysy patologické vyšinutosti. Je to zkrátka 
obyčejný chlápek, co se živí jako spalovač mrtvol, sta-
rostlivý manžel i otec dospívajících dětí Miliho a Ziny. 
Donekonečna omílá, jak ctí spořádaný život, a při 
pouhém pokusu vyslovit slovo rozvod dostává zá-
chvaty dávení. Kdyby další děj nebyl notoricky známý, 
diváka by nejspíš nenapadlo, že se z laskavého muže 
stane vraždící stvůra. Pechlátův Kopfrkingl si svým 
příjemným, vemlouvavým hlasem stěžuje na vlastní 
nedostatečnost v péči o rodinu, jedním dechem však 
projevuje manželce i dětem veškerou náklonnost, do-
konce neváhá ocitnout se s nimi na zemi v láskyplném 
rodinném klubku. Až posléze u něj začne problesko-
vat utajená chlípnost pečlivě ukrývaná pod maskou 
laskavosti. A teprve pod vlivem přítele a uvědomělého 
nacisty Williho Reinka se ústřední hrdina změní v bez-
citného kariéristu a vraha zcela podléhajícího zrůdné 
ideologii.
Postava přítele Williho je v podání Vladimíra Javorské-
ho jakýmsi Koprfkinglovým druhým já, sugestivním 

našeptávačem zla. Nejenže Martin Pechlát a Vladi-
mír Javorský představují vizuálně podobné typy, ale 
záměrně používají i podobně tlumených výrazových 
prostředků, jejich projev je civilní, skoro všední s leh-
kým podtextem zlověstnosti.
Vžitou představu tiché a submisivní spalovačovy man-
želky úspěšně narušuje Pavla Beretová. Její Lakmé 
nečekaně spojuje pocit beznaděje a vzdoru, třeba když 
v zoufalství pokropí fašistu Reinka sprškou mandlí, 
nebo v drásavém konci, kdy se marně snaží odvrátit 
manžela dlouhými polibky od zamýšlené vraždy.
Nečekaně velký prostor dostává v Mikuláškově in-
scenaci role zpola dětského, zpola chlapeckého syna 
Miliho. Pro Radúze Máchu je to po Tibergeovi v Manon 
Lescaut a Prozorovovi ve Třech sestrách další, charak-
terově diametrálně odlišný a maximálně zúročený 
herecký úkol.
Máchův Mili má v sobě klukovskou hravost, jímavost 
a zranitelnost, ale také už probuzenou sexualitu, jak 
se to naplno prozradí ve scéně, kdy se Mili slastně 
vine k tělu polonahého boxera. Právě skrze postavu 
Kopfrkinglova syna se tak v inscenaci zřetelně vyjeví 
ryze aktuální úvaha nad tím, kdo je větším nebez-
pečím pro společnost, zda ten, jenž se vymyká ze 
stereotypních společenských rámců, nebo spořádaný, 
normální občan, který se bije v prsa jako ochránce 
konzervativních hodnot.

Z recenze S. Hrbotického, aktualne.cz

Děkujeme všem divákům, kteří se 
v lednu zúčastnili diskuse po před-
stavení. Mimořádně živá debata 
ukázala, že divadlo je těkavý orga-
nismus – co se líbí jednomu, může 
naštvat jiného. A taky se potvrdilo, že 
jakékoliv zobecnění kulhá, nebojme 
se tedy toho, že se něco nebude líbit 
„mladým“ nebo naštve „staré“. Diva-
dlo je pro lidi otevřené, bez ohledu 
na věk. Přijďte nám říct svůj názor 
na diskusi zase v dubnu, budeme 
připraveni vyslechnout ho stejně 
jako zodpovědět vaše dotazy.

M. Ljubková k diskusi po představení 
Spalovače mrtvol v rámci ND+

 >
Vladimír Javorský, Pavla Beretová a Martin Pechlát

 >

Pavla Beretová, Martin Pechlát a Lucie Polišenská
Foto: P. Neubert

 >
Radúz Mácha, Pavla Beretová, 

Martin Pechlát a Lucie Polišenská
Foto: P. Neubert





ČINOHRA > PŘIPRAVUJEME

Překlad: Vladimír Mikeš
Režie: SKUTR  

(Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský)
Dramaturgie: Ilona Smejkalová

Scéna: Jakub Kopecký
Kostýmy: Simona Rybáková

Hudba: Petr Kaláb
Light design: SKUTR, Jakub Kopecký

Hrají:
Pavlína Štorková, Tereza Vilišová,  

Pavla Beretová, Soňa Červená, 
Filip Kaňkovský, Patrik Děrgel,  

Radúz Mácha, Taťjana Medvecká,  
Johanna Tesařová, Eva Salzmannová, 

David Prachař, Saša Rašilov, Jan Bidlas,  
Matyáš Řezníček, Anna Fialová j. h., 

Csongor Kassai j. h. a další

Premiéry: 
16. a 17. března 2017 

ve Stavovském divadle

Krvavá svatba
Federico García Lorca 

Potkali se během studií na DAMU a zjistili, že mají velmi podobné diva-
delní smýšlení, že je na divadle zajímají shodné věci, rozumějí si v nich, 
a dokonce se v nich dokážou doplnit. Ale na otázku, proč pracují ve dvo-
jici, odpovídají takřka neustále. Věnují se stále novým žánrům, režírují 
činohru, loutkové divadlo, muzikál, site specific, operu či balet, vytvářejí 
i taneční choreografie. Říkají, že dělají „divadlo pro lidi, kteří do divadla 
nechodí", i pro ty, kteří se těší z prožitků, které jim hra přináší. 16. března 
budou mít se souborem Činohry na jevišti Stavovského divadla premié-
ru inscenace Krvavá svatba. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, neboli 
režijní duo SKUTR.

Krvavá svatba je jako těžký sen života, který  
teče kolem nás. Rozhovor s Martinem Kukučkou 
a Lukášem Trpišovským.



V listopadu jste měli s baletním souborem 
na prknech Stavovského divadla premiéru 
inscenace Malá mořská víla, krátce poté se 
na Ovocný trh vracíte znovu. Co bylo tím 
rozhodujícím impulsem k tomu, že jste si pro 
svoji činoherní inscenaci v ND vybrali Krvavou 
svatbu?
LT: Tak především to byl jeden z textů, o kterých 
jsme se od začátku s Danem Špinarem a Mar-
tou Ljubkovou bavili. Pokaždé, když pro nás vy-
bírám text, snažím se najít takovou hru, ve kte-
ré je prostor pro vnitřní svět postav. To je něco, 
co nás zajímá. Jakub Kopecký, náš scénograf, 
pro to vymyslel termín „vnitřní krajina“. Jde 
o prostor, který se spíše podobá naší paměti, 
krajině, ve které neplatí kauzalita a proporce 
reality. Také si myslím, že Lorkův text je natolik 
interpretačně otevřený, že jej budeme muset 
spolu s herci dotvořit. Tedy doufáme v trochu 
autorský vklad herců.

Vy ale nevnímáte tuto hru jen jako příběh 
ústředního milostného „víceúhelníku“, zají-
mají vás i ostatní postavy, rodiče, prarodiče, 
sousedé. V anotaci naší inscenace si klademe 
otázku, „zda je láska pouze doménou mládí, 
nebo jsme každý z nás tak trochu opouštějící 
Nevěstou a zrazeným Ženichem.“ Můžete 
tedy koncept inscenace trochu více přiblížit?
LT: Za celým příběhem, zvláště ve třetím 
dějství, které se posouvá úplně mimo běžnou 
realitu, se ukrývá otázka, na jakém principu 
funguje mužský a ženský svět. Jak se tyto světy 
ovlivňují a zda mohou vedle sebe dlouhodobě 
existovat. A také je v Krvavé svatbě obsažena 
osudovost, jakási predispozice k určitému 
řešení krajně emocionálních situací, jakou jsou 
láska, zrada, smrt. Ukazuje se, že příběh mezi 
mužem a ženou se v určitých momentech stále 
opakuje. Muži umírají a ženy vedle sebe nadále 
zůstávají žít jako nějaké vdovy. V tom je nadča-
sová archetypálnost autorova sdělení.

Na počátku textu plného symbolů, poezie 
a hudby stojí reálný příběh. Inspirací k na-
psání Krvavé svatby bylo Garcíovi Lorkovi 
skutečné lidské drama, o němž se roku 1928 
dočetl v novinách, tragédie andaluské ne-
věsty, jež ve svatební den utekla od oltáře se 
svým bratrancem. Jaké jsou vaše inspirační 
zdroje při přípravě této inscenace?
MK: Ten reálný příběh velmi silně připomíná 
lidovou baladu. Takže není důležité, kde a zda 

se skutečně odehrál. Nebo spíš García Lorca 
zpracoval Krvavou svatbu jako lidovou baladu. 
Postavy se kromě Leonarda nijak nejmenu-
jí, jsou to jen Matka, Ženich, Nevěsta, Luna, 
Děvčátko, Dřevorubec … To se odrazí i v naší 
inscenaci. Vyrůstal jsem na Slovensku, moje 
máma je etnografka a vedla přes dvacet let 
folklorní soubor. Takže ta moje zkušenost 
s autentickým folklorním materiálem se jistě 
odrazí i na tom, jakou budu hledat s herci 
cestu k textu. 

Zřejmě ale nejde o to převlékat herce  
do lidových krojů...
MK: Ne, spíš hledat výraz pro projev emocí 
a obraznosti vnitřního světa hry a postav. Rádi 
ale pracujeme velmi otevřeně na zkušebně 
s herci a jsme odkázáni na to, jak nám pomo-
hou situace a postavy interpretovat, takže je teď 
těžké říct, kam nás to vše konkrétně zavede.

V inscenaci se objeví Soňa Červená.  
Proč jste oslovili právě ji?
LT: Když jsme se začali bavit o obsazení, řekli 
jsme si Luna, to je přece Soňa Červená! Hotovo, 
tečka. V tom je vše. Bylo to jasné hned od za-
čátku. Proč bychom vymýšleli složitý kostým 
a symboly pro nereálnou postavu, když úplně 
postačí, že přijde Soňa Červená na jeviště! 
Velmi ji obdivujeme – jako člověka a především 
jako umělkyni – a jsme nadšeni, že nabídku 
ztělesnit Lunu v naší inscenaci přijala.

Krvavá svatba sice vyrůstá z bezprostřed-
ních španělských reálií a konkrétní doby, ale 
dotýká se nás možná víc, než jsme si ochotni 
připustit. V čem se ale dotýká vás osobně?
MK: To Španělsko, jeho reálie, řeč … to je 
výzva. My samozřejmě nebudeme předvádět 
kastaněty a kytary za horké letní noci. Ale sa-
motné situace a text jsou psány pro španělský 
temperament a je velkou výzvou chopit se ho 
tady, s našimi emocemi a zkušenostmi. Jinak 
se ale myslím dotýká všech lidí na celém světě 
ze stejných důvodů. Emotivnost, archetypál-
nost, obraznost. Je to jako sen. Těžký sen 
života, který teče kolem nás. A my někdy do té 
řeky vstoupíme a pořádně nás zmáčí. Přesto 
si řekneme, že to stálo za to. Anebo nestálo? 
To je jedna z otázek Krvavé svatby. A něco nám 
blízkého. 

Ilona Smejkalová

 ×
Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský

Foto: P. Hejný

Krvavá svatba je jako těžký sen života, který  
teče kolem nás. Rozhovor s Martinem Kukučkou 
a Lukášem Trpišovským.
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Překlad: Jan Tošovský 
Režie: Štěpán Pácl

Dramaturgie: Marta Ljubková
Scéna: Pavla Kamanová

Kostýmy: Daniela Klimešová
Light design: Ondřej Kyncl

Hudba a sound design: Michal Cáb
Pohybová spolupráce: Lucia Kašiarová

Hrají: Magdaléna Borová, Pavel Batěk,  
Lucie Polišenská, Jiří Suchý z Tábora  

a Lucie Štěpánková j. h.

České premiéry: 
9. a 13. března 2017 

na Nové scéně

Prohlédněte si fotografie  
ze zkoušek na našem facebooku  

www.facebook.com/cinohraND

Na moři, zírám nahoru
Finegan Kruckemeyer

Všichni někam plujeme a nestačíme zírat…

O Austrálii toho víme žalostně málo, zejména když dojde na kulturu, a co teprve na di-
vadlo! Českou republikou se úspěšně „prohnala“ Noc bláznů australského dramatika 
Louise Nowry … A dál? Možná tak ještě Král Krysa Jamese Clavella, původně román, 
který se na českých jevištích objevuje od sedmdesátých let. My přicházíme s Finega-
nem Kruckemeyerem (nar. 1981) a jeho hrou Na moři, zírám nahoru – těžko říct, jestli 
se o Austrálii z této hry něco dozvíme, ale v každém případě budeme mít šanci setkat 
se zase s úplně novým pohledem na svět. 

Text začal psát Finegan Kruckemeyer v roce 2010 
na zakázku australského divadla JUTE v Cairns, 
na počátku stála idea hry pro pět konkrétních herců; 
premié ra se konala v roce 2012 v režii Suellen Maun-
derové a hra byla uvedena loni i ve Spojených státech. 
„Svět je velký a zajímavý,“ řekl autor v jednom z roz-
hovorů – a to zcela zásadně charakterizuje i Moře. 
Kruckemeyer jako by svou hrou obsáhl, doslova objal 
celý glóbus. Pět postav se nachází ve zcela odlišných 
životních (a hlavně geografických!) situacích, přesto 
je spojuje řada motivů, a díky nim se v určitý okamžik 
jejich osudy protnou. Volnost, s jakou autor nakládá 
s realitou, prostorem a časem, řada surreálných, ma-
gických okamžiků, dělá ze hry víc než jen popis života 
„tady a teď“. Díky Kruckemeyerově obraznosti se před 
námi odvíjí série příběhů, které by se nikdy nemohly 
stát, a přitom jakoby se dějí dnes a denně. Kdo by 
neznal strach ze smrti, z pojmenování věcí pravými 
jmény a taky lásku.

Nebude těžké identifikovat se s Calebem (Jiří Suchý 
z Tábora), klukem, který tak moc hledá náplň života, až 
si ho zanese řadou nesmyslů (kdo to kdy slyšel – hrát 
kriket poslepu!). Držíme mu palce, když se seznámí se 
Sylvií (Magdaléna Borová), zvláštní dívkou, která do-
káže všechna kouzla na světě – kromě toho, že neumí 
vydržet chvíli na jednom místě. Chápeme nerudného 
Noaha (Pavel Batěk), mladého vdovce, co nikdy nepři-
jal smrt své krásné ženy Sofie, štve nás, ale souhlasí-
me s tím, aby se z Bristolu vydal Evropou hledat místo, 
kde se narodila, koneckonců na cestě se dějí různé 
věci. To dobře ví Němka Elise (Lucie Štěpánková j. h.), 
která večer co večer usedá do auta, předstírajíc, že jíz-
dou uspává svého chlapečka, aby unikala před svými 
myšlenkami, na cestě od manžela i milence. Přitom 
lásky je v ní tolik – dokáže ji hromadit, ne nahrazovat 
jednu druhou. Putuje i Řekyně Emma (ale to je jen 
přezdívka, ve skutečnosti je to Islanďanka – v podání 
Lucie Polišenské), nesmí už nikdy přistát u břehu, aby 
nikomu nepřivodila smrt.

Čteme tuhle zvláštní kouzelnou australskou hru 
a rozkládáme před sebou mapu světa. Jezdíme prstem 
z místa na místo a uvažujeme, co a kde se mohlo stát … 
A přitom je to vlastně lhostejné. Důležitý je magický 
svět Kruckemeyerova textu. A ten funguje skvěle.

Marta Ljubková

 >

Čtená zkouška
Foto: P. Neubert
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KLUB  
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Vážení členové KPČ,
děkujeme za váš zájem a vě-
říme, že divadelní hry nastu-
dované činoherním souborem 
ND pro vás budou ve spojení 
s návštěvou divadla výjimeč-
ným kulturním zážitkem.
V únoru 2017 vám nabízí-
me vybrané tyto inscenace 
za zvýhodněné vstupné: 

40% SLEVA:

William Shakespeare 

Sen čarovné noci  
Kouzelná hra plná motivů, zápletek 
a tajemství v režii Daniela Špinara.
Ne 26. 2. v 19:00, Národní divadlo 

Lenka Lagronová

Jako břitva (Němcová)  
Femme fatale obrozenecké společ-
nosti právě tady a teď … 
Po 6. 2. a 20. 2. v 19:00, 
Stavovské divadlo 
 

JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 100 KČ 
– PŘEDPOSLEDNÍ REPRÍZA!

Mike Bartlett

Zemětřesení v Londýně  
Strhující příběh o světě, v němž 
žijeme v režii Daniela Špinara.
St 8. 2.ve 20:00, Nová scéna

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit 
na pokladnách ND (viz str. 52) dvě 
vstupenky 

Těšíme se na setkání  
v hledištích našich divadel!

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

NÁMĚSTÍČKO

Sedminu novoročního přípit-
ku České televize pronesla 
herečka Taťjana Medvecká. 

++ 
Herci Jana Boušková 
a Karel Dobrý nadělili 
svému domovskému divadlu 
netradiční dárek a zlomili si 
rozličné končetiny, řadě je-
jich hereckých kolegů se tak 
naskytla možnost vyzkoušet 
si jejich role; tuto příležitost 
si pochvaloval zvláště Filip 
Rajmont. 

++ 
Během zaslouženého volna 
se činoherní soubor rovno-
měrně rozprostřel podél osy 
Srí Lanka–Gran Canaria–Vel-
ká Úpa; pouze herec David 
Matásek se vymkl kontrole 
a odjel do Harrachova. 

++ 
Herec Jan Bidlas nepře-
svědčil herečku Magdalénu 
Borovou, aby s ním jela 
na hory. 

++ 
Dramatik René Levínský se 
již poněkolikáté pokusil na-
bídnout dramaturgii Činohry 
svou hru Klešice, tentokrát 
s argumentem blížícího se 
životního jubilea. 

++ 
Po krátkém vánočně-silves-
trovském vydechnutí jsme 
se opět pustili pilně do práce 
a zahájili zkoušení inscenací 
Na moři, zírám nahoru (režie 
Štěpán Pácl) a Krvavá svatba 
(režie Skutr). 

++ 
V inscenaci Krvavá svatba 
se na jevišti objeví i funkční 
cirkulárka. Kdo z obsazených 
herců v rolích dřevorubců 
bude tento nebezpečný 
nástroj obsluhovat, určí reži-
séři Martin Kukučka a Lukáš 
Trpišovský „až na základě 
speciální dovednostní/pohy-
bové zkoušky“. 

++ 
Soňa Červená začala zkou-
šet roli Luny v Krvavé svatbě. 
Jako jediná uměla text své 
role – samozřejmě i v původ-
ní, neseškrtané verzi – již 
na první čtené zkoušce.

+++
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Gratulace od kolegů
15. února 2017 slaví neuvěřitelné 
a navíc kulaté životní jubileum 
naše milá kolegyně  
JANA TYCOVÁ. 
Již téměř dvanáct let se svědomitě 
v obchodním oddělení stará o to, 
aby činoherní představení měla 
plná hlediště, trpělivě komuniku-
je s vámi, našimi diváky, a dělá 
maximum, aby byla splněna vaše 
divadelní přání. 
Přejeme i do dalších let úsměv 
na tváři, zdraví a vyprodanou 
Novou scénu!

Kolegové z Činohry

Nová krev – Sestava 3  
(Nebyl jen Valentýn)

Již potřetí před vás předstoupíme 
s kabaretem Nová krev – Sestava. 
Herci Činohry ND„nablízko“ a v ne-
tradičních rolích. Zčásti improvi-
zovaný večer, který je premiérou 
i derniérou zároveň. Okysličení pro 
vás diváky i pro soubor. Tentokrát 
na téma láska a vše, co s ní souvisí. 
Jak jinak než pod patronátem 
sv. Valentýna! Slavíte Valentýna, 
nebo jste tento „komerční“ svátek 
nikdy nevzali za svůj? Chybět 
nesmějí rubriky, které už si získaly 
oblibu během předchozích večerů: 
Nad dopisy diváků, Divadelní profe-
se či Herec, který nedokáže přestat 
deklamovat. Ale připravili jsme 
i formy zcela nové a hlavně – další 
várku původních písní. 

Uvádíme 27. února 2017 ve 20.00 
v horním foyer Nové scény.

Našim umělcům blíž!
Chcete i z vyšších míst  
v hledišti vidět jako z přízemí? 

Od Nového roku si nyní můžete 
na představení ve Stavovském 
divadle zapůjčit naše nová kukátka, 
díky nimž vám ani na galerii neu-
nikne sebemenší detail na kostý-
mu, scéně či výrazu umělce. 

Kukátka vám na vyžádání ochotně 
zapůjčí hledištní personál  
Stavovského divadla.
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Národní divadlo s hlubokou lítostí oznamuje, že ve věku 93 let  
zemřela dlouholetá členka Činohry Národního divadla

Luba Skořepová 
(21. září 1923 –23. prosince 2016)

Rodačka z Náchoda vystudovala herectví v letech 1942–45 na Kon-
zervatoři Praha. Po osvobození působila v Souboru mladých J. Honzla 
a ve Studiu Národního divadla. Po zániku Studia (1948) se stala členkou 
Činohry Národního divadla, jemuž zůstala věrná po celý herecký život. 
Byla tak spolu s Milošem Nesvadbou „služebně nejstarší“ členkou nejen 
Činohry, ale celé naší první scény. V Činohře Národního divadla měla 
od roku 1948 často příležitost hrát s největšími hereckými mistry pová-
lečného období. Vytvořila zde za pětašedesát let téměř 140 rolí a roliček 
v inscenacích jako např. Hadrián z Římsů, Lucerna, Naši furianti, Ideální 
manžel, Maryša, Revizor, Zmoudření Dona Quijota, Dům doni Bernardy, 
Kočičí hra, Ženský boj, Komik, Rok na vsi, Pašije, Prospaný život (Benefice 
Luby Skořepové). 
Hostovala v několika dalších divadlech – například ve Viole, ve Studiu 
Ypsilon, na scénách Městských divadel pražských či v Divadle v Řeznické. 
Je autorkou několika půvabných knížek a divadelních her, mezi její záliby 
patřilo odhalování tajů přírody, astrologie, numerologie, práce na zahrád-
ce, sběr léčivých bylin a polodrahokamů.
Čest její památce!

Národní divadlo s hlubokou lítostí oznamuje, že ve věku 88 let  
zemřela bývalá členka Činohry Národního divadla

Naděžda Gajerová
(11. března 1928 – 8. ledna 2017)

Naděžda Gajerová se narodila 11. března 1928 v Brně. Už od dětství 
hrála v tamním Státním divadle v představeních pro děti. Po válce přijala 
angažmá v Divadle bratří Mrštíků Brno, v roce 1947 studovala herectví 
na brněnské konzervatoři. V následujících letech byla mimo divadlo, 
spolupracovala však s filmem. 
Po pohostinském vystoupení v roce 1954 v Divadle S. K. Neumanna 
v Libni byla téhož roku přijata a působila tam pět sezon. V letech 1959 až 
1987, kdy odešla do důchodu, byla členkou Činohry Národního divadla, 
kde účinkovala v proslulých inscenacích, jako byl například Jejich den, 
Hamlet, Poprask na laguně, Zdravý nemocný, Naši furianti, Kočičí hra a Dům 
doni Bernardy. 
Větší filmové role Naděžda Gajerová ztvárnila v Siréně (1947), dále ve fil-
mech Vyšší princip (1960) a Ať žije republika (1965). 
Byla činná i literárně, pod jménem Naďa Mauerová publikovala několik 
próz pro děti. Značnému zájmu čtenářů se ve své době těšila například 
pohádková kniha Děvčátko s koťaty (1979). V roce 1997 Naděžda Gajerová 
získala hereckou cenu Senior Prix.
Čest její památce!

 >

Naděžda Gajerová v roli Pavly, Rodina Zykovových,1959
Foto: J. Svoboda

 >

Luba Skořepová v roli Báby, Lucerna, 2008
Foto: O. Pernica
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Den dětské onkologie  
na náměstí Václava Havla
V sobotu 18. února 2017 se v Praze uskuteční již 3. ročník mezinárodního 
Dne dětské onkologie. Stejně jako v předchozích letech si i letošní ročník 
klade za cíl přiblížit veřejnosti problematiku dětských onkologických 
onemocnění, vzdát hold všem bývalým i současným dětským onkologic-
kým pacientům a vzpomenout na ty, kteří boj s nemocí bohužel nedovedli 
do vítězného konce. 
Pro širokou veřejnost bude na Nové scéně opět přichystán bohatý dopro-
vodný program – besedy s odborníky a bývalými pacienty a speciální in-
teraktivní program uměleckého studia 3dsense, který vám v 3D virtuální 
realitě předvede napínavý souboj v prostředí mozkové tkáně.
Celé odpoledne vyvrcholí tradičním lampionovým průvodem, který od-
startuje v 18 hodin od Národního divadla a bude směřovat na Václavské 
náměstí, kde celý program zakončí velký galakoncert hudebních hvězd 
na podporu onkologicky nemocných dětí.
Podrobnosti k celému programu najdete na www.dendetskeonkologie.cz.

420PEOPLE: 
Máj opět na nové scéně
Jak moc známe Máj? Všichni jsme jistě schopni rozpomenout si na první 
verše, ale dál? Dokážeme si uvědomit obsah, detaily, vyjádřit atmosfé-
ru a uvědomit si přesahy, které toto nadčasové dílo připouští? Soubor 
420PEOPLE, etablovaný doposud v žánru současného tance, přichází s in-
scenací, která se vymyká jeho dosavadním zkušenostem. Autorský vklad 
tentokrát kromě choreografa Václava Kuneše patří i režisérovi Davidu 
Prachařovi – oba navíc v představení účinkují.
Inscenace představí Máchovy verše v moderní dynamické interpretaci 
činoherní i taneční, zpěv a hudební doprovod zazní živě z jeviště (P. Fajt, 
O. Anděra). Po představení následuje diskuse s diváky.

Uvádíme 1. února 2017 ve 20 hodin na Nové scéně.

Nová pohádka 
na nedělní odpoledne
Studio DAMÚZA ve spolupráci s divadlem b připravilo na únor zbrusu 
novou pohádku s názvem Malý pán, kterou budete moci zhlédnout už 
tradičně ve foyer Nové scény.
Uprostřed docela hlubokého lesa byl domeček s mechovou střechou 
a v tom domečku bydlel Malý pán. Nejenom že si ten domeček postavil 
sám, ale vyrobil si i stůl se židlí, poličku na dobroty a dokonce i postel 
s polštářem a prošívanou dekou. Měl úplně všechno, co potřeboval. Ale 
jednou v noci se mu zdál sen, který mu stále opakoval, že mu ještě něco 
chybí. Malý pán se chtěl zase normálně vyspat, tak se vydal za Prázdnou 
hlavou, která mu jistě poradí … 

Uvádíme 12. února 2017 v 17 hodin ve foyer Nové scény.

Karim Tarakji:  
Tajemství na náměstí Václava Havla
Od 20. února do 17. března můžou návštěvníci náměstí Václava Havla 
zhlédnout v průchodu pod budovou Nové scény ND instalaci mladého 
umělce, studenta Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem Kari-
ma Tarakjiho nazvanou Tajemství.
Karim Tarakji k záměru instalace říká: „Ke svému dílu jsem přistupoval 
jako k možnosti prohloubení vztahu mezi mnou a lidmi z mého okolí. 
Tím, že mezi sebou sdílíme tajemství a informace, se poznáváme navzá-
jem a dokážeme pochopit myšlení a chování jiných lidí. Zaměřil jsem se 
na nejhlubší a nejtajnější momenty našich životů, které si s sebou nese-
me. Chování ve společnosti je svým způsobem pouze maska, se kterou 
se prezentujeme na veřejnosti. To, jaký je člověk ve skutečnosti (toto 
chování se projevuje hlavně v soukromí, když je sám), nejvíce ovlivnila 
právě zmíněná nejtajnější tajemství.“
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MECENÁŠSKÝ KLUB

Přispějte na to, co (ne)přetrvá …
Nadešel čas, abychom vyměnili starý vizuál za nový

Kontakt: Eva Sochorová, T 731 603 641 / e.sochorova@narodni-divadlo.cz / Více informací naleznete na facebooku a www.mecenasind.cz.

 >

Fotoreportáž z lednového focení kampaně Mecenášského klubu
Foto: H. Smejkalová



27

Vizuál Mecenášského klubu, pro který byl 
charakteristický výjev – tanečníci na jez-
dících schodech v metru, to má již, lidově 
řečeno, spočítané. V únoru se můžete 
těšit na nový, a to ne jen na jeden, ale 
hned na sérii vizuálů, jejichž leitmotivem 
bude tentokrát divadelní řemeslo. Auto-
rem jejich myšlenky jsou opět kreativci 
z agentury Young & Rubicam. O jejich 
fotografickou realizaci se postaral náš 
dlouholetý spolupracovník PAVEL HEJNÝ.

Nové vizuály budete vídat nejen v propagačních 
materiálech Národního divadla, ale po dobu  
měsíce února se budou objevovat i v rámci out-
doorové reklamní kampaně v hlavním městě. 
Přinášíme vám fotografickou minireportáž z ledno-
vého focení, které probíhalo zčásti na jevišti Stavov-
ského divadla a zčásti v maskérně historické budovy 
Národního divadla. V hlavních rolích zde byli Pavel 
Hejný, baletka Nela Strnadová a vedoucí maskérka 
ND Monika Šonková.
Chcete-li s námi prožívat netradiční divadelní  
a jiné umělecké zážitky, těšíme se na vás!



dlouho trvající 
InspIrace. FascInace. ovace.

partner národního dIvadla

již               let18



 ×
Štěpán Pechar
Foto: M. Šandera

www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ

Podivuhodné cesty 
Julese Verna
Co se stane, když se tým filmařů z počátku 
20. století vedený roztržitým režisérem rozhodne 
zpracovat osudy hrdinů Julese Verna? A co když 
do natáčení zasáhne sám proslulý autor a jeho 
autoritativní manželka? Prostředí je inspirované 
skutečným filmovým ateliérem, který jako první 
prototyp postavil na začátku století Thomas Alva 
Edison. V inscenaci, v níž není nouze o překvapi-
vé zvraty a humorné situace, ožívají fantastické 
obrazy a odvážní hrdinové z Vernových příběhů 
v netradičním prostředí i situacích.

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

Uvádíme:
11. února od 17 a 20 hodin a 12. února od 20 hodin
na Nové scéně
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LATERNA MAGIKA > ROZHOVOR

Cube
  – work in progress 
Tentokrát na téma 
projekce a technologie

Premiéra nového projektu Laterny 
magiky Cube se již blíží. Představení 
se sice nesnaží kopírovat již 
existující inscenace, ale mladý 
tvůrčí tým dělá všechno proto, aby 
zachoval jejího původního ducha 
a principy. Co Laterna magika 
znamená ve světě nových médií 
a jaký má potenciál do budoucna, 
o to se s námi podělili vizuální 
umělci FRANTIŠEK PECHÁČEK 
a JAN HLADIL, kteří se spolu 
s kameramanem Martinem 
Brožkem věnují tvorbě projekcí. 
Kompletní rozhovory najdete 
na webu Laterny. 

Premiéra: 
23. března 2017
na Nové scéně

Dále uvádíme:
24. a 28. března 2017
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FRANTIŠEK PECHÁČEK

Tvorba inscenace Cube je netra-
diční proces, jde o představení, 
které je zároveň laboratoří. Jak 
funguje vaše část týmu, která se 
věnuje tvorbě projekcí?
V případě Cube se nedá jednodu-
še říct, kdo má větší podíl, je to 
rovnoměrná spolupráce. Každý 
máme jiné pracovní postupy 
a každý máme jinou specializaci 
ve „výrobě“, ale jdeme společně 
za výsledkem. Není to typické 
složení a rozdělení funkcí v týmu, 
ale Cube není typická inscenace. 
Je to projekt, který všichni dělají 
rádi, protože můžou, a nikdo si 
moc nehraje na to, že by měl hlavní 
slovo – kromě Pavla Knolleho jako 
režiséra.

Co je nejzajímavější technický 
postup, který jste při tvorbě 
využili?
Pro mě je to využití motion cap-
ture technologie, ke které jsme 
se dostali po různých peripetiích. 
Hledali jsme s Pavlem Knollem 
cestu jak realizovat poměrně 
složitý systém, který by dokázal 
vytvořit inscenovanou umělou stí-

nohru v prostoru, který je fiktivní. 
Pavel to původně chtěl zkusit přes 
videa, která potom budeme nějak 
„lámat“, ale to se nám úplně ne-
osvědčilo, takže jsem hledal jiné 
možnosti než ruční animaci. Jako 
klíč se nám naskytla možnost 
pracovat s touto technologií, která 
je určená primárně pro tvorbu 
animací s obrovskými rozpočty, 
především v počítačových hrách.

Jak to funguje?
Tanečník nebo herec má na na-
táčení oblek ze senzorů, který 
přenese přesně všechny jeho 
pohyby do všech podrobností, zá-
znam vytvoří něco jako skeleton, 
na který se pak dá vizuálně leccos 
„obléknout“. Jelikož jsme potře-
bovali dělat rychlé změny úhlů 
světel a pracovat s různě vrže-
nými stíny, byl to ideální způsob. 
Měli jsme pak plnou kontrolu nad 
pohybem a stíny, protože taneč-
níka – fyzického, reálného – jsme 
přenesli do virtuálního prostoru, 
kde jsme si mohli definovat, co 
jsme chtěli. Možná bych to přirov-
nal k loutkářství. Člověk, který je 
předmětem snímání, je jako lout-
kář, který ze sebe vytvoří objekt, 

a ten pak můžeme vést a jakkoli 
jej obléknout. Stejným způsobem 
jsou ve filmech vytvářeny postavy 
typu draka Šmaka v Hobitovi apod. 
Ta technologie není sama o sobě 
novinka, ale pro Laternu magiku 
je to první setkání s ní.

Co je pro vás Laterna magika? 
Čas od času se nechají slyšet 
hlasy, že už jde o zastaralý typ 
divadla, které se přežilo. Pohled 
mladého tvůrce na věc?
Laterna magika je nevyčerpatel-
ná záležitost. Laterna magika je 
žánr, který je natolik soběstačný, 
že není potřeba vést diskuse 
o tom, jestli je aktuální, nebo ne. 
Podívejte se, na jakých principech 
funguje činohra nebo film, je to 
vyprávění, které je prastarou 
formou. Vždy to bylo tak, že někdo 
vyprávěl příběh a proti němu se 
posadili druzí a poslouchali ho. 
Příběhy vypravěčů byly vždycky 
připravené dopředu, takže si 
myslím, že metoda předpřiprave-
ného záznamu, filmu je v tomhle 
smyslu nadčasová. Proč měnit 
něco, co perfektně funguje?
…

Pokračování rozhovoru  
na webových stránkách LM
http://www.narodni-divadlo.cz/
cs/laterna-magika.

FRANTIŠEK PECHÁČEK

Vizuální umělec působící v oblasti 
digitálních médií. Vystudoval Uni-
verzitu Jana Evangelisty Purkyně, 
má za sebou víc než 20 realizací 
videoprojekcí pro činoherní a operní 
inscenace. Spolupracoval s praž-
ským Národním divadlem, Divadlem 
na Vinohradech, Národním divadlem 
moravskoslezským, budapešťským 
Vígszínház ad. Věnuje se video-
mappingu a scénografii. V roce 
2014 získal na festivalu video-
mappingu Maska cenu za nejlepší 
videomapping, v roce 2013 se stal 
grafikem roku v kategorii video.

JAN HLADIL

Máte oblíbenou část Cube, kterou 
považujete za zvlášť povedenou?
Těžko říct, docela se mi líbí, že je 
ta inscenace ve výsledku taková 
trochu dadaistická, pořád se mění. 
Člověk jako divák si nemůže říct, 
že když viděl jednu část, tak už ví, 
co bude v další části. Je správ-
ně nevypočitatelná, neusazená, 
neuhlazená.

Jak probíhá tvorba inscenace? 
Měli už od počátku režisér a cho-
reografové přesnou představu 
o tom, jaké chtějí projekce?
Ano, Pavel a kluci měli už na za-
čátku nějakou představu, dost 
podrobnou, ačkoli to z úplně první 
verze zadání scénáře nebylo dost 
patrné. Podle prvního „kontaktu“ 
s předlohou to na nás působilo tak, 
že tam bude více volného prosto-

ru pro naše vyjádření. Nicméně 
Pavel, David (Stránský) a Štěpán 
(Pechar) měli poměrně dost přes-
nou představu o tom, co se má dít. 
Mě samotného to překvapilo, ale 
na druhou stranu to tak asi má být, 
když se dělá Laterna magika. Já 
bych takové věci nikdy normálně 
neudělal, dělám vizuály úplně jiným 
způsobem. Ale protože ovládám 
postupy, abych vyrobil to, co si kluci 
přáli, a které vychází z toho, co 
jsem dřív používal pro své umění, 
tuhle práci jsem vzal. Jinak jsem 
ale práci s počítačem už opustil.

Co vám práce na premiéře dala?
Naučil jsem se pokoře. Přemáhat 
sám sebe pro vidinu nějakého 
společného výsledku.

Jste spokojený s tím, co vzniklo?
To je zvláštní otázka … Vzhledem 
k tomu, jak dlouho trval celý ten 

proces, vlastně už od jara loňské-
ho roku, tak potřeba mít z toho 
pocit uspokojení se už transfor-
movala v potřebu to mít hotové. 
A pak se na to podívat raději 
s odstupem. Je to pro mě úplná 
novinka. Ve své umělecké práci 
obvykle něco udělám a hned vi-
dím, jestli se mi to podařilo, nebo 
ne. Vždycky jsem všechny věci dě-
lal na základě svojí vlastní intuice, 
která teď najednou vůbec nehrála 
roli. Vytvořil jsem si odstup už 
během práce, nepřistupuji k tomu 
tak, abych v tom já sám pro sebe 
hledal nějakou estetickou kvalitu, 
nebo jen do té míry, jestli se to líbí 
Pavlovi a klukům. Úplně jsem se 
tomu musel odevzdat, což je krok, 
ke kterému mě moje studium 
rozhodně nikdy nevedlo.
…

Lucie Kocourková

Pokračování rozhovoru  
na webových stránkách LM
http://www.narodni-divadlo.cz/
cs/laterna-magika.

JAN HLADIL

Studoval sociologii na Fakultě 
sociálních věd na Karlově univerzitě 
v Praze, ale po třetím semestru 
se „rekvalifikoval“ na vizuálního 
umělce na Institutu digitálních médií. 
Poté studoval na Vyšší odborné 
škole grafické obor Grafický design 
a v ateliéru Supermédia na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové v Praze. 
Má za sebou produkce audiovizuál-
ních eventů Super Smart Selection 
v Experimentálním prostoru NoD/
Roxy, v Klubu Cross a MeetFactory. 
Několik let pracuje jako VJ a věnuje 
se videoinstalaci a tvorbě obsahu 
pro audiovizuální label / občanské 
sdružení Lunchmeat. Je technickým 
realizátorem Signal Festivalu.
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Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Opery Národního divadla:  
JAROSLAV KYZLINK

Hudební ředitel Státní opery: 
ANDREAS SEBASTIAN WEISER

TOSCA
PUCCINI

DIRIGENT: ANDREAS SEBASTIAN WEISER
REŽIE: ARNAUD BERNARD

ORCHESTR A SBOR STÁTNÍ OPERY
UVÁDÍME: 28. 1., 29. 1., 3. 2., 4. 3., 17. 3., 19. 4., 1. 6., 5. 7. 2017

Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
ceskenoviny.cz, Czech Music Quarterly, Český rozhlas Vltava, Newsweek,  

SOFFA, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz, Pražský telegraf
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Žádný člověk
Opera o umělci, kterého zničilo jeho vlastní dílo

Autor libreta: 
Katharina Schmitt, Lukáš Jiřička

Dirigent: Jiří Kadeřábek
Režie: Katharina Schmitt

Scéna a kostýmy: Patricia Talacko
Dramaturgie: Lukáš Jiřička

Komorní soubor Národního divadla
Sbor a Orchestr Státní opery

Dětská opera Praha

Premiéra: 
31. března 2017 

na Nové scéně

Hlavním tématem inscenace je život Otakara Švece 
a jeho posledního díla – Stalinova pomníku na Let-
né. Co vás na tomto osudu zaujalo?
KS: Před dvěma lety jsem narazila na historickou 
studii Případ Stalin od Hany Pichové, která byla 
vydána s mnoha fotografiemi, jež vyobrazovaly 
stavbu a demolici Stalinova pomníku. Snímky i studie 
mě fascinovaly a začala jsem se tématem zabývat 
do hloubky. Osud Otakara Švece je totiž pozoruhod-
ně tragický: jako každý sochař své doby se musel 
zúčastnit soutěže o pomník na počest Stalinových 
70. narozenin. Nechtěl však vyhrát, a odevzdal proto 
přehnaně monumentální, v podstatě nerealizovatelný 
návrh, který byl ale nakonec vybrán právě pro svou 
velkolepost. Švec potom léta pracoval na velmi složité 
realizaci, což mu de facto zničilo život: přátelé se 
s ním přestali bavit, jeho žena spáchala sebevraždu 
a nakonec, krátce před odhalením sochy, si vzal život 
i on sám. Byl to umělec, kterého zničilo jeho vlastní 
dílo. Zajímavý je ale i příběh samotné sochy, která 
stála jen několik let na Letné, než byla vyhozena 
do povětří. Zde se nabízí otázka, jestli se společnost 
může zbavit ideologických symbolů tímto způsobem. 
Podle mého názoru to není tak jednoduché. Téma 
ozvěn ideologií 20. století na dnešek je také aspekt, 
kterým jsem se chtěla zabývat do hloubky, neboť ho 
považuji za extrémně aktuální.
JK: Zaujal mě především potenciál určitého specific-
kého hudebního konceptu, jenž byl do určité míry in-
spirovaný samotnou institucí Národního divadla. Když 
jsme se začali s libretistkou a režisérkou Katharinou 

a dramaturgem a libretistou Lukášem Jiřičkou nad 
tímto tématem scházet a současně jsem přemítal nad 
tím, co vlastně v dnešní době znamená Národní diva-
dlo, koncept se mi náhle vyloupl. Konkrétně šlo o to, 
že nahrajeme aparát dvou sborů a velkého orchestru 
a při představení budeme tuto nahrávku multika-
nálově reprodukovat za účasti sólistů a komorního 
souboru. Samotné téma Stalinova pomníku je navíc 
neuvěřitelně bohaté, zasahující do mnoha oblastí 
a plné vnitřních kontrastů a rozporů. Osud Otakara 
Švece je jedním z mnoha fascinujících a snad i typicky 
českých fenoménů.

Pane Kadeřábku, vaše dosavadní tvorba je známá 
tím, že byť často obsahuje určitý politický či sociální 
akcent, má zároveň silné osobní, až intimní sdělení. 
Mohou diváci očekávat podobnou dynamiku i zde? 
JK: Myslím, že ano a snad i v ještě větší míře než 
v předchozích skladbách – právě vzhledem k tomuto 
konkrétnímu tématu. Na jedné straně máme Stalinův 
pomník s celým společensko-politickým kontextem 
(v našem pojetí nejen dobovým, ale rovněž zasahují-
cím do současnosti), patosem, apelem, a tím pádem 
i s určitou obecností a odosobněním, a na druhé 
straně intimní příběh sochaře, se kterým se zcela 
přirozeně identifikuji a do jehož zpracování jsem vložil 
mnoho ze své vlastní osobnosti.

Inženýr, kterému byla svěřena demolice, prý dostal 
za úkol vymyslet tichý výbuch: pomník měl zmizet, 
aniž by si toho kdokoliv všiml. Budete s touto 

 >
Jiří Kadeřábek

Foto: archiv autora

Jiří Kadeřábek
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Katharina Schmitt
Foto: E. Ellersdorfer-Meissnerová

skutečností v rámci své režijní a hudební koncepce 
nějak blíže pracovat? 
KS: Tichý výbuch byl pro nás klíčový koncepční 
mezník. Opera bude mít tři části: první bude soustře-
děná na osud Švece a stavbu sochy. Tato část bude 
i formálně klasická, uslyšíme sbory, árie, duety. Končí 
výbuchem sochy. A tím tichým výbuchem vybuch-
ne nejen Stalinova socha, ale i forma našeho díla: 
z klasického tvaru se dostaneme k otevřenější formě 
ve 3. části. Druhá část popisuje tichý výbuch: sonicky 
a vizuálně.
JK: Ne snad přímo hudebně, ale rozhodně zvukově. 
Opery Leoše Janáčka mě naučily, že samotné hudbě 
je třeba vždy přidělit hlubší úkoly, spojené buďto 
s psychologií postav nebo určitým filozofickým 
významem situace. Každopádně tichý výbuch je něco 
tak úžasně absurdního a scénicky atraktivního, že 
jsme si jeho ztvárnění nemohli nechat ujít!

Hudební tkáň projektu nabídne spojení sólistů 
a komorního souboru s reprodukovaným dětským 
sborem, smíšeným sborem a orchestrem. Proč jste 
se, pane Kadeřábku, rozhodl pro kombinaci živé 
a reprodukované hudby?
JK: Reprodukované sbory a orchestr mají evokovat 
stále přítomnou monumentalitu (možná i nenahradi-
telnost) již dávno neexistujícího pomníku, stejně jako 
historický význam i určitou archaičnost Národního 
divadla. Jedná se tedy o využití aspektu nepřítomné 
velikosti, minulosti v přítomnosti či obecně absen-
ce, v čemž hraje velkou roli inspirace Heinerem 

Goebbelsem, jedné z vůdčích postav současného 
hudebního divadla. Sólisté a komorní soubor pak 
reprezentují naopak aktuálnost, teď a tady, vzrušení 
a pnutí jakékoliv živé produkce. Další věc je ovšem 
čistě hudební aspekt. Zatímco část tohoto díla, vyu-
žívající kombinaci živé a nahrané hudby, stylově inkli-
nuje k tradiční opeře a je ve své formě rigidní (právě 
v důsledku použití nahrávky), úsek s kompletně živou 
interpretací mnohem více čerpá ze současnosti, včet-
ně aleatorních prvků a celkově otevřenější formy. To 
zase umožňuje velmi lákavou a zajímavou interakci 
jednotlivých složek představení (sólisté např. nemají 
svůj part přesně zafixován, ale reagují na hudebníky 
i sebe navzájem).

Samotná představení budou výjimečná také tím,  
že diváci budou sedět na elevaci na jevišti. Proč jste 
se, paní Schmitt, pro tento krok rozhodla? 
KS: Společně s výtvarnicí Patricií Talacko jsme chtěly 
maximálně vycházet z prostoru Nové Scény, který 
osobně, jako fanynka brutalismu, považuji za jeden 
z nejzajímavějších v Praze. Tvar hlediště zde odpoví-
dá schodišti, které vedlo z Čechova mostu k Švecově 
soše. Přišlo nám důležité s touto tvarovou podobnos-
tí scénograficky pracovat. Druhý důvod je akustický: 
pracujeme se zvukovou instalací, prostor je rozdělen 
na prostor akustický a na prostor vizuální. Otáčení 
prostorových relací nám umožňuje pracovat instala-
tivně. 

Tomáš Bendl

V březnu uvedeme na Nové scéně světovou premiéru opery Žádný člověk, 
jejíž děj pojednává o tragickém osudu sochaře Otakara Švece a jeho 
posledního díla – Stalinova pomníku na Letné. Nejen o umělecké stránce 
projektu jsme si proto povídali se samotným skladatelem a dirigentem 
JIŘÍM KADEŘÁBKEM a režisérkou KATHARINOU SCHMITT.
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Faustovo prokletí zazní v Národním divadle poprvé

Dirigent JAROSLAV KYZLINK je pražskému publiku dobře známý.  
Před dvěma lety připravil společně s režisérem Vladimírem Morávkem 
Mozartovu Kouzelnou flétnu, která patří k nejnavštěvovanějším předsta-
vením Národního divadla. Na jaře 2016 nastudoval snovou operu Juliette 
Bohuslava Martinů. Pravidelně diriguje veleúspěšné inscenace La travia
ta, Prodaná nevěsta nebo Rusalka. Od září 2016 je hudebním ředitelem 
Opery Národního divadla. Dnes jsme s ním hovořili o jeho nové premiéře 
– koncertním provedení Faustova prokletí.

FAUSTOVO PROKLETÍ
(La damnation de Faust)

Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Sbormistr: Pavel Vaněk, Adolf Melichar

Orchestr Národního divadla
Sbor Národního divadla

Sbor Státní opery
Kühnův dětský sbor 

(sbormistr: Jiří Chvála)

Obsazení: 
Faust: Pavel Černoch 

Marketa: Stanislava Jirků 
Mefisto: Raymond Aceto

Brander: Pavel Švingr 

Premiéra: 
9. března 2017 

v Národním divadle

Dále uvádíme:
12. března 2017

Proč jste se rozhodl nastudovat Faustovo prokletí, 
co vás na něm zaujalo?
Rozhodnutí zařadit koncertní provedení díla Faustovo 
prokletí skladatele Hectora Berlioze je výsledkem 
relativně dlouhých rozhovorů a zvažování. Po mém 
jmenování do funkce hudebního ředitele Opery 
Národního divadla jsem nechtěl měnit již dohodnuté 
závazky jiných dirigentů, přesto jsme však cítili potře-
bu, abychom se společně se souborem setkali i mimo 
repertoár a připravili také nový projekt. Vzhledem 
k mé obecné náklonnosti k vokálně instrumentál-
ním opusům, a mimo jiné také faktu, že toto zásadní 
dílo romantického repertoáru ještě nebylo na jevišti 
Národního divadla uvedeno, volba padla právě na tuto 
dramatickou legendu.

Je až s podivem, že toto dílo 
nebylo nikdy v Národním divadle 
uvedeno, čemu to přisuzujete?
Máte pravdu – v roce 2017 zazní 
Faustovo prokletí v Národním 
divadle poprvé, protože dramatur-
gie Opery ND byla v historii vždy 
progresívní a v rámci evropského 
operního dění v mnoha ohledech 
průkopnická. Dosavadní absenci 
tohoto díla na jevišti Zlaté kapličky přičítám spíše 
jakémusi žánrovému neukotvení opusu jako takové-
ho – sám skladatel byl fascinován tématem Fausta 
a kompozici dlouho připravoval. Dílo nejdříve označil 
jako směs opery a oratoria, teprve později mu byl 
přisouzen podtitul dramatická kantáta. Světové scény 
ho uvádí jak v koncertním, tak scénickém zpracování. 
Velmi se těším, jak bude Faustovo prokletí vnímat naše 
publikum.

Fausta zná skoro každý, můžeme se tedy těšit 
na podobný příběh, jaký známe třeba od Goetheho 
či Bulgakova? 
Hector Berlioz komponoval na francouzský překlad 
Goethova Fausta – sám si jej upravoval a vyňal z něj 
zejména scény, které považoval za jevištně působivé. 

V polovině 19. století, kdy skladbu uvedl, působil jako 
průkopník romantického pojetí hudby – tento podtitul 
nese jeho jméno ve všech učebnicích nejen instru-
mentace, ve které byl skutečně inovativní. Jeho hu-
dební řeč byla v dané době velmi specifická: rozsáhlé 
meditativní plochy kontrastují s tanečními a přísně 
programními orchestrálními a sborovými částmi. Ob-
rovské obsazení a využití všech barev a nástrojů, které 
Berlioz až fanaticky pro své skladby vyžadoval, jen 
podtrhuje výjimečnost provedení každého jeho díla. 

Faustovo prokletí bude v Národním divadle uvedeno 
pouze dvakrát, proč jste se rozhodli pro tak omeze-
ný počet představení?
Nezastírejme, že toto dílo nepatří mezi deset nej-
navštěvovanějších titulů romantického repertoáru, 

a ani tuto ambici za jeho nasazením 
do programu operní sezony nehle-
dejme. Jistá exkluzivita je vzhledem 
k obsazení a významu díla zcela 
na místě. Dosavadní zájem diváků při 
nákupu vstupenek to jen dokazuje.

V roli Fausta se divákům představí 
světoznámý tenorista Pavel Čer-
noch, který se vrací po delší době 

do Národního divadla …
Pavel Černoch dnes prakticky vystupuje jen na před-
ních evropských a světových scénách. Tuto roli zpíval 
již ve významných operních domech a musím potvrdit, 
že i možnost spolupráce s ním byla pro mne jedním 
z důvodů zařadit toto dílo do sezony Opery Národního 
divadla. Dalším pro mne významným faktorem a dou-
fám, že nejen mojí inspirací, je potřeba „vytáhnout“ 
členy orchestru a sboru na koncertní pódium a před-
stavit naše kolektivní tělesa a jejich kvality i mimo kla-
sická operní představení. Už jen fakt, že jsme obsadili 
na tyto koncerty Sbor Národního divadla i Sbor Státní 
opery, znamená, že vystoupí téměř 120 zpěváků, což 
podtrhuje jedinečnost celého projektu. 

Pavel Kloud

Hector Berlioz 

 >
Jaroslav Kyzlink

Foto: I. Sochorová

JISTÁ EXKLUZIVITA  
JE VZHLEDEM  
K OBSAZENÍ  

A VÝZNAMU DÍLA  
ZCELA NA MÍSTĚ

Faustovo prokletí





OPERA > NAPSALI O NÁS

Inscenace spojující jednoaktovky skladatele Carla Orffa Chytračka 
a Měsíc, kterou čeká do konce současné sezony posledních pět 
repríz, se dostala na titulní stranu jednoho z nejprestižnějších 
časopisů o klasické hudební tvorbě – Opernwelt. Přečtěte si,  
co o nás napsal jeho redaktor Albrecht Thiemann.

Uvádíme:
28. února 2017 a 6. března 2017
v Národním divadle

Chytračka / Měsíc
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Velké malé divadlo světa
Veselí vyvolává už jen samotný trabant, parku-
jící před jedovatě zelenou kulisou lesa. A když 
na rozprostřený umělý palouček vrávoravě 
vejde obří replika večerníčka Sandmánka, který 
tu vystupuje jako Vypravěč, opanuje chichotavé 
nadšení celé hlediště. Na velké scéně praž-
ského Národního divadla nechává Jiří Nekvasil 
svítit Orffův Měsíc na kulturní krajinu NDR, 
která žije již jen ve vzpomínkách pamětníků, 
právě tak jako na onu archaicko-mystickou 
spojitost člověka s přírodou a kosmem, kterou 
vyznává skladatel ve své operní prvotině z roku 
1939. Nadčasová pohádka z dávné minulosti 
vypůjčená od bratří Grimmů a poprvé uvedená 
uprostřed hrůzných „hnědých“ časů. Nekvasil 
čte Orffovu hmatatelně zemitou, magicky pulsu-
jící verzi pohádky o čtyřech klucích, co seberou 
měsíc z nebe a vezmou si ho s sebou do hrobu, 
jako svědectví o úniku, jako nostalgicky-cere-
moniální návrat ke kořenům ohroženého života. 
A do tohoto pojetí vkládá historické fluidum, 
které v Čechách (stále ještě) téměř každý zná: 
„ostalgii“, „made in GDR“.

A tak se na začátku a na konci na jevišti seskupí 
děvčata z Kühnova dětského sboru (Jiří Chvála), 
aby v pyžamech před muzeálním TV přijímačem 
visícím z provaziště světlými hlásky opěvo-
vala domnělý posvátný svět minulosti. Sbor 
Národního divadla (Pavel Vaněk) je navlečen 
do královsky modrých sportovních úborů 
obyvatel dělnicko-rolnického státu a na světové 
úrovni burácí z propadla. A Petr (Zdeněk Plech) 
zpívá – měsíc je ten tam, vlahá letní pohoda 
na lehátku a ve stanu rozkoše se rozplynula – 
svou píseň nočního strážce u paneláku. To, že 
tento úlet funguje, nesouvisí pouze s imaginací 
scénografa Daniela Dvořáka a bezstarostnou 
i precizní režií postav, nýbrž také s hravostí di-
vadelního ansámblu (zvláště Jaroslava Březiny 
jako tenorového Vypravěče stejně jako čtveřice 
hippie-zlodějíčků v rázovitých kalhotách: Martin 
Matoušek, Jakub Tolaš, Josef Moravec a Josef 
Škarka), který se ochotně a s vervou vrhá do díla 
znějícího tóny elementárního Schulwerku.
Zpívá se a mluví se česky (s anglickými titulky), 
takže publikum může bez námahy sledovat 

i ony vložené mluvené dialogy tří pobudů, které 
si Orff vymyslel pro svou Chytračku (Frankfurt, 
1943) jako rodné bratry čtyř kluků z Měsíce. 
Příběh o králi a chytré selské dcerce, pře-
vzatý rovněž z grimmovských „Kinder- und 
Hausmärchen“, přemístili Nekvasil s Dvořá-
kem do konstruktivisticky hranatého umělého 
prostoru. Jako by sem postavy přeběhly rovnou 
z commedie dell’arte, kostýmy (Simona Rybá-
ková) jsou stylizovány do křiklavé pestrosti. 
Vše běží jako trikový pop film v technologii 
Multicolor a pozadu nezůstává ani erotický 
podtext – vše se točí kolem zlatého hmoždíře, 
k němuž schází palička. Zbyněk Müller dobře 
naladil Orchestr Národního divadla na pro-
myšleně jednoduché, uměle-lidové zvukové 
tvary partitury a akcentoval zároveň Orffa 
i jako předchůdce minimalismu. Sopranistka 
Olga Jelínková je představitelkou, která dokáže 
vybudit celé výrazové spektrum titulní postavy 
od klidně plynoucího ostinata až k espressivu 
v písni, jíž uspává Krále (adekvátně sebezhlíži-
vého – Svatopluk Sem).
 
Z rezence v Opernwelt, překlad: Ondřej Hučín 
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OPERA > ZPRÁVY

Opera nás baví
Přijďte s dětmi na operu!
Cyklus zábavných a vzdělávacích pořadů pro děti a rodiče s názvem Opera 
nás baví! je v plném proudu. Krásami a zajímavostmi operního světa vás 
provede sama autorka těchto pořadů, emeritní sólistka Opery Národního 
divadla, paní Jiřina Marková Krystlíková a její hosté. Každý měsíc máte 
možnost nahlédnout do životů slavných skladatelů a do hudebních i diva-
delních tajů opery, seznámit se s hudebními nástroji, podívat se zblízka 
na divadelní kostýmy, poslechnout si operní zpěváky a dokonce si sami 
vyzkoušet, jaké to je, stát na jevišti Národního divadla. Autorem veselých 
obrázků ke každému dílu je kreslíř Jiří Votruba. Součástí každého pokra-
čování cyklu Opera nás baví! je soutěž, jejíž výherci získají kromě sladké 
odměny také vstupenky na vybrané operní představení Národního divadla.

ne 19. 2. 2017 11:00 StD Slavné literární předlohy v opeře II.
so 11. 3. 2017 11:00 StD Wolfgang Amadeus Mozart 
ne 9. 4. 2017  11:00 ND Anglická opera
ne 28. 5. 2017 11:00 ND Richard Wagner 
so 10. 6. 2017 11.00 StD Jacques Offenbach

StD – Stavovské divadlo, ND – Národní divadlo

Matiné k 193. výročí narození  
Bedřicha Smetany
Už počtvrté prostřednictvím dopoledního koncertu v Národním divadle 
oslavíme výročí narození Bedřicha Smetany (2. 3. 1824–12. 5. 1884), skla-
datele a dirigenta, který významným způsobem formoval české operní 
prostředí 2. poloviny 19. století. Letos se vedle sólistů Opery Národního 
divadla představí orchestr Pražské konzervatoře s dirigentkou Miriam 
Němcovou. Věříme, že jejich vystoupení v Národním divadle bude příjem-
ným zážitkem nejen pro návštěvníky koncertu, ale také pro samotné hrá-
če. Připomenutím zajímavých událostí z Mistrova života program uvede 
dr. Václav Němec, jednatel Společnosti Bedřicha Smetany. 

Během koncertu vystoupí: Alžběta Poláčková, Michaela Kapustová, Josef 
Moravec, Jiří Brückler a František Zahradníček. 

25. února 2017, 11.00, Národní divadlo

Mimo tradiční repertoárovou nabídku pro vás připravujeme množství „plusových“ aktivit,  
včetně zábavného vzdělávacího cyklu Opera nás baví! Tento měsíc nabízíme také slavnostní  
Matiné k výročí narození Bedřicha Smetany.

Pocty operním klasikům
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DIVADELNÍ KRONIKA

Milada Musilová

Oldřich Kovář

Jaromír Pleskot

JIŘÍ CEÉ

Jarmil Burghauser

Své 75. narozeniny slaví  
JIŘÍ CEÉ 
(6. 2. 1942), sólista Opery 
Národního divadla v letech 
1985–2004. Blahopřejeme! 
Na snímku z Prodané ne
věsty, 1982, jako Principál 
(vpravo) s Jitkou Soběharto
vou (Esmeralda) a Alfrédem 
Hamplem (Vašek).

Před 20 lety zemřel hudební vědec, 
skladatel a sbormistr Opery ND  
JARMIL BURGHAUSER  
(21. 10. 1921–19. 2. 1997). 

V únoru uplyne 110 let od narození 
a v dubnu 50 let od úmrtí pěvce  
OLDŘICHA KOVÁŘE  
(21. 2. 1907–5. 4. 1967), člen ND v letech 
1938–1967, kde ztvárnil řadu charak-
terních a buffozních postav. R. 1931 
spoluzaložil populární sextet Settleři, 
často spolupracoval s rozhlasem.  
Jako Triquet, Eugen Oněgin, 1950

Před 105 lety se narodila sopranistka 
MILADA MUSILOVÁ 
(14. 2. 1912–24. 1. 1996). Po osvobození 
se stala členkou opery Divadla 5. květ-
na, s jehož souborem přešla r. 1948 
do ND, kde působila až do r. 1971. 
Mařenka v Prodané nevěstě, 1949

Vzpomínáme 95. výročí 
narození režiséra 
JAROMÍRA PLESKOTA  
(11. 2. 1922–6. 8. 2009), nositele Ceny 
Thálie za rok 2002 – Zvláštní ceny 
Kolegia.
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KALEIDOSKOP

Premiérovaný  
Spalovač mrtvol 

V polovině prosince 2016 
měla ve Stavovském divadle 
premiéru inscenace Spalo-
vač mrtvol.

1  Po premiéře promluvil umělecký 
ředitel Daniel Špinar

2  Dramaturgyně Marta Ljubková 
a režisér inscenace Jan Mikulášek

3  Na premiéru se přišla podívat  
Soňa Červená

4  Prof. JUDr. Jiří Srstka, ředitel 
agentury DILIA a vysokoškolský 
pedagog, s chotí

5  Senátor Mgr. Jiří Dienstbier
6  PhDr. Ingeborg Radok Žádná, 

proděkanka pro mezinárodní 
vztahy a uměleckou činnost AMU

7  Umělecký šéf Baletu ND Petr 
Zuska a ředitel Národního divadla 
prof. MgA. Jan Burian

8  Akad. arch. Daniel Dvořák

Ohlédnutí za před-
vánočním setkáním

Před Vánocemi se již tradič-
ně sešli členové Národního 
divadla na pozvání ředitele 
ND v prostorách historické 
ředitelny.

9  Pěvci Zdeněk Plech, Hana 
Jonášová a Jan Markvart

10  Choreograf Jan Kodet a Pavel 
Knolle, vedoucí uměleckého 
souboru LM

11  Hudební ředitel SO Andreas 
Sebastian Weiser, tajemník sboru 
SO Libor Novák, pěvkyně Andrea 
Kalivodová a umělecký ředitel 
Opery ND a SO Petr Kofroň

12  Herec Filip Rajmont, baletní mistr 
Luboš Hajn a tajemník LM Ivo 
Jirásek
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Slavná 
derniéra Sluhy

Slavnostní šestistou reprízou 
se v úterý 27. 12. 2016 defi-
nitivně rozloučila se scénou 
Národního divadla inscenace 
Sluha dvou pánů.

13  Závěrečná děkovačka a vestoje 
aplaudující obecenstvo

14  Igor Orozovič, Antonie Talacková, 
Miroslav Donutil, Kateřina 
Winterová a Martin Donutil

15  Ředitel ND prof. Jan Burian 
a Miroslav Donutil

16  Matyáš Řezníček, Oldřich Vlček, 
Dušan Sitek, Igor Orozovič, 
Miroslav Donutil, inspicient Milan 
Školník, asistentka režie Eva 
Kafuňková, Antonie Talacková, 
Martin Donutil, Jan Novotný, 
Vilém Udatný, Kristýna Hrušínská 
a Kateřina Winterová

Křest knihy  
Daniela Wiesnera

V lednu ve foyer Nové scény 
proběhl křest knihy Taneč-
ní divadlo věnované vzniku 
inscenace Macbeth, uváděné 
na Nové scéně s baletem ND 
v letech 1984–1990. Autorem 
publikace je sám tvůrce in-
scenace, choreograf a peda-
gog Daniel Wiesner.

17  Daniel Wiesner, Ondřej Krása, 
Michaela Černá, Vlastimil Harapes, 
Miroslava Pešíková, Luboš Hajn, 
Nelly Danko a Jaroslav Slavický

18  Daniel Wiesner a Martin Hilský
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Opera
Činohra

Balet
Laterna magika

Národní divadlo 
Stavovské divadlo

Nová scéna 
Hudební divadlo Karlín
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OBCHODNÍ INFORMACE

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla

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

ČINOHRA 

Modrý pták 
4. 2. v 17.00, Stavovské divadlo
(I. balkon 150 Kč)
Jako břitva (Němcová)
20. 2. v 19.00, Stavovské divadlo
(I. a II. balkon 200 Kč)
Sen čarovné noci
26. 2. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 200 Kč)

OPERA

Trubadúr
14. 2. a 27. 2. v 19.00,  
Hudební divadlo Karlín
(I. a II. balkon boky 250 Kč)
Andrea Chénier
6. a 8. 2. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 500 Kč)
Chytračka / Měsíc
28. 2. v 19.00,  
Národní divadlo 
(II. balkon 350 Kč)

LATERNA MAGIKA

Podivuhodné cesty Julese Verna
11. 2. ve 20.00, Nová scéna
(střed 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v po-
kladnách ND. Po předložení dokladu 
lze slevu uplatnit až na 2 vstupenky 
(+ doprovod) na každé představení 
v nabídce. 
Online v programu na 
http://www.narodni-divadlo.cz
info@narodni-divadlo.cz 
tel. 224 901 448

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

ČINOHRA 

Jako břitva 
6. 2. v 19.00, Stavovské divadlo 
(I. balkon 200 Kč)
Experiment myší ráj 
13. 2. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 100 Kč)
Tři sestry 
22. 2. v 19.00, Stavovské divadlo
(I. a II. balkon 200 Kč)

OPERA

Trubadúr
14. 2. a 27. 2. v 19.00,  
Hudební divadlo Karlín
(I. a II. balkon boky 250 Kč)
Andrea Chénier
6. a 8. 2. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 500 Kč)
Netopýr
21. 2. v 19.00,  
Hudební divadlo Karlín
(I. a II. balkon boky 250 Kč)

LATERNA MAGIKA

Human Locomotion
16. 2. ve 20.00, Nová scéna 
(střed 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit 
v pokladnách ND. Po předlo-
žení dokladu lze slevu uplatnit 
na 1 vstupenku na každé před-
stavení v nabídce. 
Online v programu na 
http://www.narodni-divadlo.cz
info@narodni-divadlo.cz 
tel. 224 901 448

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

Změny v předplatném
KB (Komerční banka) Změna začátku představení! Začátek před-
stavení Malá mořská víla se dne 15. 3. 2017 přesouvá z původně 
plánovaných 19.00 na 19.30.
VPXV (Pro milovníky činohry) Změna titulu. Dne 19. 2. 2017 namís-
to Othella zhlédnete ve Stavovském divadle představení Tři sestry. 
Abonentky zůstávají v platnosti.
ČNS2 (Činohra na Nové scéně 2) Náhradní termín představení 
Láska a informace je 10. 2. 2017 od 20 hodin. Náhradní vstupenky 
budou přichystány k vyzvednutí přímo před představením. 

Nová pokladna Národního divadla  
v Hudebním divadle Karlín

Od září 2016 je otevřena nová pokladna Národního di-
vadla v Hudebním divadle Karlín (Křižíkova 10, Praha 8). 
V pracovní dny (po–pá) bude otevřena vždy 9–13.30 
a 14–19 hodin, o svátcích a víkendech 2 hodiny před 
představením, pokud bude Národní divadlo nebo Hudeb-
ní divadlo Karlín v ten den hrát.

V této pokladně jsou v prodeji 
(stejně jako v ostatních pokladnách 
Národního divadla) vstupenky až 
na 10 měsíců dopředu u Opery (vy-
jma Opery na Nové scéně) a až na  
5 měsíců dopředu u Baletu, Činohry, 
Laterny magiky a Opery na Nové 

scéně. Pokladní zde také přijímají 
a prodávají dárkové poukázky 
Národního divadla, prodávají dár-
kové obálky na vstupenky, vybrané 
programy k divadelním inscenacím 
a doplňkové zboží, jehož sortiment 
budeme postupně rozšiřovat.

Předplatné 2017/18  
v prodeji od 27. února

Na sezonu 2017/18 jsme pro vás 
připravili 44 krásných skupin  
předplatného. 

V prodeji budou od 27. února 
na webových stránkách Národního 
divadla http://www.predplatnend.
cz a hlavní pokladně (Národní 4, 
po–pá 9–18, so–ne 10–18). Od to-
hoto termínu mohou nakupovat 
stávající předplatitelé, kteří nemě-
ní místa ani skupinu. 
Od 13. března pak prodáváme 
předplatné těm, kteří mají zájem 
o změnu místa nebo skupiny. 
Od 27. března bude předplatné 
v prodeji pro všechny zájemce 
včetně majitelů Vánočního před-
platného.
Stávající předplatitelé obdrží 
tištěnou brožuru poštou ve druhé 
polovině února.
V příštím čísle časopisu vám  
představíme kompletní nabídku. 

Více informací najdete  
na www.predplatnend.cz.



E-MOTIVNÍ
NÁKUP

Nakupujte u nás!

DOPLŇTE
ZÁŽITEK
DÁRKEM

Vstupenky, DVD, trička, knihy a ostatní
dárky v jednom nákupním košíku.

www.narodni-divadlo.cz
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PROGRAM > ÚNOR / FEBRUARY 2017

NÁRODNÍ
DIVADLO

 1. St/Wed Carmen 19.00

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

 3. Pá/Fri Tosca VŘ 19.00

 4. So/Sat Brel–Vysockij–Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three)
X 14.00

19.00

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

14.00

19.00

 6. Po/Mon Andrea Chénier 19.00

 7. Út/Tue Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ND+ DV2 19.00

 8. St/Wed Andrea Chénier 19.00

 9. Čt/Thu Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ND+ Č3 19.00

10. Pá/Fri Aida 19.00

11. So/Sat Madama Butterfly 19.00

12. Ne/Sun Manon Lescaut
14.00

V 19.00

13. Po/Mon Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

14. Út/Tue nehraje se / no performance

15. St/Wed nehraje se / no performance

16. Čt/Thu Macbeth 19.00

17. Pá/Fri V rytmu swingu buší srdce mé / My Heart Beats to the Rhythm of Swing 19.00

18. So/Sat Rusalka ND+
OHV, 
XIV

19.00

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

La traviata 19.00

20. Po/Mon Rusalka 19.00

21. Út/Tue Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta EX2 19.00

22. St/Wed Bohéma / La bohème 19.00

23. Čt/Thu nehraje se / no performance

24. Pá/Fri Manon Lescaut 19.00

25. So/Sat

Matiné k 193. výročí narození Bedřicha Smetany /  
Matinee to the 193rd anniversary of the birth of Bedřich Smetana

11.00

Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ČS1 19.00

26. Ne/Sun
Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream 14.00

Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG 19.00

27. Po/Mon Carmen 19.00

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

 5. Ne/Sun Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
ROD7 11.00

ROD3 17.00

 7. Út/Tue Romeo a Julie / Roméo et Juliette O2 19.00

 8. St/Wed La traviata 19.00

12. Ne/Sun
Romeo a Julie / Romeo and Juliet ND+ SEN5 14.00

Romeo a Julie / Romeo and Juliet 19.00

13. Po/Mon Rigoletto 19.00

14. Út/Tue Trubadúr /Il trovatore 19.00

19. Ne/Sun Romeo a Julie / Roméo et Juliette SEN3 16.00

20. Po/Mon Rigoletto 19.00

21. Út/Tue Netopýr / Die Fledermaus 19.00

27. Po/Mon Trubadúr / Il trovatore 19.00

28. Út/Tue Rusalka 19.00

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

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 1. St/Wed Tři sestry / Three Sisters XVI 19.00

 2. Čt/Thu Kouzelná flétna / Die Zauberflöte 19.00

 3. Pá/Fri nehraje se / no performance

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

 5. Ne/Sun Popelka / La Cenerentola ROD5 17.00

 6. Po/Mon Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) 19.00

 7. Út/Tue nehraje se / no performance

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

 9. Čt/Thu Poprask v opeře / Viva la Mamma (1. premiéra / 1st premiere) ND+ 19.00

10. Pá/Fri Poprask v opeře / Viva la Mamma (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

11. So/Sat
Chaplin (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava /  
National Moravian-Silesian Theatre)

XI 20.00

12. Ne/Sun Mikve / Mikveh 19.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue Don Giovanni 19.00

15. St/Wed Spalovač mrtvol / The Cremator ND+ DV1 19.00

16. Čt/Thu Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

17. Pá/Fri Poprask v opeře / Viva la Mamma ND+ O1 19.00

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

Audience u královny / The Audience 19.00

19. Ne/Sun
Opera nás baví – Slavné literární předlohy v opeře II. / Opera Is Fun! 11.00

Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor XV 19.00

20. Po/Mon Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) ND+ ČS2 19.00

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

22. St/Wed Tři sestry / Three Sisters ND+ 19.00

23. Čt/Thu Figarova svatba / Le nozze di Figaro 19.00

24. Pá/Fri Poprask v opeře / Viva la Mamma XII 19.00

25. So/Sat Spalovač mrtvol / The Cremator 19.00

26. Ne/Sun Kouzelná flétna / Die Zauberflöte ROD6 14.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue nehraje se / no performance

 1. St/Wed Máj (420PEOPLE) 20.00

 2. Čt/Thu

Máj (420PEOPLE) 10.00

Orango & Antiformalistický jarmark /  
Anti-Formalist Rayok ND+

NO 20.00

 3. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 5. Ne/Sun
Miniopery / Minioperas 
(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)

14.00

17.00

 6. Po/Mon nehraje se / no performance

 7. Út/Tue Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue ND+ 20.00

 8. St/Wed Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 20.00

 9. Čt/Thu nehraje se / no performance

10. Pá/Fri Láska a informace / Love and Information 20.00

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

17.00

20.00

12. Ne/Sun

Malý pán (divadlo b) 17.00

Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

20.00

13. Po/Mon Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment 20.00

14. Út/Tue Spolu/Sami / Protection ND+ 20.00

15. St/Wed Rudá Marie / Red Mary XIII 20.00

16. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

17. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

18. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

19. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00

20. Po/Mon nehraje se / no performance

21. Út/Tue nehraje se / no performance

22. St/Wed Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment ND+ 20.00

23. Čt/Thu Spolu/Sami / Protection 20.00

24. Pá/Fri Láska a informace / Love and Information ENG 20.00

25. So/Sat Dotkni se vesmíru a pokračuj / Press Space to Continue XVII 20.00

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

27. Po/Mon Nová krev – Sestava / The New Blood – Report 20.00

28. Út/Tue Hovory s ... / Talking with ... 15.00

Únor / February 2017
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PROGRAM > BŘEZEN / MARCH 2017

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

FORUM 
KARLÍN

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

 1. St/Wed Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

 2. Čt/Thu Chvění / Tremble (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

 3. Pá/Fri Chvění / Tremble (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

 4. So/Sat Tosca SEN2 14.00

 5. Ne/Sun
Chvění / Tremble SEN1 15.00

Chvění / Tremble ND+ B1 19.00

 6. Po/Mon Chytračka – Měsíc / Die Kluge – Der Mond VŘ 19.00

 7. Út/Tue Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

 8. St/Wed Manon Lescaut ND+ VI 19.00

 9. Čt/Thu
Faustovo prokletí (La damnation de Faust)  
(koncertní provedení / concert performance) (premiéra / premiere)

19.00

10. Pá/Fri Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta ND+ OHV, XIV 19.00

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

14.00

19.00

12. Ne/Sun
Faustovo prokletí (La damnation de Faust)  
(koncertní provedení / concert performance)

19.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue nehraje se / no performance

15. St/Wed Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream Č1 19.00

16. Čt/Thu Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta I 19.00

17. Pá/Fri Tosca ND+ OH 19.00

18. So/Sat
Sněhová královna / The Snow Queen ND+ ROD6 14.00

Sněhová královna / The Snow Queen 19.00

19. Ne/Sun Manon Lescaut
14.00

19.00

20. Po/Mon Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

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

19.00

22. St/Wed Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams) XII 19.00

23. Čt/Thu Chvění / Tremble ND+ B2 19.00

24. Pá/Fri Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

25. So/Sat Ceny Thálie 2016 / Thalia Awards 2016 20.00

26. Ne/Sun La Bayadère
14.00

19.00

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

28. Út/Tue Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG Č4 19.00

29. St/Wed nehraje se / no performance

30. Čt/Thu nehraje se / no performance

31. Pá/Fri Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams) 19.00

 5. Ne/Sun
Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel SEN5 11.00

Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel O2 17.00

 6. Po/Mon Rigoletto 19.00

 7. Út/Tue Romeo a Julie / Roméo et Juliette ROV 19.00

 8. St/Wed Nabucco 19.00

13. Po/Mon Rusalka 19.00

14. Út/Tue Netopýr / Die Fledermaus 19.00

15. St/Wed La traviata 19.00

19. Ne/Sun Romeo a Julie / Roméo et Juliette 19.00

20. Po/Mon Trubadúr / Il trovatore 19.00

21. Út/Tue Romeo a Julie / Romeo and Juliet ND+ EX1 19.00

25. So/Sat
Wagner–Korngold–Zemlinsky  
(Koncert Orchestru Státní opery / Concert of State Opera Orchestra)

IV 19.00
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

Březen / March 2017

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

 2. Čt/Thu Poprask v opeře / Viva la Mamma 19.00

 3. Pá/Fri Tři sestry / Three Sisters 19.00

 4. So/Sat Kouzelná flétna / Die Zauberflöte 19.00

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

 6. Po/Mon Mikve / Mikveh 19.00

 7. Út/Tue Figarova svatba / Le nozze di Figaro 19.00

 8. St/Wed Don Giovanni 19.00

 9. Čt/Thu nehraje se / no performance

10. Pá/Fri
Othello, benátský mouřenín /  
Othello, Venetian Blackamoor  ND+ ENG

19.00

11. So/Sat
Opera nás baví / Opera Is Fun! – W. A. Mozart IX 11.00

Figarova svatba / Le nozze di Figaro 19.00

12. Ne/Sun Modrý pták / The Blue Bird ROD3 14.00

13. Po/Mon Don Giovanni 19.00

14. Út/Tue Spalovač mrtvol / The Cremator XVI 19.00

15. St/Wed Malá mořská víla / The Little Mermaid KB 19.30

16. Čt/Thu Krvavá svatba / Blood Wedding (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

17. Pá/Fri Krvavá svatba / Blood Wedding (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

18. So/Sat Poprask v opeře / Viva la Mamma 19.00

19. Ne/Sun Figarova svatba / Le nozze di Figaro 19.00

20. Po/Mon Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) ND+ XV 19.00

21. Út/Tue Ceny Czech Grand Design / Czech Grand Design Awards 20.00

22. St/Wed Tři sestry / Three Sisters 19.00

23. Čt/Thu Krvavá svatba / Blood Wedding ND+ Č2 19.00

24. Pá/Fri Popelka / La Cenerentola 19.00

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

19.00

26. Ne/Sun Audience u královny / The Audience 14.00

27. Po/Mon
Modrý pták / The Blue Bird 11.00

Spalovač mrtvol / The Cremator Č3 19.00

28. Út/Tue Kouzelná flétna / Die Zauberflöte 19.00

29. St/Wed Krvavá svatba / Blood Wedding ND+ ČS2 19.00

30. Čt/Thu Mikve / Mikveh 19.00

31. Pá/Fri Audience u královny / The Audience V 19.00

 1. St/Wed Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London (derniéra / last time) 20.00

 2. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

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

 5. Ne/Sun Malý princ / The Little Prince ND+ ROD5 17.00

 6. Po/Mon nehraje se / no performance

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

 8. St/Wed Spolu/Sami / Protection ND+ 20.00

 9. Čt/Thu Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up (1. premiéra / 1st premiere) 20.00

10. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

11. So/Sat Human Locomotion 20.00

12. Ne/Sun Miniopery (Dětská opera Praha)
14.00

17.00

13. Po/Mon Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up (2. premiéra / 2nd premiere) 20.00

14. Út/Tue Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment ČNS2 20.00

15. St/Wed nehraje se / no performance

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

17. Pá/Fri Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up ČS1 20.00

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

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

20. Po/Mon
Vidím nevidím / As Far as I See ND+ 10.00

Láska a informace / Love and Information ND+ ENG 20.00

21. Út/Tue Orango & Antiformalistický jarmark / Anti-Formalist Rayok XIII 20.00

22. St/Wed nehraje se / no performance

23. Čt/Thu Cube (premiéra / premiere) 20.00

24. Pá/Fri Cube 20.00

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

20.00

26. Ne/Sun Na moři, zírám nahoru / At Sea, Staring Up 20.00

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

28. Út/Tue Cube 20.00

29. St/Wed
OHAD NAHARIN: decadance 17.00

OHAD NAHARIN: decadance 20.00

30. Čt/Thu Nová krev – Volný styl / The New Blood – Freestyle 20.00

31. Pá/Fri Žádný člověk / No Man (premiéra / premiere) ND+ 20.00
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BUDOVY ND I PARKING 
JSOU UPRAVENY PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

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

POKLADNY  

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

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

PARKING 

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

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

které se koná ve dni parkování. 

+420 224 901 320, +420 224 901 443  

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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

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

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

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

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

stavení Činohry ND
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

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

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

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
We sell tickets for Ballet, Drama and Laterna magika per-
formances 5 months in advance, for Opera performances 
10 months in advance.
 

THE BOX OFFICES  

The Main Box Office of the National Theatre, 
Národní 4, Prague 1 (Mon–Fri 9–18, Sat–Sun 10–18) 
The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)
Karlín Music Theatre, Křižíkova 10, Prague 8 (Mon–Fri 
9–13.30, 14–19, Public Holiday, Sat–Sun 2 hours before the 
start of the performance)

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

PARKING 

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

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

the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

ANGLICKÉ TITULKY 
V ČINOHŘE

Činohra Národního 
divadla připravila pro 
anglicky mluvící diváky 
tyto reprízy inscenací 
s anglickými titulky:

Sen čarovné noci
26. 2. v 19.00, 28. 3.
Láska a informace 
24. 2., 20. 3.
Othello, mouřenín 
benátský
10. 3.

ENGLISH-FRIENDLY 
DRAMAS 

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

A Midsummer Night‘s 
Dream (Feb 26 at 7.00 
PM, Mar 28)
Love and Information 
(Feb 24, Mar 20)
Othello, Venetian 
Blackamoor (Mar 10) 

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

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



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍGENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER
NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

PARTNEŘI INSCENACÍ ND

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

TECHNOLOGICKÝ 
PARTNER ND 

PARTNER PREMIÉROVÝCH
VEČERŮ ND



V lednu 1948 měla premiéru v Národním divadle inscenace baletu Popelka,  
kterou choreograficky postavil a režijně nastudoval Saša Machov.  
Popelku tehdy tančila Irena Keplerová a Prince Vlastimil Jílek v alternaci  
s Jiřinou Knížkovou a Jiřím Blažkem. Na archivním snímku z této inscenace  
jsou zachyceny tři osobnosti českého baletu a taneční pedagogiky  
– Naděžda Sobotková, Věra Ždichyncová a Naďa Hajdašová. 

Paní Věra Ždichyncová se v letos v únoru dožívá 95 let 
a my jí srdečně gratulujeme!


