
06 Rozhovor s ředitelem 
Národního divadla Janem Burianem

17 Balet Borise Eifmana v Praze

24 Připravujeme Pád Arkuna
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Premieres
for the 2014–2015 season

Premiéry
a produkce sezony 2014–2015

 OPERA

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

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

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

STÁTNÍ OPERA / THE STATE OPERA

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

NOVÁ SCÉNA / THE NEW STAGE

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

Jan Kučera
Rudá Marie / Red Mary
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Viktorie Čermáková 
Premiéra: 29. 4. 2015

 ČINOHRA 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

Hanoch Levin 
Strasti života / Labor of Life
Režie: Eduard Kudláč
Premiéra: 12. 3. 2015

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

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

 BALET 

STÁTNÍ OPERA / 
STATE OPERA

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

Ballettissimo
Komponovaný večer baletních opusů 
význačných evropských choreografů 
současné generace

1. symfonie D-dur
Hudba: Gustav Mahler
Choreografie a režie: Petr Zuska 
Dirigent: David Švec

Reflections on the fate 
of human forms
Hudba: Ülrich Müller 
& Siegfried Rössert 
Choreografie: Jacopo Godani

7. symfonie A-dur
Hudba: Ludwig van Beethoven 
Choreografie: Uwe Scholz
Dirigent: David Švec
Česká premiéra: 5. 3. 2014

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

 LATERNA MAGIKA

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Podivuhodné cesty Julse Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne
Námět: Zdeněk Prokeš
Scénář a režie: David Drábek
Premiéra: 19. 2. 2015

REPERTOÁR NA NOVÉ SCÉNĚ / 
REPERTOIRE ON THE NEW STAGE

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

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

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

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

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

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

Na podzim uplyne 25 let od same-
tové revoluce. Národní divadlo si 
samozřejmě toto výročí bude připo-
mínat, a to nejenom dne 17. listo-
padu, kdy se uskuteční premiéra 
činohry Po sametu, ale i dalšími pro-
jekty v průběhu všech posledních tří 
měsíců roku 2014.
Jednou z doprovodných akcí bude vý-
stava na piazzetě Národního divadla, 
která představí všechny projekty – 
Paralelní životy, premiéru Po sametu 
či poloscénické uvedení opery Nová 
země – a formou dobových doku-
mentů připomene postavení divadel 
v revolučním roce 1989, především 
pak Národního divadla.
V pondělí 29. září v 16 hodin pak 
plánujeme ve foyeru Nové scény 
besedu historika Vladimíra Kučery 
a jeho hostů na téma Takové obyčej-
né soužití (s StB). 

Od 50. let se v Čechách měnily pozi-
ce i metody státní „politické“ policie 
– od úlohy složky řízené po všemoc-
nou řídící, na stupnici brachiálního 
násilí k psychologickému nátlaku 
a vydírání. Ovšem ve všech jejích 
rolích i při všech jejích způsobech 
většina lidí vnímala působení StB 
– pohybující se mnohdy za hranicí 
zákona – jako přirozenou součást 
života. Byli jsme na to jaksi zvyklí. 
To je asi největší zrůdnost minulého 
režimu: to jak naučil své poddané 
ohnout hřbet a mlčet, když se jim 
po něm šlape. StB toho byla symbo-
lem nejzřetelnějším.
Beseda o struktuře StB a jejím 
působení v 50. letech i v normalizaci 
se koná v souvislosti s představením 
opery Aleše Březiny o zavraždění 
faráře Josefa Toufara a zúčastní se jí 
i tvůrci inscenace. 

Vážení a milí diváci. 
Svět se nám mění před očima a na nedo-
statek dramatických událostí si skutečně 
nemůžeme stěžovat. Některé (a není jich 
málo) jsou tragické povahy. Pokud se kate-
gorie teatrologické, jako je drama, tragédie 
či tragikomedie (nebo dokonce fraška), 
dostanou do běžného života, nevěstí to nic 
dobrého. Ani pro běžný život, ani pro divadlo. 
V běžném životě je pak příliš mnoho starostí, 
obav a znechucení a v divadle potom bývá 
poptávka po kusech neproblematických, 
obsahově i formálně konejšivých. Řada 
indicií – v první řadě ze světa (tam se operuje 
ponejvíce v žánru dramatickém až tragic-
kém), ale i z domova (kde je zase královnou 
tragikomedie) nasvědčuje, že nastala pro 
divadlo doba neblaha. Doba, v níž bude třeba 
sáhnout ke kusům výše zmíněné – slušné 
řečeno – nekomplikované povahy.
Jako zkušení diváci a čtenáři tušíte, že bude 
následovat velké ALE a pak výzva k návštěvě 
inscenací odvážných a společensky rezo-
nantních … Tušíte to do značné míry správně, 
ale předtím chci říct toto: Ačkoliv uplynulé 
století přineslo hrůzy nevídané a problémy, 
které jsou i dnes bolestné, ačkoli posledních 
dvacet pět let zdaleka nenaplnilo naděje 
a ideály, které jsme do své budoucnosti 

vkládali, přesto je nezbytné si uvědomit, že 
během tohoto století – na jeho začátku – se 
zrodila československá státnost a na jeho 
konci byla obnovena. Ani jedno nebyla samo-
zřejmost a ani jedno se nestalo samo sebou.
Je také třeba si přiznat, že posledních dvacet 
pět let nenaplnilo ideály a sny roku ’89, ale 
zároveň je třeba jedním dechem říct, že ideál 
je z podstaty nedosažitelný, a sen, že nelze 
žít v bdělém stavu.
Naše současnost je hodna kritického pohle-
du, naše minulé chyby je třeba nahlédnout 
a neopakovat a zároveň je ale nutné pod-
trhnout: Žijeme ve svobodné společnosti 
a její podobu spoluvytváříme i tím, jak tuto 
společnost reflektujeme. O takovou reflexi se 
budeme snažit v nadcházející sezoně v na-
šich premié rách: Po sametu, 1789, Othello, 
Strasti života, Audience u královny, Zemětře-
sení v Londýně, Kámen, V rytmu swingu buší 
srdce mé … 
Reflexe to nebude dokonalá, pochopitelně 
bude neúplná, ale bez Vás – bez diváků – 
nebude možná vůbec. Přijďte!
 
Michal Dočekal
umělecký šéf Činohry Národního divadla
ředitel Nové scény a Stavovského divadla 
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25 let od sametové revoluce



4

ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE
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Zahájení sezony 2014/2015 s Operou

Antonín Dvořák: 
Rusalka

Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Jiří Heřman

V hlavních rolích:
Rusalka: Dana Burešová 

Princ: Valentin Prolat
Vodník: Miloslav Podskalský

Ježibaba, Cizí kněžna: Jolana Fogašová

Uvádíme: 
2. 9. 2014 

v Národním divadle

Česká baletní 
symfonie II
Komponovaný večer Česká baletní symfonie II vznikl 
u příležitosti Roku české hudby a představuje tvorbu tří 
generací. Hudbou klasiků, Antonína Dvořáka a Bohusla-
va Martinů, spolu s kompozicí současného hudebního 
skladatele Jana Jiráska, se totiž nechali inspirovat tři 
choreografové: bard světové choreografie Jiří Kylián, 
umělecký šéf Baletu ND Petr Zuska a zástupce nejmladší 
generace Viktor Konvalinka. 

Polní mše 
„Naděje spočívá v uvědomění si 
opravdové síly lidského ducha, 

sdílené v krajně tragické situaci …“ 
Ch. Harvey 

Guru 
Problematika vůdce, někoho, koho 

dobrovolně vyhledáváme, ale který 
nakonec stojí mezi naším osobním 

rozvojem a dobrovolně přijatou 
manipulací … 
Stabat mater 

Nadčasová výpověď nejen 
o tragédii a lidském zármutku, ale 

také o naději, která nás dokáže 
zvednout z kolen, naději, která je 

světlem … 

Uvádíme: 
30. 9., 15. a 24. 10. 2014 

v Národním divadle
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Diář 2015

Divadelní 
kostým

Změny 
v předplatném
SEZONA 2013/14:
VPXVII: 
Změna termínu a scény, insce-
nace Ohlušující pach bílé, pů-
vodně plánovaná na 28. 5. 2014 
v Divadle Kolowrat, proběhne 
v novém termínu 13. 10. 2014 
na Nové scéně.

SEZONA 2014/15:
O1, O2, OH, VŘ, MŘ: 
Začátek inscenace Salome se 
v původně plánovaných termí-
nech posouvá z 19:00 na 20:00.
ROD2: 
Změna termínu inscenace 
Popelka, místo původně pláno-
vaného 13. 9. 2014 proběhne 
6. 9. 2014 ve 14:00.
O1: 
Změna termínu inscenace Boris 
Godunov, místo původně plá-
novaného 2. 4. 2015 proběhne 
7. 4. 2015 v 19:00.

DIÁŘ NA ROK 2015 
DIVADELNÍ KOSTÝM
Od září je v prodeji diář Národního 
divadla na rok 2015. Jeho obrazo-
vou část tvoří výtvarné kostýmní 
návrhy z fondu Archivu Národního 
divadla. Výběr návrhů byl zacílen 
na co nejšiřší škálu výtvarníků, 
kteří tvořili či tvoří pro Národní 
divadlo za posledních 130 let. 
Majitel diáře se během roku setká 
s kostýmními návrhy tak slav-
ných výtvarníků, jakými byli Josef 
Čapek, Jan Zrzavý, Josef Matěj 
Gottlieb, Jiří Trnka, Josef Lada, 
František Muzika a mnozí další.
Diář velikosti A5 má prostorné 
týdenní kalendárium pro plánování 
a je v prodeji v pokladnách Národ-
ního divadla.

Pohádková DAMÚZA na Nové scéně
Nedělní odpoledne budou opět od října ve foyeru 
Nové scény patřit dětem. Studenti a čerství absol-
venti Divadelní akademie múzických umění a jejich 
přátelé pod hlavičkou Divadelního studia DAMÚZA 
v průběhu divadelní sezony představí celý svůj bo-
hatý repertoár, se kterým úspěšně objíždějí festivaly 
v celé republice. DAMÚZU diváci Národního divadla 
znají z benefičního představení Cesta kolem světa 
za úplné tmy, která hravou formou přibližovala život 
zrakově postižených v Divadle Kolowrat. Tradičně 
pořádají festival pro děti VYŠEHRÁTKY.

Program:
 19.10. O Budulínkovi
 26.10. Lakomá Barka
 2.11. Detektiv Lupa a tajemná věž
 9.11. O Červené Karkulce, O nepořádném křečkovi
 16.11. Jó, náš Jonáš
 7.12. Vánoční příběh
 
Začátky v 17 hodin. 
Vstupenky v pokladnách Nové scény.

FO
TO

: D
A

M
Ú

ZA

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS

Malalata Silent Disco Afterparty
Benefiční koncert v rytmu swingu na podporu Linky 
seniorů. Vystoupí Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers. Afterparty si užijte v Café NONA podle libosti, 
v klidu u kávy nebo na parketu se sluchátky v rámci 
silent electro swing party s Malalata DJs. Výtěžek 
bude použit na rozšíření bezplatné Linky seniorů 

o víkendový provoz. Koncert je součástí programu 
mezigeneračního Old‘s Cool ReFestivalu. Zveme nejen 
všechny mladé staré a staré mladé. 
www.elpida.cz/refestival

Uvádíme 30. 9. 2014, 20 hod., Nová scéna ND
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TÉMA

Na co jste myslel ráno 1. srpna 2014, rok od zma-
teného odvolání a následného znovujmenování 
do funkce?
Uvědomil jsem si, že budu mít, na rozdíl od loňska, 
ještě dva týdny dovolené. Pobavil mne šéf Činohry 
Michal Dočekal, který mi blahopřál k ročnímu výročí 
odvolání i jmenování.

Litoval jste během divadelní sezony, že jste pozici 
ředitele z rukou ministra znovupřijal?
Nelitoval. Na práci v Národním divadle jsem se 
připravoval od začátku roku 2013 a rozhodl jsem 
se ji dělat co nejlépe. Toto mé rozhodnutí nemohly 
zmíněné události ovlivnit. Lítost k téhle práci nepatří. 
Byť samozřejmě každý člověk čas od času pochybuje, 
zda dělá přesně to, co dělat má. Ale to snad každý, 
kdo uvažuje normálně.

Jaký je váš vztah se současným ministrem kultury?
Náš vztah je velmi dobrý. Pracovní i přátelský. 
Mluvíme spolu otevřeně. Pan ministr se o ND zajímá 
opravdově a věřím, že společně uděláme užitečnou 
práci pro naše divadlo i českou kulturu.

Za rok vašeho působení divadlo zaznamenalo 
změny – zásadní úpravy ve vnitřních předpisech, 
v systému odměňování, organizační struktuře. Jaké 
další proměny nás čekají od 1. září?
Budeme dále realizovat koncepci, kterou jsem byl 
pověřen při svém jmenování a kterou postupně 
rozpracováváme a konkretizujeme. Zpřehledníme 
systém řízení. Budeme pokračovat v cestě k větší sa-
mostatnosti jednotlivých souborů a divadelních budov. 

A k větší odpovědnosti uměleckých šéfů a ředitelů. 
Od nové sezony začnou postupně přebírat pravomoci 
noví ředitelé jednotlivých divadel a začnou se kom-
pletně starat o provoz. Řízením budovy Státní opery 
pověřím Silvii Hroncovou, budovu Stavovského divadla 
a Nové scény předám Michalu Dočekalovi. Historickou 
budovu ND budu řídit já. 

V červnu na post hudebního ředitele rezignoval 
Robert Jindra. Bude s Operou Národního divadla 
spolupracovat dál?
Robert Jindra v ND dirigoval před nástupem do své 
funkce. Není důvod, aby nedirigoval i po odchodu z ní. 
Plně respektuji, že cítí své přednosti více v umělecké 
oblasti než v řízení.

Prozradíte jméno jeho nástupce? 
Budeme vybírat uvážlivě. Chceme, aby to byla osob-
nost schopná zvládnout i nelehké úkoly transformace 
Národního divadla.

S novou sezonou do Národního divadla nastu-
pují Ing. Jana Dvořáková z Jihočeského divadla 
a Mgr. Tomáš Froyda se zkušenostmi z Otáčivého 
hlediště v Českém Krumlově. Jaký bude jejich úkol?
Jsem moc rád, že jsem pro naše divadlo získal dva 
perspektivní a zkušené divadelní manažery. Budou 
se věnovat zejména úkolům spojeným s transformací 
a se zkvalitněním naší práce s veřejností, včetně práce 
se sponzory. Ing. Dvořáková bude pracovat zejména 
na systémových změnách v oblasti ekonomie a řízení 
divadla. Mgr. Froyda se bude zabývat inovacemi při 
práci se sponzory, mecenáši a dalšími partnery.

Tradičně „horký srpen“ je za námi a Národní divadlo 
má stejného ředitele. Doc. Jan Burian vstupuje jako 
ředitel Národního divadla do druhé divadelní sezony. 
Co bylo jinak, než čekal? Co jinak je a co jinak bude?

Nemůžeme kulturu 
spravovat způsobem, 
který byl zastaralý 
již před rokem 1989
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V roce 1984 ukončil studium 
divadelní režie na pražské DAMU, 
v posledním roce studií působil 
jako režisér v Satirickém divadle 
Večerní Brno. Do svého prvního 
angažmá nastoupil jako režisér 
v Divadle O. Stibora v Olomouci. 
V roce 1986 poprvé pohostinsky 
režíroval v Plzni, kde v následují-
cím roce přijal angažmá. Do roku 
1989, kdy se stal šéfem plzeňské 
činohry, zde připravil řadu pozoru-
hodných inscenací kontroverzních 
titulů (M. Bulgakov: Adam a Eva, 
Karel Steigerwald: Tatarská pouť, 
A. Kazancev: Eviny sny – čs. premi-
éra). V roce 1990 nastudoval v čs. 
premiéře Pokoušení Václava Havla. 
V letech 1991–95 pracoval jako 
režisér v Divadle na Vinohradech.

V květnu 1995 se stal ředitelem 
vícesouborového Divadla J. K. Tyla 
v Plzni, jehož repertoár zahrnuje 
činohru, operu, balet, muzikál 
a operetu. Na této pozici setrval až 
do svého jmenování ředitelem Ná-
rodního divadla v Praze od sezony 
2013/14. Jeho režie pokrývají ši-
roké žánrové spektrum od velkých 
klasických titulů (Shakespeare, 
Lorca, Miller, O´Neill) po součas-
nou českou i světovou dramatiku. 
Režíroval rovněž několik operních 
titulů (Rusalka, Carmen, Lucerna, 
Trubadúr, Její pastorkyňa, Tosca). 
Ve světové premiéře uvedl v Plzni 
dvě hry Pavla Kohouta – Nuly a Ar-
thurovo bolero. Nuly poté nastu-
doval na pozvání ředitele MCHATu 
Olega Tabakova v roce 2002 jako 
první český režisér hostující 
na této světově proslulé scéně.

Od roku 1990 je pedagogem oboru 
režie na Divadelní fakultě AMU, 
od roku 1992 vedoucím katedry 
činoherního divadla; roku 2004 byl 
jmenován docentem.

Je ředitelem Mezinárodního 
festivalu Divadlo, nejvýznamnější 
divadelní přehlídky v ČR. Jako 
zástupce Asociace profesionálních 
divadel České republiky, viceprezi-
dent ITI – UNESCO a viceprezident 
Unie zaměstnavatelských svazů 
zastupoval česká profesionální 
divadla při jednáních na celostátní 
i evropské úrovni, jeho manažer-
ská práce je kladně hodnocena 
v celostátním i mezinárodním 
kontextu. Podstatný podíl má Jan 
Burian na prosazení výstavby 
nového divadla v Plzni.

Ředitel ND
doc. MgA. JAN BURIAN 
(* 5. 3. 1959)
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V jaké fázi je záměr transformace ND ve ve-
řejnoprávní instituci, který jste spolu s Ga-
ranční radou ND pro ministerstvo vypracoval?
Transformace je podmíněna novou legisla-
tivou, jejíž realizace je závazně stanovena 
v programovém prohlášení vlády. Začátkem 
příštího roku by měl být návrh zákona hotov. 
Můj poslední rozhovor s ministrem kultury mne 
utvrdil v tom, že si on osobně i vláda uvědomují 
potřebnou změnu v řízení a správě kulturních 
institucí. Konkrétně je například jasné, že 
nedokážeme lépe a spravedlivěji odměňovat 
umělce a zaměstnance bez potřebných změn, 
které institucím našeho typu nebudou zby-
tečně svazovat ruce. I divadlo se může chovat 
ekonomičtěji, a ne jen tzv. „šetřit“ na základě 
direktivních rozhodnutí. 

Transformaci konzultujete i v zahraničí. Co 
plánům říkají kolegové z Opera Europa, kteří 
Národní divadlo v minulé sezoně navštívili?
Rady předních manažerů z nejvýznamněj-
ších evropských divadel nám velmi pomáhají. 
Náš materiál o transformaci byl prezentován 
i na mezinárodním fóru a setkal se s velmi 
kladným přijetím. Chceme-li být přirozenou 
součástí kulturního prostoru, nemůžeme 
naši kulturu spravovat způsobem, který byl 
zastaralý již před rokem 1989. Transformace 
má zlepšit nejen fungování divadel, ale zároveň 

otevřít dveře ke spolupráci s našimi evropskými 
kolegy. To by měl být ostatně jeden z cílů mo-
derního soudobého národního divadla.

V příštím roce Národní divadlo čeká nové ob-
sazení funkcí uměleckých šéfů. V kuloárech 
je „zaručených informací“ dost. Kdy bude 
„mít jasno“ ředitel ND?
V případě Baletu bych velmi rád otevřel dveře 
pro obsazení funkce vynikajícím umělcem se 
zahraniční zkušeností. Rozhodl jsem se pro-
dloužit úspěšnému Petru Zuskovi mandát o dva 
roky. V polovině sezony se uskuteční uzavře-
né výběrové řízení. Oslovím zajímavé tvůrce 
pravděpodobně z Německa a Velké Británie. 
Jména budu konzultovat s odborníky. Myslím, 
že bude do konce roku 2014 jasno, kdo soubor 
za dva roky povede. Složitější situace je kolem 
šéfa Činohry. Po konzultaci s Garanční radou 
ND oslovím v průběhu příštího pololetí zajímavé 
osobnosti především z českého divadla. Není to 
lehké mimo jiné proto, že se opět ukazuje, jak je 
tato funkce náročná a jak si výsledků, kterých 
v ní Michal Dočekal dosáhl, jeho kolegové váží. 
Ale jsem optimista.

Historická budova Národního divadla je již 
několik let zahalena lešením. Jak postupují 
rekonstrukční práce? Co rekonstrukce Státní 
opery a Nové scény? 

Rekonstrukce historické budovy postupuje 
podle plánu, který byl přijat před několika lety. 
Výsledek bude krásný a kvalitní. Já sám bych 
uvítal, společně s veřejností, kdyby to postupo-
valo rychleji, ale rekonstrukce byla rozvržena 
podle finančních možností státu. Blížíme se ale 
k jejímu konci.
O rekonstrukci Státní opery jsme během léta 
jednali s ministerstvem kultury. Jsou to dobré 
zprávy. Pokud se vše podaří, kompletní rekon-
strukce budovy i celého zázemí bude provedena 
v letech 2016–2018. Čeká nás v souvislosti 
s tím nelehký úkol – zajistit provoz Opery a Ba-
letu po dobu uzavření divadelního sálu.
Na rekonstrukci Nové scény vypíšeme na začát-
ku divadelní sezony architektonickou soutěž.

Národní divadlo má kromě tradičních sponzo-
rů také Mecenášský klub. Proč by se měl stát 
divák členem Mecenášského klubu?
Označení mecenáš pochází z dob, kdy bylo ctí 
osobně podporovat umění. Podpora umění je 
totiž nejen podpora krásy, ale také důležitých 
hodnot, bez kterých neexistuje zdravá společ-
nost. Mám tím na mysli například: pravdu, spra-
vedlnost, odvahu, nezávislost, ale také lásku 
a život založený na úctě člověka k člověku. 

Děkuji za rozhovor.
Tomáš Staněk

 >
S uměleckým šéfem Činohry 

Michalem Dočekalem 
(premiéra Jedenáctého přikázání) 

Foto: H. Smejkalová

 >

Tenorista Luciano Mastro, ředitel ND 
doc. Jan Burian, sopranistka Eva Hornyáková 
a ředitelka Opery ND a SO Mgr. Silvia Hroncová 
(koncertní uvedení La rondine)

 >

S uměleckým šéfem Baletu Petrem Zuskou, 
primabalerinou Dariou Klimentovou 
a primátorem Prahy RNDr. Tomášem Hudečkem



Činohra
Umělecký šéf : 

MICHAL DOČEKAL

Mediální partneři Činohry: Činohra ND je členem UTE

Ze života hmyzu
Režie: Daniel Špinar
Dramaturgie: Daria Ullrichová / Jan Tošovský
Scénografie: Heinrich Boráros
Kostýmy: Linda Boráros
Hudba: Roman Holý
Choreografie: Irina Andreeva 

Uvádíme: 
9., 20. a 26. září 2014 
v Národním divadle
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Josef a Karel Čapkové
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Soubor Činohry nabídne v nové divadelní sezoně osm nových titulů, reflektujících čtvrtstoletí od sametové 
revoluce. Zároveň přenese tituly z Divadla Kolowrat na Novou scénu, kde budou uváděny v komorní úpra-
vě sálu. Nová scéna se stala jednou z domovských scén Činohry a prostorem pro soudobé divadlo všech 
souborů. Stávající repertoár obohatí malé jevištní experimenty na aktuální témata, čtení, mikroinscenace či 
happeningy, a to jak ve vlastní produkci, tak ve spolupráci s nezávislými divadelními skupinami. Novou pre-
miéru připravuje Laterna magika. Na piazzetě se připravuje pokračování projektu BOUDA. Posilou Činohry 
se stává nový kmenový režisér Daniel Špinar.

Sezona 2014/15 v Činohře ND

Ariane Mnouchkine 

1789
Francouzská revoluce změnila tvář světa, 
hodnotový systém západní civilizace. 
Předznamenala společenskou strukturu 
moderní doby, výchozí předpoklady pro vznik 
současných demokratických struktur. Byla 
krvavá, plná krutosti, rozporů, paradoxů 
i neočekávaných důsledků. Stala se „matkou 
všech revolucí“ moderní doby. Významná 
avantgardní francouzská autorka a režisérka, 
koncipovala hru jako širokou fresku, skládá 
obraz převratné doby.
Režie: Vladimír Morávek
Dramaturgie: Martin Urban
Česká premiéra: 4. prosince 2014

Jiří Traxler, Martin Vačkář, Ondřej Havelka 

V rytmu swingu buší srdce mé
Svědectví o střetnutí svobodného ducha jazzu – 
swingu se dvěma totalitními režimy, nacismem 
a komunismem, svědectví o nerovném souboji 
lidské svobodomyslnosti vyjádřené hudbou 
s tendencí spoutat člověka a ovládnout jeho 
mysl i činy. Jde o výjimečný projekt zobrazující 
pohnuté dějiny státu Československo z originál-
ního úhlu pohledu originálním způsobem.
Režie: Ondřej Havelka
Dramaturgie: Daria Ullrichová
Předpremiéra: 25. června 2015

William Shakespeare 

Othello
Příběh statečného maurského vojevůdce, 
který podlehl „zelenooké stvůře“ žárlivosti, 
je ctěn nejen jako umělecké dílo, ale je 
zmiňován i v odborné psychologické literatuře. 
Shakespeare ovšem nezkoumá ve svých hrách 
pouze posedlost jedné osoby. Staví úplný 
svět, v kterém nezvladatelné vášně propukají. 
Benátky jsou ve válečném stavu, nejvyšší 
hodnost v armádě má muž odlišné pleti, kdekdo 
chce udělat kariéru … Tak začíná tragédie, 
ve které i ten nejstatečnější ztratí svou integritu. 
Režie: Daniel Špinar
Dramaturgie: Daria Ullrichová
Premiéra: 18. prosince 2014 

Peter Morgan 

Audience u královny
Jeden den v týdnu přijímá Její Veličenstvo 
Alžběta II., královna Spojeného království 
a dalších dominií britské koruny, své 
ministerské předsedy ke konzultacím. A právě 
ty jsou námětem hry, která je svým způsobem 
pohádkou o monarchii v moderním světě. Nejde 
tu o oslavu monarchie, ale o pohled na tíži 
politiky z jiné strany. 
Režie: Alice Nellis
Dramaturgie: Martin Urban
Česká premiéra: 19. března 2015 

Marius von Mayenburg 

Kámen
Je rok 1993 a Heidrun se vrací se svou starou 
matkou a pubertální dcerou do svého rodného 
domu. Má to být nový začátek jejich života. 
Jenže v domě ožívají obrazy z minulosti, 
na povrch se dostávají staré křivdy. Dům 
se tak stává jednou z hlavních postav. Je 
mlčícím nositelem lidských osudů. Marius von 
Mayenburg napsal hru Kámen u příležitosti 
20. výročí pádu Berlínské zdi – symbolu svržení 
totalitních režimů ve střední Evropě. 
Režie: Michal Dočekal
Dramaturgie: Iva Klestilová
Premiéra: 28. května 2015 

Ivan Lamper, Jiří Adámek a kol.

Po sametu
V listopadu 2014 uběhne 25 let od Sametové 
revoluce. Režisér Jiří Adámek, tvůrce 
originálního modelu hudebně-verbálního 
divadla, pro své ohlédnutí našel ideální 
materiál v Minulém týdnu – rubrice, která 
vychází v časopisu Respekt. Ivan Lamper v ní 
shrnuje nejdůležitější domácí události i zcela 
efemérní epizody v životě naší země – a činí tak 
s nezanedbatelným autorským vkladem, který 
nepostrádá humor ani poezii. Můžeme se tak 
i sami na sebe podívat s nadhledem …
Režie: Jiří Adámek
Dramaturgie: Jan Tošovský
Světová premiéra: 17. listopadu 2014 

Hanoch Levin 

Strasti života
Je hluboká noc. Jona, muž na sklonku 
středního věku, se probudí s palčivým pocitem, 
že jeho život končí. Probudí svou ženu Levivu, 
aby jí sdělil, že ji opouští. Dialog, který se 
rozvine, je děsivý a směšný zároveň. I proto, 
že ho všichni známe a v té či oné podobě jsme 
ho mnohokrát prožili. Pláč lidské duše nad 
zmarněným životem. 
Režie: Eduard Kudláč
Dramaturgie: Jan Tošovský
Premiéra: 12. března 2015 

Mike Bartlett 

Zemětřesení v Londýně 
Současný britský dramatik se inspiroval 
Čechovovými Třemi sestrami. Na jejich osudech 
sledujeme příběh, odehrávající se od 60. let 20. 
století do daleké budoucnosti. Oproti Čechovovi 
nechal M. Bartlett otce tří sester naživu. Jeho 
proklamace „nikdy jsem neměl mít děti“ 
výrazně ovlivní jejich životní kroky. 
Režie: Daniel Špinar
Dramaturgie: Iva Klestilová
Česká premiéra: 2. dubna 2015 

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

HISTORICKÁ BUDOVA STAVOVSKÉ DIVADLO NOVÁ SCÉNA
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Přeložili: Milena a Josef Tomáškovi
Režie: Vladimír Morávek

Scéna: Martin Chocholoušek
Kostýmy: Sylva Zimula Hanáková

Dramaturgie: 
Martin Urban a Marta Ljubková

Hudba: David Smečka 
Pohybová spolupráce: Rostislav Novák

Jan Hartl, Eva Salzmannová, Kateřina 
Winterová, Václav Postránecký, Jan 

Kačer, Kateřina Holánová, Radúz Mácha, 
Filip Rajmont, Igor Orozovič, Martin 

Pechlát, Petr Motloch, Jan Bidlas, Alexej 
Pyško, Milan Stehlík, Ladislav Frej j. h., 

Ondřej Bauer j. h., Jiří Kniha j. h., Vladimír 
Polívka j. h., Gabriela Vermelho j. h., 

Eva Vrbková j. h., Petr Oslzlý j. h., 
Robert Mikluš j. h.

hrají tyto postavy:
 

Vypravěč, Prelát, Knížepán, Anna, Marie, 
Zpěvačka Nestina, Marie, Kašpar, Konfe-
renciér, Ludvík XVI., Necker, Marie Antoi-

netta, Dreux-Brézé, De Breuil, Dutrinquiere 
starší a Dutriquiere mladší, Důstojník, 

La Fayette, Marat, Le Chapelier, Barnave, 
Ženy, Muži, Poslanci, Kejklíři, Šlechta, 

Duchovenstvo, Třetí stav

Kapela Dokonalé štěstí (členové Divadla 
Husa na provázku – Milan Holenda, David 

Janík, Dalibor Buš), děti a akrobati

Premiéra:
4. prosince 2014 

v Národním divadle

Sledujte průběh zkoušení 
na našem profilu 

www.facebook.com/cinohraND

1789 aneb Dokonalé štěstí 
Ariane Mnouchkine

Letos uběhlo dvacet pět let od naší sametové revoluce a současně dvě stě 
dvacet pět let od revoluce francouzské, která změnila svět a stala se jakousi 
„matkou“ všech následujících revolucí. V dobrém i zlém. Byla všechno mož-
né, jenom ne sametová. Přinesla obrovskou emancipaci jednotlivce, dekla-
raci lidských práv, občanský princip sounáležitosti ve státě, změny vlastnic-
kých práv, obrovský myšlenkový rozmach, ale současně i nebývalý teror. 

Měla vést k maximálnímu veřejnému blahu, měla 
přinést dokonalé štěstí. Ale přivedla ve výsledku 
Robespierra, gilotinu a nakonec vyústila v Napoleono-
vo císařství. Byla plná paradoxů, vzpour proti ní, ale 
vytvořila jisté paradigma, které znamená, že každý 
režim musí počítat s revolucí, jestliže je situace větši-
ny lidí sociálně neúnosná a současně je devalvována 
jejich důstojnost. Základní důstojnost lidské existence. 
Současně i paradigma očekávání. Vznikne-li revoluce, 
pak vyvolá obrovská očekávání. Lze je naplnit?
Ariane Mnouchkine je francouzská divadelní režisér-
ka, reformátorka divadla, zakladatelka Thèâtre du 
Soleil – jednoho z nejslav-
nějších francouzských 
experimentálních divadel, 
které vzniklo v roce 1964 
a dodnes je přední světo-
vou scénou. Od počátku 
sedmdesátých let minulého 
století působí divadlo ve staré zbrojnici Cartoucherie 
ve Vinncenském lese na okraji Paříže. Její divadlo je 
divadlo znaku, improvizace, inspirované divadlem 
tržišť, divadlem asijským. Vnášela do něho vždy neo-
byčejné prvky a momenty, ať už vytvářela inscenace 
vznikající i s textem na jevišti, nebo naopak inscenace 
klasických textů od Shakespeara po Molièra. Jedním 
z formativních počinů její práce, z něhož se styl a způ-
sob jejího pojetí divadla zrodil, byl pokus prozkoumat 
historickou událost divadlem. Tak se na přelomu še-
desátých a sedmdesátých let minulého století zrodila 
inscenace 1789 aneb Dokonalé štěstí. Vznikala jako 
kolektivní improvizace, z níž se rodil text. Vzniklo tak 
dílo, které ozvláštňujícím způsobem přiblížilo divákovi 

lidský i společenský rozměr francouzské revoluce. 
Lidský i historický rozměr výbuchu nespokojenosti 
s existencí a pokusu dát jí novou podobu vzcházející 
z představ o tom, co je to spravedlnost a štěstí. A prá-
vě po tomto neobyčejném a dráždivém textu, který 
z inscenace vzešel, jsme sáhli. Ariane Mnouchkine 
napsala ještě pokračování nazvané 1793, které bývá 
obvykle vydáváno s textem prvním, ale my tento text 
nehrajeme.
Uvedeme-li inscenaci 1789 aneb Dokonalé štěstí, 
neuvádíme na jeviště Národního divadla pouze text 
hry, ale také celý divadelní princip Ariane Mnouchkine. 

Půjde vlastně o jakési totál-
ní divadlo na téma revoluce 
a očekávání, která vzbuzuje, 
o mýtus revolucí, které byly 
a nepochybně budou. Mýtus 
obrovských, nadšených 
lidských očekávání vzcháze-

jících z touhy po osvobození, který v představě tak, jak 
se zrodil, nelze nikdy naplnit. Nebo snad ano?
Pro divadelní jazyk i téma, které inscenace přinese, 
spojilo pro tuto událost Národní divadlo svoje síly s di-
vadlem, které bylo Thèâtre du Soleil blízké a zrodilo se 
ve stejné divadelně revoluční době: s brněnským Di-
vadlem Husa na provázku. Naši diváci tedy uvidí nejen 
herce ND, ale také herce Divadla Husa na provázku 
v režii jeho šéfa, Vladimíra Morávka. Našim čtenářům 
a divákům poskytneme ještě podrobnější informace 
a slibujeme silný a nevšední zážitek související se 
zmíněnými letošními výročími.

Martin Urban

Revoluce se musí zasadit 
o dokonalé štěstí 

Saint Just

 >
Ariane Mnouchkine

Foto: archiv



12

ČINOHRA > PŘIPRAVUJEME

Režie: Jiří Adámek
Scéna a kostýmy: Jakub Kopecký

Dramaturgie: Jan Tošovský
Hudba: Michal Nejtek

Pohybová spolupráce: Zuzana Sýkorová

Hrají:
Saša Rašilov

Filip Kaňkovský
Taťjana Medvecká

Pavla Beretová
Pavol Smolárik j. h. 

Petr Vančura j. h.

Premiéra:
17. listopadu 2014 

na Nové scéně

Uvádíme v rámci cyklu Paralelní životy

Po sametu
Ivan Lamper, Jiří Adámek

Sametová revoluce ukončila čtyřicetiletou nadvládu komunistické strany 
a zahájila dlouhou a trnitou cestu české společnosti k demokracii, svobodě 
a vysněné ekonomické prosperitě. Čtvrtstoleté výročí je vhodnou příležitostí 
ohlédnout se a zabilancovat. 

Režisér Jiří Adámek našel vhodný materiál k takové 
bilanci v rubrice Minulý týden, která v časopise Re-
spekt vychází od jara 1992. Nepokrývá sice celé čtvrt-
století, přesto je jedinečnou kronikou doby. Její autor, 
novinář Ivan Lamper, v ní bedlivě sleduje český cvrkot 
ve všech patrech – od nejvyšší politiky až po „pěnu 
dní“ – soudničky, veselé historky, drobné úspěchy 
i neúspěchy. Nedílnou součástí jsou zprávy o počasí, 
kosmických jevech či růstu hub. Vzniká tak téměř po-
etický obraz proměn, jimiž naše společnost za uply-
nulých pětadvacet let prošla, na pozadí periodického, 
k lidskému pachtění lhostejného plynutí času.
Jiří Adámek si v uplynulých letech získal jméno jako 
tvůrce ojedinělého typu hudebního divadla, stavícího 
na slovu a jeho jevištní prezentaci. Jeho styl bývá 
přirovnáván k voice-bandu E. F. Buriana – nejedná se 
však o prostou sborovou recitaci. Adámek důsledně 
pracuje se zvukem slov i jednotlivých hlásek, s jejich 
melodií, intonací, rytmem, kadencí, a vytváří tak 
vpravdě symfonická díla, stavící na nejrozmanitějším 
využití síly slova. Se svou skupinou BocaLocaLab 

vytvořil řadu inscenací, v nichž se mu s použitím 
zmíněných prostředků daří zpracovávat i složitá 
a nejednoznačná témata, jako je například vypuknutí 
první světové války a jeho odraz v myšlení lidí (Po-
žár) nebo náročné fungování mnohonárodnostních 
evropských institucí (Evropané). Jeho zatím poslední 
prací je opera Sezname, otevři se v Národním divadle 
moravskoslezském, inspirovaná texty Umberta Eca, 
J. L. Borgese a Itala Calvina. Vedle toho je autorem 
řady inscenací pro dětského diváka, rozvíjejících 
fantazii a otevřenost ke vnímání rozmanitých druhů 
divadla.
Inscenace ve scénografii Jakuba Kopeckého a s hud-
bou Michala Nejtka bude mít premiéru na Nové scéně 
Národního divadla symbolicky 17. listopadu 2014. 
Vedle členů souboru Saši Rašilova, Filipa Kaňkov-
ského, Taťjany Medvecké a Pavly Beretové budou 
účinkovat též dva hosté, členové divadelní skupiny 
BocaLocaLab Pavol Smolárik a Petr Vančura.

Jan Tošovský

 >
Scénické návrhy 

Jakuba Kopeckého
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Na shledanou! 
Foto: H. Smejkalová

KLUB PŘÁTEL ČINOHRY

Vážení členové 
Klubu přátel Činohry,

věříme, že jste prožili 
příjemné chvíle a posil-
něni létem vyrazíte vstříc 
novým zážitkům do na-
šich divadel. 

V ZÁŘÍ 2014 NABÍZÍME 
V RÁMCI DIVADLOBRANÍ  
40% SLEVU

STRAKONICKÝ DUDÁK  
Neděle 7. 9. v 15 hod. a čtvrtek 
18. 9. v 19 hod., Národní divadlo

ZE ŽIVOTA HMYZU  
Sobota 20. 9. v 17 hod., 
Národní divadlo

RACEK 
Sobota 6. 9. a středa 17. 9.,  
v 19 hod., Stavovské divadlo

TARTUFFE IMPROMPTU!  
Pondělí 15. 9. a čtvrtek 25. 9., 
v 19 hod., Stavovské divadlo

A JAKO BONUS  
JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 
150 KČ

KVARTÝR  
Pondělí 15. a pondělí 22. 9.,  
v 19 hod., Nová scéna

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

REZERVACE VSTUPENEK:
Jana Tycová
Obchodní oddělení ND 
tel.: +420 224 901 419
e-mail: j.tycova@narodni-divadlo.cz
Dopis: Obchodní oddělení ND, 
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

www.narodni-divadlo.cz

Týden kulturní podpory 
„Národ pro Činoherák“
Na piazzetě Národního divadla proběhl v létě od 29. 6. 
do 6. 7. 2014 benefiční týden kulturní podpory. Spolek 
Činoherák Ústí, který navázal na více než čtyřicetile-
tou tradici Činoherního studia v Ústí nad Labem poté, 
co jej vedení města bezprecedentním způsobem zlik-
vidovalo, získal povolení pro uspořádání celonárodní 
finanční sbírky. Patronem sbírky se stal Jiří Bartoš-
ka, děčínský rodák, který v Činoherním studiu působil 
v letech 1973–78, tedy od samého počátku jeho 
historie. Sbírku samozřejmě podpořilo také Národní 
divadlo, a to nejen morální záštitou, ale i skutkem. Při 
Týdnu kulturní podpory čekala na piazzetě ND každý 
den na návštěvníky bohatá nabídka divadel pro děti 
i dospělé, moderátoři, koncerty, výstavy. Dobrovolné 
vstupné putovalo na konto sbírky. „Nesmyslně zlikvi-
dované Činoherní studio v Ústí nad Labem má nástup-
nický soubor a ten potřebuje podpořit,“ řekl šéf Činohry 
ND Michal Dočekal.

Rozloučení  
s Národním divadlem
V závěru minulé sezony, 18. 6. 2014, mohli diváci 
naposledy vidět inscenaci Revizora, která měla 
premiéru v roce 2006. Nebyla to ovšem obyčejná 
derniéra, protože se scénou se neloučila jen insce-
nace. Naposledy si v ní zahráli dva nestoři Činohry 
ND, Luba Skořepová, která byla v ND od roku 1945, 
a Miloš Nesvadba, člen ND od r. 1948. Oba sklidili 
za všechny své výkony veliký potlesk nejen od di-
váků, ale i od svých kolegů. Do dalších let přejeme 
stále hodně činorodosti, zdraví a energie!
Děkujeme a ještě jednou – velký aplaus!

Petr Motloch studoval herectví na JAMU v Brně. V letech 
1992–94 byl angažován v Národním divadle v Brně, dále byl 
členem zlínského Městského divadla, hostoval např. v hra-
deckém Klicperově divadle a v Národním divadle nastudoval 
pohostinsky roli Jiřího v Durychově Bloudění a Jamese 
Tyrona ml. v O’ Neillově Cestě dlouhým dnem do noci. Od roku 
1998 je členem Činohry Národního divadla – dosud zde hrál 
například: Francka v Maryše bratří Mrštíků, Fortinbrase 
v Shakespearově Hamletovi, Rogožina v dramatizaci Dosto-
jevského Idiota, Mortimera v Schillerově Marii Stuartovně, 
Mikoláše v dramatizaci Vančurovy Markéty Lazarové, Tyru 
v Tylových Krvavých křtinách, Ezru Chatera ve Stoppardově 
Arkádii, Mlynáře v Jiráskově Lucerně. V současné době hraje 
v Národním divadle ve Stroupežnického Našich furiantech, 
v Tylově Strakonickém dudákovi a ve hře bratří Čapků Ze živo-
ta hmyzu, na Nové scéně ve hře E. Jelinekové Co se stalo, když 
Nora opustila manžela a v Massiniho Ohlušujícím pachu bílé.

Na konci divadelních prázdnin, 
29. srpna, oslavil 50. narozeniny 
dlouholetý člen Činohry ND
PETR MOTLOCH

Milý Petře,
je to k neuvěření, že Tebe, kterého všichni 
známe jako mírného poděsa, bychom od kon-
ce srpna mohli oslovovat „ctihodný kmete“.  
Tak se prý po padesátce dosaženého věku 
pánům říkávalo. Je to možné? U Tebe ne. Jsi 
všechno, jen ne ctihodný kmet. A to je moc 
dobře! Přejeme Ti hodně sil na všechny role, 
které ještě chceš hrát, na všechny knížky, kte-
ré ještě chceš přečíst, na všechny filmy, které 
chceš vidět, na všechny historky, které chceš 
vyprávět, a na všechny zážitky, které chceš 
zažít. A to hlavně na zážitky se svou novoroze-
nou dcerkou!

Buď stále svůj! 
Tví činoherní kolegové

FO
TO

: J
. Š

IM
A

N
D

L



14

ČINOHRA > ZPRÁVY

Jiří Sedláček, herec Národního divadla moravskoslezského, 
manželka je Lenka Sedláčková, herečka Divadla loutek Ostrava, 
syn Michal Sedláček, herec Divadla Petra Bezruče, hostující 
v Komorní scéně Aréna

Prolog festivalu
28. září 2014, Nová scéna Národního divadla ve 20 hodin
John Cage, Toshi Ichiyanagi, Christian Wolff: 
POCTA CUNNINGHAMOVI
Národní divadlo moravskoslezské, Ostravské centrum 
nové hudby, Národní divadlo

26. října 2014, zkušebna Divadla na Vinohradech v 15 hodin 
Simon Stephens, Mark Haddon: 
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
Národní divadlo moravskoslezské

26. října 2014, Divadlo na Vinohradech v 19 hodin
David Jařab: ZA VODOU (Dokud nás smrt…)
Národní divadlo moravskoslezské

1. listopadu 2014, Divadlo v Dlouhé ve 14 hodin
Josef Kolář, Petr Prchal: 
KOCOUREK MODROOČKO
Divadlo loutek Ostrava 

1. listopadu 2014, Divadlo Komedie v 19 hodin
Ludmila Ulická: 
RUSKÁ ZAVAŘENINA
Komorní scéna Aréna

2. listopadu 2014, suterén Národního divadla v 16 hodin
Venedikt Jerofejev: 
MOSKVA → PETUŠKY
Národní divadlo moravskoslezské

2. listopadu 2014, Národní divadlo v 19 hodin
Bedřich Smetana, Bohuslav Martinů, 
Leoš Janáček: NÁVRATY DOMŮ
Národní divadlo moravskoslezské / balet

2. listopadu 2014, Divadlo v Celetné v 19.30 hodin
D. C. Jackson: 
MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
Divadlo Petra Bezruče

inzerce_210x148mm_OVinPRG2014.indd   1 8/20/2014   1:29:34 PM

 >
Atmosféra tvůrčích dílen

Foto: H. Smejkalová

Tvůrčí dílny nejen pro studenty středních škol
 „Tvůrčí dílny k divadelním inscenacím jsou skvělým 
formátem, jak se potkat s diváky a společně se s nimi 
zajímavou formou ponořit do témat dané inscenace,“ 
přibližuje svou práci Daniela von Vorst, která své zku-
šenosti v této oblasti čerpala v sousedním Německu.V 
tvůrčích dílnách se pracuje s tématy inscenace, s dra-
matickým textem a možnostmi jeho divadelního ztvár-
nění. Podle zaměření dílen vznikají během tříhodinové 
práce vlastní scénografické návrhy, pohybové a herec-
ké pokusy, diskutuje se nad aktuálností textu a jeho 
dosavadními slavnými inscenacemi apod. „V dílně pro 
střední školy vytvořil jeden student velmi výrazné pohy-

bové ztvárnění postavy Lumka. K překvapení ostatních 
se jeho představa téměř shodovala s gestikou Lumka 
v podání Vladislava Beneše na jevišti ND. Po zhlédnutí 
představení se pak spolužáci shodli – ten Lumek, to byl 
celý David,“ vzpomíná von Vorst. 
Kromě samotné tvůrčí dílny je součástí programu 
i prohlídka zákulisí ND. Od nové sezony se bude nabíd-
ka tvůrčích dílen a doprovodných programů postupně 
rozšiřovat. K dosavadním programům k inscenaci Ze 
života hmyzu vzniknou tvůrčí dílny k autorské insce-
naci Po sametu v režii Jiřího Adámka, kterou uvedeme 
na Nové scéně v listopadu.

V červnu se ve zkušebnách 
historické budovy ND usku-

tečnily první tvůrčí dílny 
k inscenaci Ze života hmyzu. 

Pilotní fáze se zúčastnily 
především střední ško-

ly. Od nové sezony chystá 
lektorka Daniela von Vorst 

rozšíření pro další veřejnost.

Nezávazné informace o tvůrčích 
dílnách a dalších doprovodných akcích: 

tvurcidilny@narodni-divadlo.cz



 ×
Tereza Podařilová, Alexandre Katsapov
Foto: P. Hejný

Valmont
 

Hra na svádění má jediné pravidlo: 
Nikdy se nesmíš zamilovat …

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

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

Scéna: Martin Černý
Kostýmy: Roman Šolc

Uvádíme:
3. a 23. 9., 20. 10. 2014 

ve Stavovském divadle

Může být komorní inscenace pro deset tanečníků 
vrcholem sezony baletního souboru první scény? 
Odpověď zní ano: pokud se sejde zkušený tým tvůrců, 
kteří přistupují s rozvahou k předloze a s pochopením 
k divákovým očekáváním, může vzniknout představení, 
které má šanci na velmi dlouhý život. Nový balet Valmont 
na motivy románu Nebezpečné známosti, který měl 
premiéru 26. června ve Stavovském divadle, splňuje 
všechny předpoklady pro divácky úspěšný titul. Bohatou 
výpravu, jasnou a gradující dramaturgii, vyzrálé výkony 
interpretů, srozumitelnost a nápaditost choreografie, 
která nepřekvapuje novátorstvím a avantgardností, ale 
na druhou stranu se ani vyloženě nepodbízí – pouze 
vyplňuje mezeru v repertoáru, po které nejeden z diváků 
už jistě toužil. Dramatický, ale ne triviální balet, který 
slibuje vášně a potěší i estetikou.
Lucie Kocourková, Opera Plus, 27. 6. 2014

Vaculík obsadil do svého baletu samé velké osobnosti, 
mnohé z nich jsou držiteli Cen Thalie. Diváku se tak 
nabízí v jednom představení skutečná plejáda mistrných 
tanečníků, kteří zároveň výtečně zvládají nároky herecké 
a podávají ve svých rozličných partech vyzrálé a zkušené 
výkony. Alexandre Katsapov jako Valmont je fascinující; 
vykresluje svou postavu od dandyovské nadřazenosti 
do bolestného prozření a prázdnoty s hlubokou sugescí 
a uměleckou přesvědčivostí. Tereza Podařilová jako 
markýza de Merteuil dokonale zvládá náročný projev 
taneční, technicky precizní a výrazově variabilní. 
Své léčky doprovází působivou mimikou a v jejím 
pohybu se snoubí šlechtická gesta, dvorský 
manýrismus, ženskost, svůdnost a zároveň 
přebíjená, skrývaná ženská zranitelnost, která 
graduje do hněvu a zášti. 
Martina Doležalová, Nenudte.se, 2. 7. 2014

Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA
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Nebezpečné druhy rozkoší

 >

VALMONT
Marta Drastíková, Alexandre Katsapov

Foto: H. Smejkalová

Lze vznést otázku, kam až 
dokáže zajít pronikavě chytrý, 

ale zlý mozek pro udržení 
vysoké úrovně svého Já. 

Laclosův slavný román v dopisech Nebezpečné 
známosti, který byl napsán v 18. století, je u nás 
v celku dobře znám. Byl přeložen do češtiny pod 
tímto názvem. Román byl několikrát zfilmován, 
dokonce jednou či dvakrát ve zmodernizované 
formě – děj posunut do 20. století. Převést toto 
dílo do podoby filmového scénáře či vytvořit 
účinnou divadelní hru je ten nejnáročnější úkol 
a vyžaduje ty nejvyšší schopnosti, aby hodnoty 
románu v dopisech byly přesně vyhmátnuty 
a zůstaly kongeniální s originálem. Vystavět 
silnou dramatickou strukturu, tedy vybrat co 
nejdokonaleji situace, stvořit dokonalé dialogy, 
vyžaduje v případě Laclosova románu značně 
vysoký duševní výkon dramatizátora. Domnívám 
se, že právě známý anglický dramatik Christo-
pher Hampton stvořil svou dramatizací vrcholné 
dílo. Oscarový film z roku 1989 režiséra Frearse 
s Glenn Close a Johnem Malkovichem v ustřed-
ních rolích byl natočen podle Hamptonova 
scénáře. Byl zvolen proto, že jeho divadelní 
adaptace románu je opravdu skvělá. A věru, 
dialogy filmu i vývoj děje jsou do značné míry 
totožné s dialogy i situacemi Hamptonovy hry. 
Když mi na sklonku 80. let minulého století 
tehdejší šéf Činohry Národního divadla Milan 
Lukeš nabídl, abych režíroval Hamptonovu hru 
na scéně Národního divadla, zároveň požádal 
mou ženu a mě, abychom oba nebo jeden z nás 
hru přeložili, a doporučil, sám renomovaný an-
glista a překladatel z angličtiny, aby český pře-
klad názvu hry zněl Nebezpečné vztahy, nikoliv 

Nebezpečné známosti, zavedený to český název. 
Zmiňuji se o tom proto, že Milan Lukeš má podle 
mého názoru naprostou pravdu a všiml si důle-
žité věci. Titul Nebezpečné známosti je poněkud 
zavádějící vzhledem k obsahové podstatě hry 
a potažmo i Laclosovu románu. Francouz-
ský název knihy zní Les liaisons dangereuses 
a Hampton tak nazval i svou anglickou hru. Ná-
zev je tak tedy identický s originálním názvem 
románu. Angličané názvu dokonale rozumějí, 
protože obě slova má i angličtina, jen se trochu 
jinak píší. 
A vskutku – les liaisons – znamená spojení, 
též erotický vztah mezi mužem a ženou, kteří 
nejsou oddáni. Ve hře žádné „známosti“, jak my 
Češi tento pojem běžně chápeme, nejsou: jako 
že třeba – měli vážnou známost, ale rozešli se 
a podobně. Existují zde pouze krátkodobé vzta-
hy, až na dvě výjimky jde o jakoby citové nebo 
smyslné ataky, většinou předstírané, s erotic-
kým, dobyvatelským cílem svést. Nanejvýš jde 
o rutinní erotickou rozkoš.
Doba, ve které se děj odehrává, dala světu 
pojem „libertinství“, pojem pro volné, nezávazné 
milostné pletky či intriky, v neposlední řadě 
i pro jistou adrenalinovou rozkoš. Snad existo-
vala i jakási pravidla hry, z kterých vyplývalo, 
že milostné nespoutané aktivity, vědomě bez 
jakýchkoli závazků: Ano, ale láska: Ne. Tedy 
vlastně jediným závazkem je, že vznik citu lásky 
je silně nežádoucí a opovrženíhodný. Rozumová 
vůle nebo i spontánní chuť k takovému postoji 

je jedna věc a v člověku existující potenciál, byť 
někam do hloubi nitra člověka ponořený, poten-
ciál nejvyššího citu – lásky, je věc druhá. Co je 
silnější? Onen volný postoj, nebo vyšší moc citu, 
navštíví-li libertina?
Řekl bych, že cit lásky je silnější než rozum, 
který se mu vzpírá. A kdo se tomu dokáže vze-
přít, přemoci se a odolat (byť křečovitě) její síle 
z nejrůznějších pohnutek, jako je třeba prestiž, 
dokáže znásilnit přirozené puzení, zahrává 
si s jistým druhem zániku. Vztahy mezi lidmi 
obého pohlaví, které v ději vznikají a různě se 
vyvíjejí v procesu událostí a obratných intrik 
vedoucích k „válce“ a tragickému rozuzlení, jsou 
alfou a omegou hry – v Hamptonově případě 
pronikavě postižené. Za vším stojí v podsta-
tě Ego, prestiž, žárlivost, uražená ješitnost, 
nenávistná žízeň po pomstě, zejména v případě 
dominantní Merteuil a její silné rozkoši mstít se. 
Lze vznést otázku, kam až dokáže zajít proni-
kavě chytrý, ale zlý mozek pro udržení vysoké 
úrovně svého Já. Jsou lidé, kteří se nezastaví 
před ničím. A přežijí. A svědomí si klidně zaká-
žou. Cítí, že jim totiž bylo ublíženo.
Je to silné lidské téma. Jedno z absolutních. Je 
tak silné, že vyjádřit je pohybem, tělem je úžas-
nou výzvou, za kterou stojí nádherná potřeba 
toto silné dění zcela nově postihnout. Ale to je 
jiná rozkoš. Krásná rozkoš tvorby s cílem podat 
zprávu o způsobu bytí člověka.

Ladislav Smoček, dramatik a divadelní režisér
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BALET > POHÁDKY V BALETU

Říká se, že divadlo je magickým místem – vším, čím 
chceš být, se v divadle můžeš stát. Samozřejmě 
milujeme pohádky a ještě víc dramata. Chceme 
se bát i dojímat, mít strach o život hlavního hrdiny 
a s ulehčením aplaudovat, že to dobře dopadlo. Jsou 
různé druhy divadelních námětů, ale když se hraje 
o velkém utrpení a velké lásce, jako bychom hráli 
o sobě samých. Jako bychom věděli, znali, zažili. Asi 
opravdu máme zakódovány v našich srdcích příběhy 
našich předků – proto tak dobře chápeme osudy, 
které se odehrávají v imaginárních zemích v imagi-
nárním čase… 
O pohádkový příběh jde i v případě Čarodějova učně, 
baletu, který měl premiéru v únoru 2013 v Národním 
divadle. Nepatří k povinné výbavě dnešní populace 
vyznat se v bílé a černé magii, vědět, co je to korak-
tor, a znát příběh z lužickosrbského pomezí o chlapci 
Krabatovi, čarodějném mlýnu, Mistrovi a jeho 12 
učních. Přesto všichni víme, o co jde, nepochybuje-
me o tom, že Krabata dokáže z moci čar vysvobodit 
láska, a bolí nás u srdce nad hloubkou přátelství 
a obdivujeme odvahu položit za přítele život. 
Inscenační tým – režisérské duo SKUTR a choreograf 
Jan Kodet – nás touto emoční cestou v rámci příběhu 
o Krabatovi vedou jako na niti. Pomáhá jim k tomu 
současná hudba Zbyňka Matějů a samozřejmě výko-

ny souboru Baletu ND v čele s hlavními aktéry: Kra-
batem (Ondřej Vinklát / Viktor Konvalinka), Mistrem 
(Alexandre Katsapov), Kristýnkou (Zuzana Šimáková 
/ Morgane Lanoue).
Ačkoliv jde o starý příběh, jeho poslání platí dodnes. 
Čarodějův učeň je balet, který má co říci všem ge-
neracím. Je současný a dnešní, přitom nezahazuje 
staré pro nové, ctí tradici, krásné divadlo, vede nás 
cestou odvahy, hrdinství a lásky k člověku.

Balet Popelka choreografa Jeana-Christophe Maillota, 
kterou v letošní sezoně uvádíme naposledy (česká 
premiéra byla v roce 2011 – inscenace je přenesena 
z Les Ballets de Monte-Carlo), se samozřejmě také 
drží tématu zvrácení nepříznivého osudu skrze ro-
mantickou lásku. Nicméně spíše než na protikladech 
dobra Popelky a zla její rodiny vystavěl choreograf 
příběh na vtipných a odvážných alegoriích našich živo-
tů. Ve svém divadelním vyprávění se nenoří do patetic-
kého sentimentu od začátku do konce, svůj prim zde 
hrají neotřelé charaktery postav, nadsázka a pro balet 
nečekaná situační komika.
 Když s touto inscenací vyjel Balet Monte-Carlo 
do libanonského Bejrútu, psal The DailyStar o myš-
lence „footfetish“ v baletu – o noze, která je motivem 
celého příběhu. Je to inspirující krok Popelky, který 
změní svět Prince, jsou tu její zlaté nožky v kontrastu 
s prohnilými kroky jejích sester. 
Popelka je jediná bosa. Z toho se odvíjí i její pohybové 
ztvárnění – lahodná jednoduchost kontrastuje s vý-
středním pojetím ostatních postav pohádky. Vzpoura 
čistoty a vnitřní krásy (která se promítá i do moderní 
vycizelované scénografie Ernesta Pignona-Ernesta) 
proti přebujelosti okolního světa. Svůj osobitý pohy-
bový rejstřík mají všechny postavy – ať již poťouchle 
krásná Víla, nebo obě sestry a samozřejmě i Macecha. 
Přitom se nemusíte bát o závěr. Vše proběhne jako 
ve správné pohádce: Princ šťastně sevře v náručí 

svou Popelku … Navíc – pro pozorného diváka – je tu 
ještě v druhém plánu nečekaný dodatek. Na opačné 
straně jeviště stojí Popelčin otec a drží bílé svatební 
šaty – šaty, které kdysi patřily Popelčině mamince. Je 
to bolestná připomínka její předčasné smrti a otcova 
nevydařeného druhého manželství. Je to smutek, 
který vyvažuje tu hromadu očekávaného štěstí v na-
stávající budoucnosti. Smutek, který jde ruku v ruce 
s radostmi našich životů.

kat

Čarodějův učeň 

Popelka 

Cesta k hrdinství i lásce

Popelka alias footfetish v baletu

Autor libreta: Jan Kodet, 
Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský

Hudba: Zbyněk Matějů
Choreografie: Jan Kodet

Režie: SKUTR 
(Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)

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

Animace: Jan Zajiček
Dirigent: Pavel Šnajdr

Uvádíme: 
13.  a 25.  září 2014 
v Národním divadle

Hudba: Sergej Prokofjev 
Choreografie: Jean-Christophe Maillot 

Scéna: Ernest Pignon-Ernest
Kostýmy: Jérôme Kaplan 

Světelný design: Dominique Drillot
Nastudování: Bernice Coppieters, 

Giovanna Lorenzoni
Dirigent: David Švec 

Hraje Orchestr Národního divadla

Uvádíme: 
6. a 11. září, 18. října 2014 

v Národním divadle

 >
Soubor Baletu ND
Foto: D. Zehetner

 >
Klára Jelínková, Ivanna Illyenko, 

Tereza Podařilová
Foto: D. Zehetner
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BALET > HOSTOVÁNÍ

Baletní soubor Státního divadla v Košicích hostuje 
ve Stavovském divadle s představením Smrt v Benát-
kách v choreografii a režii Ondreje Šotha. 
Autorský taneční příběh je vytvořený na motivy osu-
du stárnoucího německého spisovatele Gustava von 
Aschenbacha, který se 
na sklonku života pokusí 
zbourat všechny konven-
ce, jež doposud obklopo-
valy jeho život. Na pozadí 
zkázy, kterou do Benátek 
na počátku 20. století 
přináší epidemie cholery, 
je spisovatel zaskoče-
ný novými pocity a inspirací. Románová předloha 
nejznámější novely německého spisovatele Thomase 
Manna je přenesená do dnešní doby, kdy současná 
mladá generace hledá smysl života, pravdu a přede-
vším vztah k sobě samému (i vztahy k ostatním). 

„Inscenace je o touze, hledání, lásce i zklamání, naději 
a ideálech, ale také o stáří,“ říká choreograf, režisér 
a spoluautor libreta Ondrej Šoth a dodává: „Je to 
velmi smutný příběh o stárnoucím člověku, který boří 
všechny konvence sám v sobě a objevuje ve stáří něco, 

o čem si nikdy nemyslel, 
že v sobě má. Celý příběh 
je tak velmi aktuální 
i v dnešní době.“ 
Košická Smrt v Benát-
kách přináší výsostně 
současný a hluboký 
příběh o hledání té 
nejniternější osobní 

pravdy na pozadí inspirujícího impresionistického 
období. Scénu a kostýmy vytvořil Andrii Sukhanov, 
hudbu čerpal realizační tým především z tvorby 
Gustava Mahlera, Phillipa Glasse, Wima Martense 
nebo Arvo Pärta. 

Smrt v Benátkách
Touha, láska, zklamání, naděje a ideály dnešní doby … 

Předloha: 
Thomas Mann: Smrt v Benátkach (1912)

Hudba: Ludovico Einaudi, Phillip Glass, 
Masato Hatanaka, Gustav Mahler, 

Mantovani, Wim Martens, 
Arvo Pärt, Stellardrone,

Jules Massenet 
Režie a choreografie: Ondrej Šoth 

Libreto: Zuzana Mistríková, Ondrej Šoth 
Scéna a kostýmy: Andrii Sukhanov 

Uvádíme: 
14. září 2014 

ve Stavovském divadle

Velmi smutný příběh  
o stárnoucím člověku, který boří 
všechny konvence sám v sobě  

a objevuje ve stáří něco, o čem si 
nikdy nemyslel, že v sobě má 
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BALET > UDÁLOST

Balet Rodin si po svém prvním uvedení v petrohrad-
ském Alexandrijském divadle podmanil publikum 
v New Yorku, Paříži i Londýně. Nyní má před sebou tur-
né po evropských hlavních městech, kdy se představí 
kromě Prahy divákům ve Vídni, Budapešti a Bratislavě.
Balet Rodin je věnován životnímu osudu a umělecké 
tvorbě velikých sochařů – Augusta Rodina a jeho 
milované žákyně, důvěrné přítelkyně a múze Camille 
Claudel. Jejich vztah je příběhem vášně i tragédie. 
Patnáct let tvořili Auguste Rodin a Camille Claudel ne-
oddělitelný citový i tvůrčí celek. Avšak rozkol, k němuž 
mezi umělci došlo, osudově poznamenal Camillino 
duševní zdraví a stal se začátkem tragického konce 
jejího života. Polozapomenutá, uzavřená před světem 
a živořící Camille podléhá duševní chorobě. Celých 
třicet let jí bylo souzeno strávit v léčebně duševně 
nemocných, kde roku 1943 v zapomnění a všemi 
opuštěná umírá.

Umělecký kritik newyorského NYC Dance Stuff 
o premiéře Rodina napsal:
„Borisi Eifmanovi se podařilo zachytit a zprostředkovat 
podstatu tohoto příběhu. Předpovídám baletu Rodin 
velkou budoucnost, jsem přesvědčen, že tento balet 
bude časem považován za jeden z nejlepších baletů 
21. století.“

Ačkoli sibiřský rodák Boris Eifman pochází z rodiny, 
která nebyla umělecky zaměřená, velice záhy se 
rozhodl o své životní profesi. Již ve věku 16 let vedl 
taneční soubor Domu pionýrů, kde také uvedl své prv-
ní inscenace. Roku 1977 založil vlastní soubor – Nový 
balet, který dnes znají miliony diváků pod názvem 
Sanktpetěrburské státní akademické divadlo baletu 
Borise Eifmana.
Koncepce Nového baletu byla poměrně odvážná: vzni-
kl jako autorské, režisérské divadlo a experimentální 
laboratoř jediného choreografa. Stoupenci tradiční 
baletní školy se zprvu zdráhali autoritu mladého 
inovátora uznat a divadlo si navíc vzala na mušku so-
větská cenzura. Soubor, vyznačující se mimořádným 
plastickým přístupem ke ztvárnění tématu, si přesto 
dokázal koncem 80. let podmanit západní publikum. 

Jedna z předních amerických baletních kritiček, 
Anna Kisselgoff, označuje Borise Eifmana za špičku 
mezi žijícími baletními mistry: „Baletní svět, pátrající 
po hlavním choreografovi, jej může přestat hledat. Již 
byl nalezen – je jím Boris Eifman.“

Eifman je choreograf-filozof. Znepokojují ho problé-
my modernity a tajemství tvůrčího procesu. Umělec 
otevřeně promlouvá k divákovi o velice složitých 
a vzrušujících aspektech lidské existence, přičemž 
sám definuje žánr, v němž tvoří, jako „psychologic-
ký balet.“ Eifmanův baletní soubor si získal srdce 
milovníků tanečního umění v Severní i Jižní Americe, 
Evropě, Asii i Austrálii díky takovým představením jako 
Čajkovskij, Já – Don Quijot, Rudá Giselle, Ruský Hamlet, 
Anna Karenina, Racek, Oněgin, Rodin, Odvrácená strana 
hříchu či Requiem. Repertoár Eifmanova divadla tvoří 
více než 40 inscenací.
Boris Eifman je národním umělcem Ruské federa-
ce, laureátem Státního vyznamenání RF, nositelem 
prestižních cen Zlatá maska a Zlatý sofit a rytířem 
Řádu umění a literatury Francouzské republiky.

Uvádíme: 
18. a 19. října 2014 
ve Státní opeře 

Vstupenky v pokladnách ND a v sítích Bohemiaticket, 
Ticketpro, Ticketportal

Rodin
Legendární balet Borise Eifmana  
se představí pražskému publiku

Všechny milovníky 
baletního umění čeká 

velká událost. 18. a 19. 
října se na scéně Státní 

opery představí proslulý 
baletní soubor Borise 

Eifmana s českou 
premiérou baletu Rodin.

Rodin je zamyšlení o neúměrné 
ceně, kterou musí géniové platit 

za vytvoření nesmrtelných uměleckých 
skvostů. A samozřejmě také o mukách 

a mystériích tvůrčí činnosti,  
které nikdy umělce neopouštějí.

Boris Eifmanov
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BALET > PŘIPRAVUJEME
 >

Miho Ogimoto
Foto: P. Hejný

Ve Státní opeře uvedeme romantický balet 
o překrásné chrámové tanečnici z exotického 
prostředí Indie na hudbu Ludwiga Minkuse, 
který je dědictvím pozdního romantismu. 
Milostný příběh s orientálním námětem 
a virtuózními tanečními výkony je často uvá-
děn na nejproslulejších světových scénách 
dodnes, a má tedy své místo i v repertoáru 
našeho souboru. Příběh nenaplněné lásky 
v bohaté scénické i kostýmové výpravě je 
skutečným bonbónkem pro milovníky vel-
kých klasických děl a zároveň velkou výzvou 
pro soubor Baletu ND.

Novou verzi slavného baletu 
se souborem připravuje Ja-
vier Torres, mexický choreo-
graf, kterého české publikum 
zná již z úspěšné inscenace 
Šípkové Růženky. 
Javier Torres se narodil 
v roce 1963 v Mexico City, 
kde absolvoval National 

School of Ballet (Národní škola baletu) a o čtyři roky 
později získal také diplom v oboru pedagogika klasic-
kého tance. V roce 1989 se přestěhoval do Finska, aby 
pracoval s Jorma Uotinen v Helsinki Dance Company. 
O tři roky později se stal členem souboru Finnish 
National Ballet (Finský národní balet), kde působil až 
do roku 2008. Od roku 1984 působí jako choreograf. 
Od svého příjezdu do Finska realizoval více jak 25 
děl, částečně celovečerních. K jeho nejznámějším 
tanečním dílům pro Finský národní balet patří Boleros 
(1995), Wind Statues (1997), Poppies (2001), Liquid 
(2001), Light Shock (2003) a Sleeping Beauty (2008, 
Spící krasavice / Šípková Růženka). 
Javier Torres přednášel na řadě mezinárodních 
tanečních a lékařských sympozií a konferencí, např. 
v Helsinkách (2001), Londýně (2003), Mnichově (2005) 
a Basileji (2007). 

Na vzniku inscenace se také 
podílí pedagožka a baletní 
mistryně Ingrid Němečková. 
Dne 25. 8. 2014 oslavila 
55. narozeniny, proto jí sr-
dečně přejeme hodně zdraví, 
štěstí, entuziasmu a lásky. 
Ingrid Němečková v součas-
nosti působí jako baletní mis-

tryně ve Finské národní opeře v Helsinkách. V roce 1977 
absolvovala Taneční konzervatoř v Praze a dva roky 
byla na stáži v Leningradě. V roce 1979 přijala angažmá 
v Národním divadle, kde byla v roce 1991 jmenována só-
listkou. Od roku 1989 se také věnovala pedagogické praxi 
– vyučovala klasický tanec a scénickou praxi na Taneční 
konzervatoři v Praze (1989–1995). V roce 1996 se stala 
baletní mistryní ve Finské národní opeře v Helsinkách, 
kde působí dodnes. Jako baletní pedagog vyučovala 
klasický tanec na baletních kurzech v Bello Horizonte 
v Brazílii a v San Francisko Opera Ballet School. V roce 
2007 byla jedním z asistentů choreografa J. Neumeiera 
při přenášení jeho baletu Racek na scénu Moskevského 
akademického hudebního divadla K. S. Stanislavského 
a V. I. Němiroviče-Dančenka a ve Varšavě A. Ratman-
skému při inscenování Anny Kareniny na scéně tamního 
Velkého divadla. V pražském Národním divadle 
asistuje choreografovi Javieru Torresovi a podílí se 
na přípravě baletů Labutí jezero, Šípková Růženka. 

Premiéra: 
20. listopadu 2014 
ve Státní opeře

La Bayadère
Hudba: Ludwig Minkus 

Choreografie a režie: Javier Torres
Scéna: Annukka Pykälainen

Kostýmy: Erika Turunen
Světelný design: Daniel Tesař

Video: Lunchmeat studio
Hudební úprava a instrumentace: 

Jan Valta, Václav Zahradník
Asistenti choreografa: 

Ingrid Němečková, Michaela Černá, 
Marie Hybešová, Tereza Podařilová

Dirigent: 
Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND
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Vzhledem k tomu, že se celovečerní představení 
s názvem Taneční fantazie konané 13. 6. a 14. 6. 
v historické budově Národního divadla setkalo s mi-
mořádně kladným diváckým ohlasem, rozhodlo se 
vedení Baletu ND přidat další představení. 
Celkové pojetí večera je velmi dynamické, hudebně 
pestré, plné barev a invence. Taneční fantazie patří 
mezi ta představení, na která byste měli rozhodně 
přijít se svými dětmi. Kromě jednotlivých vystoupení 
žáků Baletní přípravky ND, plných nadšení, opravdové-
ho nasazení, radosti z pohybu, hudby i krásných kos-
týmů, jistě oceníte i letošního hosta, kterým je Taneční 
studio Andrea. Toto stepařské uskupení patří v České 
republice mezi nejúspěšnější. Od roku 2006 přiváží 
ze zahraničních soutěží (včetně Mistrovství světa v Ně-
mecku) ta nejvyšší ocenění. Stepařská čísla uvedená 
v rámci našeho večera jsou skutečnou lahůdkou. 
Jestliže první dvě třetiny představení jsou poskládá-
ny z jednotlivých baletních a stepařských vystoupení, 
poslední třetina je ucelenou částí, suitou z baletu 
Raymonda. V titulní roli se představí skutečná hvězda 

světového formátu, primabalerína Barbora Kohout-
ková, jejíž profesionální kariéra začala před lety 
právě v Baletní přípravce ND. V posledních letech ji 
mohli diváci vidět například v Bostonu, Hamburku, 
Moskvě, Helsinkách, Petrohradu, Vídni, Pekingu či To-
kiu. Její vystupování na českých pódiích je opravdo-
vým baletním svátkem. Navíc zde tančí s vynikajícím 
prvním sólistou Baletu ND Alexandrem Katsapovem, 
který ztvárnil postavu Abdérachmána. Jeho skvělé 
charismatické podání dramatických postav je naším 
publikem vřele oceňováno. Mezi sólisty nechybí ani 
Jiří Kodym, který svůj ušlechtilý zjev a grácii propůj-
čuje postavě Jeana de Brienna.
Mile hravá a temperamentní je pak ve svých rolích 
dvojice demisólisty Mathiase Deneuxe a členky Ba-
letu ND Lenky Hrabovské. Přirozené propojení žáků 
Baletní přípravky ND s excelentními výkony vyzrálých 
baletních umělců!

Více najdete na 
http://www.narodni-divadlo.cz/cs/balet/pripravka

Taneční fantazie
I v této sezoně jsme pro vás 
přichystali sérii baletních dílen, 
ve kterých se dozvíte něco více 
o světě baletu. Zahájíme dílna-
mi Vivat Čajkovskij, ve kterých 
se věnujeme samozřejmě již 
v názvu jmenovanému sklada-
teli – potažmo i jeho stěžejním 
titulům: Labutímu jezeru, Lous-
káčkovi a Šípkové Růžence. Víte, 
co se stalo v roce 1888, jak 
souvisí cukrovinky s baletem, 
jestli je Odetta bílá nebo černá, 
zda v Labutím jezeře vystupuje 
Vodník a co je to divertisse-
ment či tanec národů? 

V listopadu se všichni těšíme 
na premiéru romantického 
skvostu – baletu La Bayadère, 
ke kterému samozřejmě chys-
táme premiérovou dílnu spolu 
s baletním notýskem. Prove-
deme vám spletitým dějem, 
necháme nahlédnout do his-
torie díla, užijeme si orientální 
atmosféru, vytvoříme mandalu, 
abychom lépe pochopili, co se 
děje nejen v La Bayadère, ale 
i v nás. 

Samozřejmě pozveme k nám 
na baletní sály i rodiny s nej-
menšími dětmi – a to na Šíp-
kovou Růženku. Tato dílna je 
o symbolech baletu – zkusíte 
si špičky a kostýmy, naučíte se 
řeči baletních gest, zkusíte si 
profesi kostýmního návrháře, 
pochopíte, co je prolog, pas de 
deus, sólista – dozvíte se, co si 
představit pod jménem Aurora.

Všechny dílny se konají v sídle 
Baletu ND v bývalém Anen-
ském klášteře, výjimečným zá-
žitkem je v rámci nich i setkání 
s našimi sólisty a energickou 
průvodkyní světem baletu 
Adélou Pollertovou.

Netančíme pro sebe, 
tančíme pro vás!

Registrace: 
balet@narodni-divadlo.cz
Více na: http://www.narodni-di-
vadlo.cz/cs/balet/baletni-dilny

BALET NÁS BAVÍ
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EN Uvádíme: 
15. a 16. září 2014 
v Národním divadle

Představení Baletní přípravky ND
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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 Státní opery:
MARTIN LEGINUS

Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery:

Art&Antiques, A2, ceskenoviny.cz, Czech Music Quarterly, Český rozhlas 3 – Vltava, 
Instinkt, SOFFA, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz, Pražský telegraf

Hudební nastudování a dirigent: John Fiore
Režie: Jiří Heřman

Scéna: Pavel Svoboda
Kostýmy: Alexandra Grusková

Choreografie: Jan Kodet

Premiéry: 
9. a 10. října 2014 

v Národním divadle

Zdeněk Fibich

Pád Arkuna
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Dirigent: John Fiore
Režie: Jiří Heřman

Scéna: Pavel Svoboda
Kostýmy: Alexandra Grusková

Choreografie: Jan Kodet
Světelný design: Daniel Tesař

Sbormistr: Pavel Vaněk
Dramaturgie: Ondřej Hučín 

Helga: Dana Burešová / Maria Kobielska
Dargun: Ondrej Mráz / David Szendiuch

Absalon: Martin Bárta / Roman Janál
Margit: Alžběta Poláčková 

/ Pavla Vykopalová
Radana: Szilvia Rálik / Eva Urbanová

Jaroměr: Aleš Briscein / Martin Šrejma
Rutan: Valentin Prolat / Tim Ribic

Gunar: Jiří Sulženko / Jevhen Šokalo
Dolen: David Nykl / František Zahradníček

Premiéry: 
9. a 10. října 2014 

v Národním divadle

Je to už sedm let, co jsme s Tomášem Netopilem 
dělali koncert z českého operního repertoáru, 
na němž zazněla Fibichova mohutná předehra 
k Dargunovi, druhému dílu Pádu Arkuna. Pamatuji si, 
jak nás tehdy ta hudba chytla. Pro mě to bylo první 
důvěrnější setkání s touto velkou Fibichovou operní 
ságou. Kdy ses s Pádem Arkuna setkal poprvé 
ty a jak v tobě zrála myšlenka na jeho novodobé 
uvedení?
Z Fibichova díla mě nejdříve přitahovaly melodramy. 
První setkání s Pádem Arkuna bylo ještě při studiu 
operní režie na HAMU, zabýval jsem se ale pouze 
první částí opery Helgou, která mě zasáhla jak hud-
bou, tak i osudem titulní ženské postavy. A provedení 
předehry na zmíněném koncertě byl další silný 
okamžik, kdy jsem se začal posledním Fibichovým 
opusem zabývat. 

Kdy a jak vstoupil do hry John Fiore? V roce 2011 
jste spolupracovali na Wagnerovu Parsifalovi – bylo 
to někdy tehdy? Upozornil jsi ho na Fibicha ty, nebo 
už ho znal předtím jako „českého Wagnera“?
Jestli si dobře vzpomínám, bylo to před poslední 
reprízou Parsifala v Národním divadle. Oslovil jsem 
Johna s myšlenkou pokračovat ve spolupráci, tento-
krát na české opeře. Pro Johna není Fibichovo dílo 
neznámé, měl veliký zájem o provedení Šárky. Snažil 
jsem se ho nasměrovat k Pádu Arkuna, vzal jsem 
ho přímo do hudebního archivu ND, aby si prohlédl 
partituru.

Prosím, připomeň pro naše čtenáře onen zážitek, 
kdy John v hudebním archivu zasedl k místnímu 
pianinu a …
... zahrál a zazpíval celou operu, všechny postavy. 
Bušení do psacího stroje ve vedlejší místnosti brzo 
utichlo a myslím, že jsem to nebyl jenom já, koho 
Johnova první interpretace zaujala. Měsíc na to mi 

z Drážďan poslal kompletní DVD s jeho klavírním 
a vokálním provedením opery, včetně interpretace 
všech postav a sborů. Na nahrávce nechyběla ani 
opona, za níž se objevil John u klavíru, ani bouřlivý 
potlesk na konci …

Od poslední inscenace Pádu Arkuna v Národním 
divadle nás dělí více než 80 let. Proč se podle tebe 
toto dílo všeobecně uznávaného a v minulosti hojně 
uváděného skladatele v Národním divadle od té 
doby neobjevilo?
Je to na interpretaci velice náročná opera, svým 
rozsahem i obtížností vokálních partů. A navíc se 
domnívám, že najít klíč ke scénickému provedení 
není úplně jednoduché.

Myslím, že velkou roli může hrát náboženské téma, 
konkrétně téma christianizace posledních slovan-
ských pohanů v Evropě. V závěru opery, kdy se 
Dánové vylodí na „Arkuně“ (tedy, jak dnes říkáme, 
na mysu Arkona), zní ohlušující Te Deum – to mohlo 
být po roce 1948 jistou ideologickou překážkou. 
Přitom ale víme, že Fibich nepsal křesťansky ten-
denční operu, naopak, považoval se sám za „staré-
ho pohana“. Jak vnímáš nepominutelný náboženský 
rozměr Pádu Arkuna ty?
Náboženství je tu zneužito k pomstě, získání moci 
a majetku. Absalon je válčícím biskupem, kte-
rý obrací slovanské pohany na křesťanskou víru 
násilím, je to zároveň pomsta za zničený milostný 
vztah. Pomsta a násilné prosazení víry je silně 
spjato s politickou mocí. Jeho pohanský rival Dargun 
obětuje milostný vztah, z něhož má vzejít nový život, 
své cestě za bohem Svantovitem – bohem války 
a hojnosti. Dargun se v mém pojetí sám stává Svan-
tovitem, stejně jako člověk, který se stává tím, v co 
věří. Člověk milující se promění v hrůzného člověka 
politické a náboženské moci. Závěrečné Dargunovo 

Člověk se stává tím, v co věří

Pád Arkuna
Zdeněk Fibich

Po dvou letech se do Opery Národního divadla vrací režisér Jiří Heřman, 
tvůrce několika mimořádných operních inscenací minulých let – připo-
meňme Hry o Marii, Parsifala, Jakobína či Glorianu. Opět režíruje dílo, 
které v sobě nosí již dlouhou dobu a které ho provokuje k nalezení jeho 
moderní a zároveň emotivně silné scénické podoby. Tentokrát je to po-
slední opera Zdeňka Fibicha Pád Arkuna.
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Režisér Jiří Heřman
Foto: H. Smejkalová

prozření z mocenské prázdnoty ke ztracené lásce je 
jedním z nejsilnějších okamžiků tohoto strhujícího 
díla. Jediná hlavní postava Fibichovy opery Helga, 
ač křesťanka, dokáže přijmout a milovat pohana, je 
nositelkou světla a nesobecké lásky, která by měla 
spojovat nejenom náboženství.

Málokterý operní režisér dnes podniká studijní ces-
ty na místa, kde se jím inscenované dílo odehrává. 
Ty ses v loňském roce vypravil na Rujánu a zažil 
jsi atmosféru místních křídových útesů, z nichž se 
jednou za čas kus zřítí do moře. Co pro tebe tahle 
inspirace znamenala?
Na místech, kde původně stál Svantovitův chrám, 
jsem strávil zářijový prodloužený víkend. Mé obavy 
z neutěšené pláže v bývalé NDR se rychle rozply-
nuly, našel jsem nádherné romantické scenérie, ale 
i prostředí rušného přístavu v nedalekém Sassnitzu, 
odkud jsem se vydal ke křídovým útesům v nádher-

ném národním parku Jasmund. Atmosféra prostředí 
mi umožnila vnímat Fibichovu hudbu s úplně jiným 
prostorovým viděním. Byl jsem překvapený, jak pře-
de mnou celá partitura nově ožila.

V Pádu Arkuna je řada historických reálií – meče, 
kůže, krucifixy, svatyně pohanského boha Svantovi-
ta … Jak ses s nimi vypořádal?
Fibichovo dílo vnímám stejně jako Wagnera nadčaso-
vě. Není nutné se k těmto reáliím popisně uchylovat. 
Příběh je možné rozehrát i v současnosti, jako na-
příklad střet dvou námořních velmocí. Drama Helgy, 
Darguna i Absalona může být dramatem současných 
i budoucích generací.

Děkuji ti za rozhovor.
 

Připravil Ondřej Hučín

LEKTORSKÉ 
ÚVODY 
V OPEŘE
I v této sezoně jsme připra-
vili lektorské úvody, v nichž 
dramaturgové Ondřej Hučín, 
Beno Blachut ml. a Jitka 
Slavíková promluví o vzniku 
děl, jejich současné insce-
naci i o dalších zajímavých 
souvislostech. Začátky jsou 
zpravidla 30 minut před před-
stavením, o místě konání se 
dozvíte z plakátů ve vstupních 
foyerech divadel. 

Těšíme se na shledanou!

25. 9. 2014 čt 19:00 SO
CARMEN

26. 9. 2014 pá 19:00 StD
ÚNOS ZE SERAILU

20. 10. 2014 po 19:00 ND
PÁD ARKUNA

29. 10. 2014 st 20:00 SO
SALOME

3. 11. 2014 po 19:00 ND
RUSALKA

7. 12. 2014 ne 19:00 ND
PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY

11. 1. 2015 ne 19:00 ND
NÁPOJ LÁSKY

2. 2. 2015 po 19:00 ND
CARMEN

9. 2. 2015 po 19:00 StD
KOUZELNÁ FLÉTNA

24. 2. 2015 út 19:00 SO
OTELLO

10. 3. 2015 út 19:00 SO
MEFISTOFELES

12. 3. 2015 čt 19:00 SO
OTELLO

7. 4. 2015 út 19:00 ND
BORIS GODUNOV

28. 4. 2015 út 18:00 SO
TANNHÄUSER

17. 5. 2015 ne 20:00 SO
SALOME

22. 5. 2015 pá 19:00 ND
Z MRTVÉHO DOMU

17. 6. 2015 st 20:00 SO 
SALOME
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Hudební nastudování: 
Heiko Mathias Förster 

Dirigenti: 
Heiko Mathias Förster / Jiří Štrunc

Režisér: Mariusz Treliński
Výtvarník scény: Boris Kudlička

Výtvarník kostýmů: Marek Adamski
Světelný design: Felice Ross

Video projekce: Bartek Macias
Choreografie: Tomasz Wygoda

Dramaturgie: Piotr Gruszczynski, Jitka 
Slavíková

Herodes: Jacek Laszczkowski 
Herodias: Veronika Hajnová

Salome: Gun-Brit Barkmin
Jochanaan: 

Tomasz Konieczny /  
Miguelangelo Cavalcanti

Narraboth: NN
Páže Herodiady: Štěpánka Pučálková

První žid: Josef Moravec
Druhý žid: Aleš Voráček

Třetí žid, Druhý nazaretský: Václav Sibera
Čtvrtý žid: Václav Barth 

Pátý žid, První nazaretský: Ivo Hrachovec 
První voják: Miloš Horák 

Druhý voják, Kapadocký: Jakub Hrubý
Otrokyně: Lenka Pavlovič

Premiéry: 
23.  a 26. října 2014 

ve Státní opeře

Koprodukce s Teatr Wielki –  
Opera Narodowa ve Varšavě

Salome
Richard Strauss 

Režie Salome se ujal proslulý polský režisér Mariusz Treliński, jehož stá-
lým scénografem je jeden z nejvýznamnějších slovenských výtvarníků Boris 
Kudlička. S pražským Národním divadlem spolupracoval poprvé v roce 1997, 
na inscenaci církevní opery Petra Ebena Jeremias podle Stefana Zweiga; svě-
tová premiéra se uskutečnila v Katedrále sv. Víta 25. 5. 1997. Režii měl Josef 
Průdek, kostýmy a scénu navrhl Andrzej Kreütz Majewski, jehož asistentem 
Boris Kudlička tehdy byl. 

Byl to právě Andrzej Kreütz Majewski, díky němuž 
jste zakotvil v roce 1995 ve Varšavě?
Ano, ještě během studií scénografie na Vysoké škole 
múzických umění v Bratislavě jsem dostal nabídku, 
abych panu profesorovi Majewskému ve Varšavě 
asistoval při přípravě inscenace Prokofjevova baletu 
Romeo a Julie. Ta asistence nabrala rychlé obrátky, 
ve Varšavě i v zahraničí; za rok jsem pak začal pra-
covat také samostatně. Jeviště ve varšavském Teatre 
Wielkim je obrovské a práce v tak velkém prostoru mi 
byla velmi blízká. Zaujala mě ovšem i polská kultura, 
design, současné polské divadlo … a tak jsem ve Var-
šavě zůstal, mám tam rodinu …

Vaší první spoluprací s režisérem Mariuszem Treliń-
skim byla Madama Butterfly v květnu 1999, je to tak?
Ano, ale setkali jsme se už v 1995, kdy nás prof. Ma-
jewski představil. Rychle jsme s Mariuszem zjistili, 
že jsme si názorově velmi blízcí. Pracovně jsme se 
poprvé sešli o čtyři roky později, při přípravě Madama 
Butterfly ve Varšavě. Na premiéru přijeli i zahraniční 
kritici, jednu recenzi uveřejnil americký časopis Opera 
Now. Přečetl si ji Plácido Domingo, tehdejší umělecký 
ředitel Washingtonské národní opery, a o dva roky 
později naši inscenaci uvedl. To bylo v říjnu 2001, 
dirigoval stejně jako ve Varšavě Renato Palombo. 
V listopadu 2006 byla inscenace uvedena v obnovené 
premiéře a tu Domingo i sám dirigoval. Mezitím jsme 
s Mariuszem pracovali i v dalším americkém operním 
domě, jehož je Domingo uměleckým ředitelem, v Los 

Angeles, kde jsme připravili Dona Giovanniho (dirigent 
Kent Nagano), Andreu Chéniera a Bohému (oba tituly 
dirigoval Plácido Domingo). 

A teď se váš americký příběh završí v newyorské 
Metropolitní opeře.
V lednu 2015 uvedeme naši inscenaci Čajkovského Jo-
lanty, kterou jsme připravili v dubnu 2009 v petrohrad-
ském Mariinském divadle, ale tam byla Jolanta v kom-
binaci s Rachmaninovovým Alekem; dirigoval Valerij 
Gergijev. V červenci 2009 jsme obě aktovky uvedli opět 
s Gergijevem na festivale v Baden-Badenu. Generální 
ředitel MET Peter Gelb navrhl jinou kombinaci, Jolantu 
spolu s Bartókovým Modrovousovým hradem. Titulní 
roli Čajkovského opery bude zpívat stejně jako v naší 
petrohradské inscenaci Anna Netrebko. 

Se Straussovou Salome se, pokud vím, setkáváte 
na jevišti poprvé?
Je to tak. Pro tento titul jsme se s Mariuszem rozhodli 
na cestě autem z Londýna do Cardiffu, kde jsme 
chystali Pucciniho Manon Lescaut (premiéra v únoru 
2014). Pro nás je moc důležité se s operním titulem, 
na němž budeme pracovat, ztotožnit. Hudba i příběh 
nás musí oslovit. Nedávno jsem četl knihu amerického 
hudebního kritika Alexe Rosse o opeře 20. století The 
Rest Is Noise: Listening to the Twentieth Century. Začíná 
premiérou Salome a jak velkou revoluci způsobila 
v hudbě a v hudebním divadle. Naším cílem není re-
voluce, chceme ten příběh vyprávět způsobem, který 
bude jednak dobře rezonovat s hudbou a jednak bude 
smysluplný, logický a současný. Může to být příběh 
vysoce postavené rodiny z Hollywoodu nedávné minu-
losti a použijeme různá prostorová řešení, která dané 
situace jednoznačně definují. Na jedné straně se tedy 
inspirujeme quasi současností, ale zároveň využíváme 
různé vizuální elementy, abychom vytvářeli snovou 
vizi, surreálný příběh. Princip montáže obrazů vychází 
z metody naší práce, Mariusz jako filmový režisér 
přirozeně pracuje s filmovými prvky a mě vždycky lá-
kalo vytváření magických prostorů, nereálných situací 
a spojení, které pomáhají daný příběh dovyprávět. 

Připomeňme ještě vaše dvě další spolupráce 
s Prahou: v Národním divadle jste navrhl scénu pro 
Smetanovu Prodanou nevěstu v režii Josefa Průdka 
(premiéra 5. 6. 1999) a pro Státní operu Praha scé-
nu pro baletní ztvárnění Smetanovy Mé vlasti v režii 
a choreografii Jána Ďurovčíka (premiéra 8. 12. 2005, 
obnovená premiéra 4. 12. 2008). Čeká vás tedy 
známé jeviště …
Ano, je to zajímavý návrat!

Připravila Jitka Slavíková

 >

Zleva ředitelka Opery ND a SO 
Silvia Hroncová, Boris Kudlička a vedoucí 

umělecké správy SO Lubor Cukr; 
z porady 2. 6. 2014 v Praze.

Foto: H. Smejkalová
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Jan Hudeček:
Fagot beru jako věc, která má svou živou duši …

Jan Hudeček říká, že o tom, že by v životě dělal 
něco jiného než hudbu, nikdy nepřemýšlel. Ale proč 
právě fagot? 
Protože je to samozřejmě nejkrásnější nástroj. Fagot 
jsem si vybral sám, okamžitě poté, co jsem ho asi 
v sedmi letech poprvé slyšel naživo. Většina lidí si 
myslí, že fagot je pouze ten neohrabaný a hluboký 
bručoun, jak ho charakterizoval Julius Fučík ve své 
skladbě, ovšem on to je přenádherný nástroj, který 
využívá nejčastěji svou sonorní, tenorovou polohu 
a tu může rozšířit do rozsahu jak basového, tak i al-
tového. Řekl bych, že na něj lze hrát stejně virtuózně, 
jako třeba na flétnu. Fagot by měl v rukou hráče 
vypadat jako hračka, pak působí možná lépe než 
kdejaká flétna :-).

V prosinci 2011, kdy vám bylo 21 let, jste se stal 
sólofagotistou Orchestru ND. Co vás vedlo k tomu, 
že jste ještě jako student AMU přijal zaměstnání 
v orchestru a proč právě ND?

Odmala jsem měl určitý vztah k opeře, nebo spíše 
ke zpěvákům, od kterých jsem se učil. Hlasová 
představa je ta nejpřirozenější. Přidaný hudební 
nástroj je vždy určitá bariéra, kterou lze ovšem 
představami omezit. Když jsem úspěšně prošel 
konkurzem do Orchestru ND, začal jsem se o operu 
samozřejmě zajímat ještě více a snažím se mým 
oblíbeným pěvcům, jako je Adam Plachetka či paní 
Eva Urbanová, naslouchat, jak to jen jde. Díky těmto 
lidem, ale samozřejmě i dalším, které mám možnost 
si poslechnout na hudebních nosičích, jsem si uvědo-
mil, že i instrumentalista je do jisté míry zpěvákem. 
Hudební nástroj je jen prostředníkem, přes který 
interpret svůj zpěv přenáší.

Máte chuť se jít na nějaké operní představení podí-
vat i jako divák? 
Chuť bych měl, ale musel by se hrát nějaký z titulů, 
který mi je blízký. Miluji všechny opery od Leoše Ja-
náčka, takže to si občas i v naší opeře přijdu na své. 
Bohužel tituly, které bych navštěvoval ještě s větším 
nadšením, se u nás hrají zřídkakdy, spíše vůbec. 
Například Bartókův Modrovousův hrad nebo Šostako-
vičova Lady Macbeth Mcenského újezdu či Françaixův 
Kulhavý ďábel.

Jste členem orchestru Solistes Européens Luxem-
bourg. Jak často s nimi spolupracujete?
Ano, do tohoto vynikajícího orchestru jezdím hrát 
společně se svými profesory Františkem Hermanem 
a Jiřím Seidlem, kteří v této kapele hrají už přes dva-
cet let. Orchestr má svou abonentní řadu, koncerty 
jsou jednou za měsíc. Hrozné (nebo spíš smutné?) 
je to, že peníze, které si vydělám v ND za měsíc, 
v Luxembourgu dostanu za jeden koncert. Myslím 
si, že ohodnocení zaměstnanců v Orchestru ND je 
směšné a dehonestující.

Jak hodně na fagot cvičíte? Před soutěží se asi 
počet hodin značně znásobil?
Ono to vlastně není cvičení. Kdybych to tak bral, tak 
mě to asi už dávno přestalo bavit. Je to vlastně hra. 
Fagot beru jako věc, která má svou živou duši, mohu 
se s ním bavit, můžeme se hádat. Je to super, zatím 
jsme se vždy nějak domluvili. Před soutěží jsme 
rozprávěli tak přibližně tři až čtyři hodiny denně, byla 
to paráda. Samozřejmě do toho nepočítám zkoušky 
a představení v divadle a koncerty.

Máte za sebou pěknou řádku úspěchů v soutěžích. 
Jste soutěžní typ, nebo je vítězství v mezinárodních 
soutěžích nezbytným startérem pro kariéru?
Asi ano, jsem soutěžní typ, ale taky dost velký extré-
mista. Když se pro něco rozhodnu, dělám to naplno. To 
mi v soutěžích a konkurzech vždy pomohlo. Upřímně, 
první cenu jsem nečekal, ale doufal jsem, že nějaké 
přední příčky dosáhnu …

Připravila Jitka Slavíková

Sólofagotista Orchestru 
Národního divadla  

Jan Hudeček zvítězil 
v Mezinárodní hudební 

soutěži Pražské jaro 
2014, a to v konku-

renci 111 fagotistů ze 
22 zemí tří kontinentů. 

Českobudějovický rodák 
absolvoval tamější kon-
zervatoř, od ledna 2009 

studuje na pražské 
AMU. Na svém kontě 
má už řadu úspěchů 

v prestižních meziná-
rodních soutěžích, kon-
certoval v Evropě, USA 

a Japonsku.
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Objednávejte na www.ekonom.cz/narodni, 800 11 00 22 
nebo predplatne@economia.cz.

Nabídka platí pro nové či navýšené předplatné do 31. 5. 2014. 
Předplatné se uzavírá na dobu neurčitou s uvedeným časovým závazkem.

- 35 %
Předplaťte si 

týdeník    na  1 rok
za  1 657 Kč vč. DPH

Oproti ceně na stánku ušetříte 891 Kč.

časopis o jiné hudbě

 Zdeněk Sýkora 
 Půlstoletí HIS 
 Hudba a obrazy 
 Michael Gordon 
 Francisco López 
www.hisvoice.cz

inzerce HIS Voice 90x133.indd   1 05.03.14   19.00

Rádi bychom Vám představili jedinečný 
na českém mediálním trhu projekt – 

české noviny v ruském jazyce 
Pražský Telegraf

Pražský Telegraf je spojením mezi českými 
podnikateli, kteří se usilovně snaží o dobytí 
dalších oblastí trhu včetně ruskojazyčné 
obce v České republice, a našimi čtenáři, 
kteří v Česku žijí aktivním životem.
 

Reklama, otištěná v Pražském Telegrafu, 
se vždy dostane právě tomu okruhu čtenářů, 
pro kterého je určena. Spolupráce 
s Pražským Telegrafem je pro inzerenty 
zárukou, že se jejich informace dostanou 
k lidem, kteří o ně mají zájem.

tel.: +420 602 238 237
e-mail: reklama@ptel.cz

WWW.PTEL.CZ

Návštěvníci Opery ND
mají nárok na 15% slevu 
na roční předplatné
A2 kulturního čtrnáctideníku

Roční předplatné A2 pořídíte namísto 799 Kč jen za 679 Kč
= 26 Kč za číslo (ušetříte 13 Kč na každém čísle).

Ádvojku na rok získáte odesláním sms ve tvaru:
A2 OPERA JMENO PRIJMENI ULICE C.P. MESTO PSC
na číslo: 605 202 115

Do dvou týdnů vám přijde první Ádvojka s informací o platbě.

Limitovaná nabídka zlevněného 
předplatného platí pouze při 
objednávce formou sms.
Cena sms dle tarifu vašeho operátora. 
Objednávky přijímá jménem 
vydavatele fi rma Send.

A2 OPERA 2.indd   1 1.6.2011   18:20:36
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Mnozí lidé mají z totality 
strach dodnes
Přehlídka dokumentárního divadla Paralelní životy začíná v Praze 5. října.

Naše země si letos připomínají 25 let od pádu 
berlínské zdi a komunistické totality. Myslíte, že 
existuje stále část historie, kterou neznáme a diva-
dlo na ni může poukázat?
Nemohu mluvit za všechny východoevropské země, 
ale řekl bych, že přinejmenším v Německu byla již 
většina oněch černobílých příběhů řečena. Myslím 
tím příběhy o hrdinech a zrádcích, o lidech, kteří se 
snažili dostat do západního Německa, nebo o tom, jak 
německá tajná policie Stasi sledovala odpůrce režimu. 
Ovšem daleko méně se dosud hovořilo a psalo o tom, 
jak politický systém ovlivňoval každodenní životy 
„obyčejných“ lidí, toto téma je zatím nevyčerpané. 
Také se dosud pořádně nesetkali ti, kteří byli Stasi 
sledováni, s těmi, kteří je sledovali. A právě o tom je 
má inscenace Můj spis a já. 

Mají podle vás vědět všichni, co se v archivech 
státní bezpečnosti skrývá?
Každý by měl mít možnost podívat se do svého svazku 
a dozvědět se, co a kdo o něm napsal, a to navzdory 
tomu, že mnoho lidí své svazky raději vidět nechce. 
Ovšem je jasné, proč mnohé dokumenty stále nejsou 
přístupné všem. I já, když jsem svazky studoval, jsem 
narážel na začernalá místa, která obsahovala jména 
a události, jež mají zůstat zbytku společnosti skryta. 
Popisuje se tu soukromý život daných lidí a často vel-
mi intimní záležitosti. Ono je vlastně vůbec dost těžké 
získat do archivů přístup. 

Mohou ovšem archivy přinést pravdivé zachycení 
událostí? Byly psány příslušníky tajné policie, mo-
hou být objektivní?
Nevěřím na objektivní pravdu. Archivy zaznamenávají 
jen určitou míru pravdivosti o událostech, ale hovoří 
také o těch, kdo je zaznamenali. Je až neuvěřitelné, 
když zjistíte, jak moc se jednotlivé dokumenty liší. Četl 
jsem například hlášení několika různých příslušníků 
Stasi o jednom setkání disidentů. A tyhle záznamy 
se od sebe tak lišily, že byste ani neřekl, že všechny 
popisují stejnou událost. 

Objevil jste při přípravě inscenace něco překvapivého? 
Překvapilo mě, kolik lidí se dodnes Stasi bojí, věří, že 
minulý režim jen čeká na správnou příležitost, aby se 
znovu ujal vlády. Tito lidé mají dodnes strach mluvit 
otevřeně o tom, co v NDR zažili. 

Vy ale pocházíte ze západního Německa. Jaké 
jsou vaše vzpomínky na NDR, co jste si o ní tehdy 
mysleli?
Byla to pro mě velmi zajímavá, exotická země. Před 
rokem 1989 jsem strávil ve východním Berlíně mnoho 
dní, snažil jsem se tam získat práci v divadle, což 
samozřejmě pro mě, Němce ze západu, bylo nemožné. 
Tak mě alespoň pozvali na čtrnáctidenní mezinárodní 
kurz, kde pracovali režiséři z celého světa, byla to pro 
mě skvělá zkušenost a byl jsem za ni NDR vděčný. 
V roce 1989 jsem si stejně jako mnoho lidí myslel, že 
se východní Německo může změnit a pokračovat jako 
vlastní stát, na sjednocení jsem se díval s nedůvě-
rou a dodnes si myslím, že byla chyba, že jsme NDR 
prostě vymazali. Poté, co jsem hovořil s politickými 
vězni, si samozřejmě uvědomuji paranoiu a krutost 
režimu ve východním Německu, na druhou stranu je 
mi třeba líto, že místa, kam se dřív jezdili rekreovat 
východoněmečtí dělníci, se dnes stala přepychovými 
resorty pro bankéře a pracháče. 

Je ve východním Německu stále silná nostalgie, 
tedy nostalgie po životě či věcech v NDR?
Ano, stále se objevuje, a to dokonce u lidí, kteří 
za minulého režimu opravdu trpěli a byli třeba za své 
polické aktivity ve vězení. Lidé říkají, že jim chybí 
vzájemná solidarita, což je překvapivé, když vezmete 
v potaz, jak byla společnost prošpikovaná agenty 
a pomahači Stasi. Jenže si musíte uvědomit, že pro 
východní Němce neskončila jen totalita, ale také jejich 
stát, země. I když dnes mnozí znají stinné stránky toho 
státu, cítí, jako by s koncem NDR ztratili domov. 

Myslíte, že se totalita může do Evropy vrátit?
V mnoha evropských zemích (třeba Maďarsku, Švýcar-
sku či Francii) vítězí nacionalistická hnutí, v jiných je 
zase vysoká míra nezaměstnanosti a lidé hledají jed-
noduchá řešení. Když k tomu připočtete technologické 
vymoženosti, díky kterým o nás vlády a firmy mohou 
sbírat informace, o jakých by se Stasi ani nesnilo, 
myslím, že je na místě se obávat.

Josef Rubeš

Více o přehlídce Paralelní životy, kterou iniciovala Asociace Divadelní Nitra 
za podpory programu Evropské unie Kultura, Goethe Institutu, Allianz  
Kulturstiftung, Ústavu pro studium totalitních režimů, Rumunského kulturního 
institutu a dalších institucí, naleznete na www.paralelnizivoty.cz

Od 5. do 10. října 2014 proběhne pražská část mezinárodního koprodukční-
ho projektu Paralelní životy. Na Nové scéně, ve zkušebně Národního divadla 
a v divadle Alfred ve dvoře se představí pět inscenací dokumentárního divadla 
z Česka, Slovenska, Polska, Rumunska a Německa. Hlavním tématem všech 
pěti představení jsou drastické zkušenosti s tajnými policejními složkami to-
talitních zemí a autentické příběhy obětí i strůjců tragických událostí. Na Nové 
scéně otevře přehlídku 5. října inscenace Staatsschauspiel Dresden Můj spis 
a já režiséra a jednoho z klíčových představitelů soudobého politického a do-
kumentárního divadla Clemense Bechtela. 

SLOVNÍČEK 
PRO MLADŠÍ 
DIVÁKY
Berlínská zeď 
Skoro čtyři metry vysoká zeď, která 
od roku 1961 rozdělovala Berlín 
na západní (rozuměj kapitalistickou) 
a východní (komunistickou část). 
Byla symbolem rozdělené Evropy, 
její pád 9. listopadu 1989 naopak 
symbolem znovusjednocení konti-
nentu i Německa. 

NDR
Zkratka pro Německou demokra-
tickou republiku, která vznikla 
roku 1949 rozdělením Německa 
na západní a východní část. Šlo o to-
talitní stát s komunistickým vedením 
a Východním Berlínem jako hlavním 
městem.

Stasi
Tajná policie komunistické NDR, 
její českou obdobou byla Státní 
bezpečnost (StB). Název je odvozen 
z německého spojení Ministerium 
für Staatssicherheit.

 >

Clemens Bechtel
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 55 LET LATERNY MAGIKY

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ

Námět a dramaturgie: Václav Janeček, Zdeněk Prokeš
Režie, střih, kamera: Jan Loukota
Hudba a zvukový design: Stanislav Abrahám
Scéna: Miloslav Heřmánek
Kostýmy: Jarmila Konečná, Pavel Knolle, Roman Šolc,  
Šárka Hejnová, Jan Skalický, Pavel Ivančic
Editace a postprodukce: Matěj Hájek

Laterna magika letos slaví 55 let od založení stálého soubo-
ru v Praze, během nichž uvedla na 36 premiér rozvíjejících 
principy multimediálního divadla. V inscenaci Cocktail 012 
– The Best of se můžete vydat na malou procházku jejím 
současným a minulým repertoárem. Závěrečný Code 58.08 
představuje Laternu v režii mladé generace.

Uvádíme:
25.–27. září 2014
na Nové scéně

Cocktail 012 
– The Best of

 ×
Milan Odstrčil
Foto: M. Volf
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LATERNA MAGIKA > UVÁDÍME

Lišila se práce na inscenaci Human Locomotion 
od vašich předchozích zkušeností s režisérským 
tandemem SKUTR?
Vůbec ne. Už je to myslím osmá inscenace, na které se 
SKUTRy spolupracuji. A je to s nimi pokaždé skvělé! 
Ten proces je specifický. Na začátku není vůbec nic, 
jenom téma inscenace. Hodně se povídá, rozebírají se 
postavy a pak se začne improvizovat ve smyslu: „Tak, 
Zuzko, pojď na scénu a něco zkus!“ A z té herecké bez-
moci se najednou stane zázrak a inscenace pomalu 
vzniká :-). Samozřejmě, že nic není úplně náhodné, jak 
se může zdát … Kluci moc dobře vědí, co ve výsledku 
chtějí. A to mě baví.

Měli jste možnost vystavět si postavy podle vlastního 
citu, nebo vás postavili před hotové charaktery?
Charakter mé postavy jsme se společně snažili dohle-
dat z informací a fotek, které o Floře zbyly. A po spo-
lečných debatách a vystavěných situacích z toho 
vzniklo to, co můžete v inscenaci vidět.

V inscenaci bylo před premiérou velmi zredukováno 
mluvené slovo. Srozumitelná je, ale jak jste se s tím 
vyrovnali jako interpreti?
Já jsem zvyklá u SKUTRu na ledacos, takže jsem s tím 
žádný problém neměla a vlastně to byla vzájemná 
shoda. Spíš mi bylo líto Lukáše, který si dal tolik práce 
napsat tak krásné texty, a nakonec z nich zbyla jen 
čtvrtina.

Kým je pro vás Flora, nevěrná manželka, kterou ale 
každý v publiku musí pochopit – může si za svůj osud 
sama, nebo je obětí okolností?
Tak samozřejmě, že je obětí okolností. (Smích)

Flora je také emancipovanou a sebevědomou ženou, 
která chce mít osud ve svých rukou. Je to i váš pří-
stup k životu? Myslíte si, že takovou opravdu mohla 
ve své době být?
To bych si hodně přála, mít tenhle přístup k životu.  
Být silná, emancipovaná, sebevědomá! Bohužel taková 
nejsem, ale věřím tomu, že Flora taková byla! :-)

Máte taneční vzdělání? Například v inscenaci Adély 
Laštovkové-Stodolové Ženy jde vyloženě o pohy-
bové a taneční divadlo a působíte v něm naprosto 
přesvědčivě.
Děkuji. Pohybovému divadlu se věnuji od té doby, 
co pracuji se SKUTRy. Ráda se vyjadřuji na jevišti 
nejen slovem, ale i pohybem. Mám za sebou tančení 
ve folklorním souboru a účastnila jsem se v rámci 
Archa.labu v divadle Archa různých pohybových a ta-
nečních workshopů. Takže tanec mám v krvi, a proto 
to asi působí tak přesvědčivě.

Nevadilo vám, že v Human Locomotion nemáte vedle 
tanečníků Laterny magiky více prostoru pro pohybo-
vou akci? Jak vnímáte propojení tanečního souboru 
s herci na scéně?
Líbí se mi, že každý dělá to, co umí nejlíp. A když se 
tohle hudební i scénograficky-vizuální „puzzle“ pro-
pojí, vznikne z toho krásná inscenace. Nemám vůbec 
žádnou potřebu více tančit. Dokonce si hodně užívám 
toho, ze můžu sledovat tanečníky a jejich choreografii 
tak zblízka. To si opravdu užívám.

Účinkujete více v alternativních kusech, které mísí di-
vadelní žánry všeho druhu. Baví vás i klasická činohra? 
Myslíte, že budoucnost je v multižánrovém divadle?
Ano, baví mě činohra. Nechci se profilovat jen jediným 
směrem. Mám to štěstí pracovat v Činoherním klubu 
s panem Smočkem a je to pro mne velká škola. Pořád 
zjišťuji, že toho hodně nevím. A to jsem si myslela ze 
už něco vím. Už na škole mi vadilo, když se divadlo 
dělilo na alternativní a činoherní. Divadlo je jenom 
jedno a může být dobré, nebo špatné a je jedno, jaké 
prostředky k tomu zvolíte! To znamená, že vidím 
budoucnost v divadle, které žije! A není zastaralé 
a nudné a má divákům co říct.

Poslední dobou se množí i vaše filmové role, nemáte 
chuť se přesunout k natáčení filmů nebo seriálů?
Je pravda, že minulý rok jsem měla tu možnost natočit 
dva skvělé filmy, Krásno (Ondřej Sokol) a Zakázané 
uvolnění (Honza Hřebejk). Práce na obou byla výji-
mečná a já měla konečně možnost hrát „filmově“. A to 
je pro mě opět něco nového. Takže mě to baví a ráda 
bych v tom samozřejmě pokračovala. Ano, dokonce 
hraju i v seriálu. Mám potřebu se v tom zdokonalovat 
a učit se, protože je to úplně jiná disciplína než diva-
dlo. Ale přes to všechno okouzlení, „divadlo je divadlo“ 
a na to nedám dopustit!
Lucie Kocourková

V září uvede Laterna 
magika několik repríz 
své poslední premiéry 

Human Locomotion, která 
divákům přibližuje svět 
Eadwearda Muybridge, 
průkopníka fotografic-
kých technologií. Celá 

inscenace se točí kolem 
životních osudů vynález-
ce, jeho mladé ženy Flo-
ry a dalšího osudového 

muže, majora Larkynse. 
Abychom divákům in-

scenaci trochu přiblížili, 
vyzpovídali jsme před-

stavitelku Flory, herečku 
Zuzanu Stavnou, jejíž 
popularita v poslední 

době rychle stoupá.

Režie: SKUTR 
(Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský)

Choreografie: Jan Kodet
Scéna a kostýmy: Jakub Kopecký

Hudba: Petr Kaláb
Projekce: Jakub Kopecký, Lunchmeat

Asistentka výtvarníka: Jana Morávková

Uvádíme: 
3., 4., 23. a 24. září 2014 

na Nové scéně

Human Locomotion

 >

Zuzana Stavná
Foto: H. Smejkalová



Ohlédnutí za sezonou
Uplynulá sezona 2013/2014 byla bohatá nejen na jedinečné zážitky v rámci setkávání členů Mecenáš-
ského klubu, ale také na výnosy. Díky darům mecenášů se podařilo v roce 2013 vybrat téměř 900 tisíc 
korun a současně s tím tak podpořit mnoho originálních projektů, jejichž realizace probíhá během letoš-
ního roku. Připravili jsme pro vás malé ohlédnutí za loňskou sezonou očima fotografky Hany Smejkalové. 
Všem našim mecenášům srdečně děkujeme! 

Mecenáši Národního divadla se 
setkávají pravidelně v průběhu 
celé divadelní sezony a společně 
sdílejí netradiční a neopakovatel-
né zážitky. Jedním takovým bylo 
bezpochyby setkání u příležitosti 
návštěvy inscenace Cyrano z Ber-
geracu, krátce před jejím posled-
ním uvedením. Po představení 
se členové Mecenášského klubu 
setkali s herci v hlavním foyer 
pod zrestaurovanými lunetami. 
Máte-li v oblibě divadlo a vše, 
co se kolem něj děje, stejně tak 
jako naši mecenáši, staňte se i vy 
mecenášem Národního divadla. 
Budete tak součástí společen-
ství milovníků kultury, kteří se 
pravidelně scházejí v prostorách 
Národního a Stavovského diva-
dla, Státní opery a Nové scény. 
Vítáme nové členy již za pří-
spěvek ve výši 1.500 Kč ročně. 
Nabízíme svým členům řadu 
zajímavých benefitů a skutečnou 
účast na společenském životě 
naší první scény. 

1 Prohlídka lunet přímo z lešení během 
jejich restaurování, jež financovala 
prof. Dr. Altenburg-Kohl (uprostřed) 

2 Mecenáši manželé Baťkovi
3 Herec Alois Švehlík spolu s mecenáš-

kami Národního divadla
4 Členové Mecenášského klubu na jevišti 

Národního divadla 
5 Mecenáši na návštěvě Modrého pokoje 

hudebního skladatele Jaroslava Ježka 

Kontakt:
Eva Sochorová
e.sochorova@narodni-divadlo.cz
T 731 603 641

Další zajímavosti ze světa kultury sledujte 
na internetových stránkách www.meknd.cz 
a www.operaplus.cz. 

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

Gratulace Lence Šmídové

S blížícím se zahájením nové 
divadelní sezony je pro mne 
ctí, připomenout divákům 
a operním nadšencům jednu 
událost, která je pro každého 
umělce určitým milníkem 
v jeho tvůrčím životě. Píši 
o nadcházejícím uměleckém 
jubileu své profesorky zpěvu 
a sólistky Opery Národního di-

vadla, paní Lenky Šmídové. Pamatuji si den, kdy jsem 
se v hledišti poprvé zaposlouchal do technicky vyrov-
naného a nádherně se nesoucího hlasu této pěvkyně, 

která se hrou osudu stala mou profesorkou a díky níž 
jsem se vydal na cestu studenta konzervatoře. 

Drahá paní Šmídová,
jménem svým a jménem Vašich studentů mi dovolte 
Vám upřímně poděkovat za veškerou pomoc, nezišt-
nou ochotu a obětavost, se kterou nás uměleckou 
cestou vedete. K Vašemu jubileu Vám přeji především 
zdraví, radost jak v divadelní činnosti, tak v soukromí 
a doufám, že si i nadále uchováte jedinečný smysl pro 
humor, který je na Vás tolik cenný. 
 
Adam Šedivý,  
člen Mecenášského klubu v kategorii Přítel
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OZNÁMENÍ

Během letošního léta nás opustily hned čtyři umělecké osobnosti. Čest jejich památce!

Po boji s těžkou chorobou zemřel 6. 6. 2014 ve věku nedožitých 59 let VLADI-
MÍR NEČAS, umělecký šéf baletního souboru Severočeského divadla opery 
a baletu v Ústí nad Labem, emeritní sólista Baletu Národního divadla v Praze 
a člen prezidia Herecké asociace. Členem Baletu ND se stal v roce 1976 
a po třech letech jeho sólistou. Vynikl zejména jako představitel rolí, v nichž 
mohl uplatnit dokonalou klasickou techniku, elegantní zjev a dramatický 
výraz. Od roku 1989 Vladimír Nečas působil také jako pedagog na Taneční 
konzervatoři hl. m. Prahy. 

10. 6. 2014 zemřel ve věku 92 let emeritní sólista Opery Národního divadla 
pan ZDENĚK JANKOVSKÝ. Sólistou Opery Národního divadla byl v letech 
1974–1989, hostoval zde však poprvé už v roce 1957 jako Jeník, později se 
pražskému publiku představil jako Verdiho Radames v Aidě, Gounodův Faust 
či Pucciniho Rudolf v Bohémě, Pinkerton v Madama Butterfly a Kalaf v Turandot. 
Byl výborným Smetanovým Michálkem v Čertově stěně, Principálem v Prodané 
nevěstě nebo Janáčkovým Solicitátorem Vítkem ve Věci Makropulos. Na Pražské 
konzervatoři vyučil řadu pěvců prvního oboru. 

Dne 2. 8. 2014 zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku nedožitých 75 let emerit-
ní sólista Opery Národního divadla ALFRÉD HAMPEL. Sólistou ND byl v letech 
1973–2002, poté zde působil jako stálý host. Svůj vyrovnaný, komorně laděný 
tenor a komediální herecké nadání uplatňoval především v buffo a charakterním 
oboru. Vynikající výkony podával např. jako Vašek v Prodané nevěstě (později jako 
Principál), Michálek v Čertově stěně, Skřivánek v Tajemství, Strážník v Hubičce nebo 
Benda v Jakobínovi. Nezapomenutelný byl i jeho Triquet v Evženu Oněginovi či Basilio 
ve Figarově svatbě. Bohatá byla také jeho koncertní činnost. V letech 1988–1996 
působil pedagogicky na Pražské konzervatoři.

Dne 12. 8. 2014 zemřela po dlouhé těžké nemoci ve věku 78 let emeritní sólistka 
Opery ND MARTA BOHÁČOVÁ. V letech 1970–1991 byla angažována v Opeře Národ-
ního divadla. Její repertoár byl široký – od koloraturních partů až po lyrické. K jejím 
profilovým sopránovým rolím patřila např. Rosina v Lazebníku sevillském, Zuzanka 
(a dále i Hraběnka) ve Figarově svatbě či Verdiho hrdinky Gilda v Rigolettovi a Violetta 
v La traviatě, Smetanova Karolina ve Dvou vdovách či Barče v Hubičce a další. Její 
umění je zachyceno v řadě televizních inscenací oper. Vychovala řadu operních 
sólistek, byla docentkou na pražské HAMU, sólový zpěv vyučovala na Pražské 
konzervatoři a ve Frankfurtu nad Mohanem.
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KRONIKA

1  90. narozeniny by oslavila EVA 
KLENOVÁ (14. 8. 1924–17. 8. 1998), 
členka Činohry 1945 –1990. Kromě 
herectví ze zabývala i překladatel-
skou činností. Felisata Kukuškinová, 
Výnosné místo, 1985 

2  Připomínáme si 105. výročí 
narození vynikající pěvkyně MARIE 
PODVALOVÉ (5. 9. 1909–16. 5. 1992). 
Členkou Opery ND byla 1937–1978. 
Jako Milada, Dalibor, 1955 

3  30 let uplynulo od smrti JIŘÍHO 
DOHNALA (19. 8. 1905–9. 9. 1984), 
člena Činohry ND, ale také jejího bý-
valého šéfa. V roli Sochaře, Dnes ještě 
zapadá slunce nad Atlantidou,1965

4  Před 50 lety zemřel BEDŘICH 
KAREN (15. 10. 1887–21. 8. 1964). 
Do Činohry ND odešel za K. H. 
Hilarem z Vinohrad v roce 1921 
a působil zde až do r. 1959. Jako 
Prof. Dr. Sigelius, Bílá nemoc, 1957

5  50 let uplynulo rovněž od smrti 
režiséra ALEŠE PODHORSKÉHO 
(19. 4. 1900–19. 8. 1964).

V červnu oslavila 90. narozeniny 
DANA PITTICHOVÁ. Nastoupila 
do Národního divadla v roce 1945 
a od té doby pracovala jako sekretář-
ka sedmi ředitelům. Když v roce 1981 
odešla do důchodu, opustil Národní 
divadlo jeden z největších profesioná-
lů, který kdy na tomto místě pracoval. 
Přejeme hodně zdraví.

DF, FOTO: ARCHIV
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KALEIDOSKOP
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Slavnostní oběd v Parnasu
Ředitel Národního divadla doc. MgA. Jan Burian pozval na konci sezony sponzory a partnery 
do restaurantu Parnas na slavnostní setkání s vedením a umělci Národního divadla. 

1  Doc. Jan Burian, ředitel ND, vítá hosty
2   Sólista Opery Luděk Vele a Ing. Peter Paleč-

ka, člen představenstva Komerční banky
3  RNDr. Martin Grigar, člen představenstva 

AutoCont, v rozmluvě s Ivou Janžurovou
4  Ilona Hvízdalová, Generali Pojišťovna, Head of 

Corporate & Commercial, Drahomíra Mandí-
ková, členka představenstva Plzeňský Prazd-
roj, a Petr Ryska, viceprezident Vodafone ČR

5  Ing. Pavel Smutný, předseda nadačního 
fondu Bohemian Heritage Fond a člen Rady 
ND, Ing. Tamara Čuříková, správní ředitel-
ka ND, a Ing. Pavel Kafka, prezident České 
manažerské asosiace

6  Miroslav Singer, guvernér České národní 
banky, a doc. MgA. Jan Burian, ředitel ND

7  Hosté se baví, mezi nimi i herečka Martina 
Preissová

Premiéra hry bratří Čapků
V červnu se konala činoherní premiéra insce-
nace Ze života hmyzu v režii Daniela Špinara. 

8  Uměleckého šéfa Činohry Michala Dočekala 
doprovodila jeho rodina, herečka Monika 
Zoubková s dcerkou

9  Michal Dočekal a ředitel ND doc. MgA. Jan 
Burian telefonují do nemocnice Danielu 
Špinarovi, který se pro ochoření nemohl 
premiéry zúčastnit

10  Alois Švehlík a Iva Janžurová
11  Děkovačka
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Společenský kaleidoskop

15

12

16 17

20

Naposledy v Kolowratu
Představením Ohlušující pach bílé se v červnu 
herci a diváci rozloučili s komorním Divadlem 
Kolowrat.

12  Inscenace nekončí, jen přechází na Novou 
scénu

13  Závěrečný potlesk 
14  Režisér Ivan Rajmont, který před 23 lety 

stál u zrodu Divadla Kolowrat, a ředitel ND 
Jan Burian

Balet Valmont
Poslední premiérou 131. sezony byla baletní 
inscenace Valmont z choreografické dílny 
Libora Vaculíka.

15  Choreograf a režisér Libor Vaculík
16  Prof. Božena Brodská, taneční teoretička 
17  Mário Radačovský, umělecký šéf  

Baletu Národního divadla Brno
18  Režisér Petr Weigl a Zdeněk Prokeš, umělec-

ký šéf Laterny magiky a spoluautor libreta

Tak nám zabili Ferdinanda!
100. výročí sarajevského atentátu si Národní 
divadlo připomnělo originálním průvodem 
a happeningem.

19  Průvod po nábřeží
20  Následovala benefice na podporu povodně-

mi postižené Bosny a Hercegoviny (drama-
turgyně Činohry Marta Ljubková, velvyslan-
kyně J. E. Danka Savič a šéf Činohry Michal 
Dočekal)

18

13

D. Flídrová, foto H. Smejkalová

19

14
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ZE ZÁKULISÍ

V
 Anenském areálu, vedle Divadla 
Na zábradlí, sídlí nejen Balet Ná-
rodního divadla, ale kromě jiného 
také Archiv Národního divadla. Když 

do archivu vstoupíte, máte dojem, že se zde 
na rozdíl od hektického hemžení na scénách 
a za scénami, ve zkušebnách či dílnách zastavil 
čas. Je to opravdu jen zdání, protože divadelní 
archivní práce je nekonečná. Jak jinak. Když 
to žije v divadle, zákonitě to jak vlna musí dojít 
do archivu, kde se všech materiálů zmocní 
ruce archivářů, vše zpracují, popíší, zaevidují 
pro generace nejen příští. Náš archiv je totiž 
velmi vyhledávaným pracovištěm s nepřeber-
nými poklady a čerpají z něho noví inscenátoři, 
herci, ale i teatrologové a studenti – nebo jen 
laici, kteří mají rádi divadlo. Co tam najde-
te? Fotografie divadla, herců, scén, písemné 
dokumenty, divadelní cedule, knihy, smlouvy, 
dopisy, novinové výstřižky. Je toho zkrátka 
hodně. Od dob zakládání Národního divadla až 
po dnešek. Z vlastní zkušenosti vím, že když 
něco o Národním divadle nevím, jdu do archivu 
a tam se to dozvím – buď z materiálů nebo 
rovnou z hlavy archivářů. V archivu v současné 
době pracuje šest lidí – archiváři Marie Hra-
decká, Tomáš Vrbka a Andrea Kunešová (tč. 
na mateřské dovolené), knihovnice Charlotta 
Budkovská a skenerista Václav Krejčí. Vedoucí 
archivu je Zdena Benešová, která nám odpově-
děla na pár otázek. 

Jaká je historie archivu a kudy cestoval,  
než se usídlil v Anenském areálu?
Archiv byl v ND vlastně odjakživa – už za prv-
ního ředitele, F. A. Šuberta se kdesi v divadle 
schovávaly všelijaké věci, např. texty, které 
se hrály, divadelní cedule atd. Archiv jako 
takový sídlil do roku 1977 v historické budově 
a postupně se objevoval i ve staré doplňovací 
budově, která stála na místě dnešní provozní 
budovy. Jak rostl, stěhoval se do početných 
malých místností, zkrátka tam, kde bylo právě 
místo. V roce 1977 se přestěhoval do tzv. 
Anenského areálu – a to byla jeho záchrana. 
Získal tím poprvé důstojné a dostatečně velké 
prostory, které se po několika letech ještě 
rozrostly o dvě místnosti.

Jak dokumenty do archivu doputují?
Dokumenty putují do archivu jednak z jednot-
livých uměleckých správ, jednak z různých 
oddělení (ředitelství, propagace, dílny na Flo-
ře atd.). Je velmi důležité, aby vše, co se týká 
divadla, k nám tou spletí Národního divadla 
vůbec došlo – proto archivu děláme jakousi 
interní propagaci vždy s nástupem nových 
šéfů a jiných důležitých pracovníků. Tedy jde 
o dokumenty, které sem putují za samotného 
divadla (programy inscenací, fotky ze zkou-
šek, scénické a kostýmní návrhy, …). Další 
dokumenty získáváme od občanů – v napros-
té většině formou darů. Knihy do knihovny 
jednak nakupujeme, jednak dostáváme 
recipročně, např. vše, co vydává IDU – Institut 
umění / Divadelní ústav, případně Divadelní 
oddělení Národního muzea.

Co všechno v archivu najdeme?
Nejcennější jsou konvoluty divadelních cedulí 
od roku 1883 do současna. Dále má archiv 
statisíce fotografií, desetitisíce kostýmních 
a scénických návrhů, přes 36 000 knih, rozsáhlý 
výstřižkový archiv (jenom v personálním fondu 
má přes 10 000 osobností svou výstřižkovou 
obálku), v archivu jsou uloženy také programy, 
plakáty, materiály k zájezdům ND či jiných 
souborů do ND.

Stane se, že ještě dnes získáte nějakou cen-
nost z minulosti (např. v pozůstalostech)?
Pozůstalosti se k nám občas dostanou – a je to 
vždy velké obohacení archivu. V poslední době 
jsme získali např. stovky kostýmních návrhů 
Marcela Pokorného, tisíce kostýmních návrhů 
a stovky knih Jana Skalického, důležitá byla 
pozůstalost Blanky Waleské, část pozůstalosti 
Ladislava Peška, část osobního archivu reži-
séra Jaromíra Pleskota. Nemohu opomenout 
osobní archiv Vlasty Chramostové, která ho 
archivu darovala – to je veliká cennost. Nebo 
stovky kostýmních návrhů, které nám daro-
val výtvarník Josef Jelínek. Ale pro nás jsou 
důležité i zdánlivé drobnosti – například pár 
fotografií, které nám někdo daruje.

Komu archiv slouží?
Archiv slouží především divadlu a poté široké 
veřejnosti. Máme badatelské dny, kdy každý může 
přijít a dostane se mu všeho, co k příslušnému 
tématu máme. Hojně se vyskytují i zahraniční ba-
datelé, kteří většinou využívají e-mailu. Velké části 
badatelů úžasně slouží náš archivní web.

Archiv je asi nejen pro mě synonymem polic, 
zásuvek, šanonů, desek s tkaničkami, katalo-
gových lístků atd. Jenže archiv ND jaksi „vyšel“ 
z polic do světa a podařilo se mu expandovat 
digitalizací na internet. Vím, že to nebyla lehká 
práce a navíc vlastně nikdy nekončí.
Digitalizace archivu začala v roce 2002. Vznikl 
nový program, vytvořený právě pro potřeby 
divadelního archivu. V první etapě jsme vložili 
na archivní web všechny premiéry ND od roku 
1883 včetně celého obsazení a všech alternací. 
Ve druhé etapě jsme začali k těmto premiérám 
digitalizovat všechny obrazové materiály, které 
máme – jak fotografie, tak kostýmní i scénic-
ké návrhy. V tuto chvíli jsou tam dokumenty 
k inscenacím od počátku ND do roku 1920 
a od roku 1950 do současna. Zároveň zpřístup-
ňujeme všechny divadelní cedule – nyní jsou 
přístupné cedule od roku 1883 do roku 1985. 
Náš archivní web je v porovnání s weby srovna-
telných divadel evropským unikátem.

Ptala se Dana Flídrová

Vedoucí Archivu ND Mgr. Zdena Benešová v červnu 2014 na slavnostním ceremoniálu 
v budově Národního archivu na Chodovci převzala z rukou náměstkyně ministra vnitra pro 
veřejnou správu a legislativu Adriany Krnáčové medaili Za zásluhy o české archivnictví.
Medaile slouží jako ocenění osob, které se zasloužily o rozvoj českého archivnictví. Autorem 
medaile je akademický sochař Michal Vítanovský. Diplom navrhla Šárka Macková. Od roku 
2006 bylo uděleno celkem 176 medailí. 23 z nich obdrželi zahraniční laureáti. Slavnostní akt 
předání medailí se v letošním roce uskutečnil již podesáté. Gratulujeme a děkujeme!

Když nevíš, jdi do archivu

 >
Zdena Benešová s oceněním

Foto: H. Smejkalová
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Mgr. Zdena Benešová vystudovala v letech 1969–
1974 divadelní vědu a češtinu na Filozofické fakultě 
UK. Po svém absolutoriu v roce 1974 nastoupila 
do Archivu Národního divadla, jako v té době druhá 
odborně vzdělaná síla. V roce 1990 byla jmeno-
vána jeho vedoucí a tuto funkci vykonává dodnes. 
Společně s Hanou Konečnou stála ve druhé polovině 
70. let 20. století u zrodu Archivu Národního divadla 
jako moderního odborného pracoviště v oblasti 
teatrologie a historie divadla v českých zemích. Je 
tvůrkyní a spolutvůrkyní systému uspořádání archivu 
a vymezení jeho jednotlivých fondů a sbírek, o jejichž 

pravidelné doplňování se v posledních čtyřiceti letech 
systematicky a úspěšně snaží. Výrazný je rovněž její 
podíl na odborném zpřístupňování těchto archivních 
souborů a jejich prezentaci na veřejnosti. Nejvý-
raznějším dílem v této oblasti je Soupis repertoáru 
Národního divadla v Praze 1881–1983 (Praha 1983, 3 
sv. + 4. svazek vydaný v roce 1993 zahrnující přehled 
repertoáru za desetiletí 1983–1993). O dvacet 
let později stála rovněž v čele kolektivu, který se 
zasloužil o vznik digitální podoby soupisu repertoáru 
Národního divadla, který je zpřístupněn ve webové 
aplikaci na internetových stránkách divadla (http://

archiv.narodni-divadlo.cz). V roce 2006 se účastnila 
26. mezinárodního kongresu organizace SIBMAS 
s referátem Soupis repertoáru Národního divadla 
v Praze v digitální podobě. Zdena Benešová je členkou 
Teatrologické společnosti Praha.
Mgr. Zdena Benešová vykazuje zároveň výraznou pu-
blikační činnost v oboru dějin divadla, je spoluautor-
kou monografií Národní divadlo. Historie a současnost 
(1999), Stavovské divadlo. Historie a současnost (2000) 
a Busty v Národním divadle (2010). Redakčně se 
podílela na vydání řady dalších odborných publikací 
a edicí pamětí divadelních umělců.
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PROGRAM > ZÁŘÍ / SEPTEMBER 2014

Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. Po/Mon nehraje se / no performance

 2. Út/Tue nehraje se / no performance

 3. St/Wed Nabucco 19.00

 4. Čt/Thu Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

 5. Pá/Fri La traviata 19.00

 6. So/Sat Turandot 19.00

 7. Ne/Sun Il trovatore (Trubadúr) 19.00

 8. Po/Mon nehraje se / no performance

 9. Út/Tue nehraje se / no performance

10. St/Wed Rusalka 19.00

11. Čt/Thu Tosca DV2 19.00

12. Pá/Fri Aida 19.00

13. So/Sat Carmen 19.00

14. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – Richard Strauss 11.00

Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

15. Po/Mon nehraje se / no performance

16. Út/Tue Rigoletto 19.00

17. St/Wed Madama Butterfly 19.00

18. Čt/Thu nehraje se / no performance

19. Pá/Fri La bohème (Bohéma) 19.00

20. So/Sat Romeo a Julie / Romeo and Juliet
ROD5 14.00

19.00

21. Ne/Sun Carmen 19.00

22. Po/Mon nehraje se / no performance

23. Út/Tue nehraje se / no performance

24. St/Wed Rusalka 19.00

25. Čt/Thu Carmen OH 19.00

26. Pá/Fri La traviata 19.00

27. So/Sat Tosca 19.00

28. Ne/Sun Labutí jezero / Swan Lake
ROD6 14.00

19.00

29. Po/Mon nehraje se / no performance

30. Út/Tue nehraje se / no performance

 1. Po/Mon nehraje se / no performance

 2. Út/Tue Rusalka 19.00

 3. St/Wed nehraje se / no performance

 4. Čt/Thu Jakobín / The Jacobin DV1 19.00

 5. Pá/Fri nehraje se / no performance

 6. So/Sat Popelka / Cinderella
ROD2 14.00

19.00

 7. Ne/Sun Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 15.00

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

 9. Út/Tue Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life 19.00

10. St/Wed nehraje se / no performance

11. Čt/Thu Popelka / Cinderella B1 19.00

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

13. So/Sat Čarodějův učeň / Krabat
14.00

19.00

14. Ne/Sun nehraje se / no performance

15. Po/Mon Baletní přípravka ND / Ballet Preparatory School of NT 19.00

16. Út/Tue Baletní přípravka ND / Ballet Preparatory School of NT 19.00

17. St/Wed Jakobín / The Jacobin 19.00

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

19. Pá/Fri Rusalka 19.00

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

21. Ne/Sun Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 14.00

22. Po/Mon nehraje se / no performance

23. Út/Tue nehraje se / no performance

24. St/Wed nehraje se / no performance

25. Čt/Thu Čarodějův učeň / Krabat 19.00

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

27. So/Sat Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows
14.00

19.00

28. Ne/Sun Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice ROD4 15.00

29. Po/Mon nehraje se / no performance

30. Út/Tue Česká baletní symfonie II / The Czech Ballet Symphony II 19.00
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 1. Po/Mon nehraje se / no performance

 2. Út/Tue nehraje se / no performance

 3. St/Wed Valmont B2 19.00

 4. Čt/Thu nehraje se / no performance

 5. Pá/Fri nehraje se / no performance

 6. So/Sat Racek / The Seagull 19.00

 7. Ne/Sun Don Giovanni
14.00

19.00

 8. Po/Mon nehraje se / no performance

 9. Út/Tue 1914 19.00

10. St/Wed 1914 EX 19.00

11. Čt/Thu Les / The Forrest Č1 19.00

12. Pá/Fri Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac 19.00

13. So/Sat Così fan tutte SE3 14.00

14. Ne/Sun Smrt v Benátkách / Death in Venice (Balet Košice) 19.00

15. Po/Mon Tartuffe Impromptu! NDS1 19.00

16. Út/Tue Strýček Váňa / Uncle Vanya 19.00

17. St/Wed Racek / The Seagull 19.00

18. Čt/Thu Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment ČS2 19.00

19. Pá/Fri Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac 19.00

20. So/Sat Le nozze di Figaro (Figarova svatba)
ROD3 14.00

19.00

21. Ne/Sun Zahradní slavnost / The Garden Party 19.00

22. Po/Mon Les / The Forrest Č2 19.00

23. Út/Tue Valmont SE4 19.00

24. St/Wed 1914 19.00

25. Čt/Thu Tartuffe Impromptu! 19.00

26. Pá/Fri Únos ze serailu / Die Entführung aus dem Serail O2 19.00

27. So/Sat Don Giovanni
14.00

19.00

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

19.00

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

30. Út/Tue nehraje se / no performance

 1. Po/Mon nehraje se / no performance

 2. Út/Tue Toufar 19.00

 3. St/Wed Human Locomotion 20.00

 4. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

 5. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 6. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 7. Ne/Sun nehraje se / no performance

 8. Po/Mon nehraje se / no performance

 9. Út/Tue Mirage (420PEOPLE) 20.00

10. St/Wed Ohrožené druhy / Endangered Species 19.00

11. Čt/Thu Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

12. Pá/Fri Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

13. So/Sat Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 17.00

14. Ne/Sun Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

15. Po/Mon Kvartýr / Hang-out 19.00

16. Út/Tue Čekání na Godota / Waiting for Godot 19.00

17. St/Wed Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

18. Čt/Thu Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

19. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

20. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

21. Ne/Sun Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

22. Po/Mon Kvartýr / Hang-out 19.00

23. Út/Tue Human Locomotion 20.00

24. St/Wed Human Locomotion 20.00

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

26. Pá/Fri

Miniopery / Minioperas 
(Dětská opera Praha / The Children’s Opera Prague)

15.30

Cocktail 012 – The Best of 20.00

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

28. Ne/Sun
Pocta Cunninghamovi / Tribute to Cunningham 
(Národní divadlo moravskoslezské Ostrava / 
National Moravian-Silesian Theatre)

20.00

29. Po/Mon Blackbird 19.00

30. Út/Tue Refestival 19.00

Září / September 2014

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA
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PROGRAM > ŘÍJEN / OCTOBER 2014

Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. St/Wed Jakobín / The Jacobin 19.00

 2. Čt/Thu nehraje se / no performance

 3. Pá/Fri nehraje se / no performance

 4. So/Sat Rusalka 19.00

 5. Ne/Sun nehraje se / no performance

 6. Po/Mon nehraje se / no performance

 7. Út/Tue nehraje se / no performance

 8. St/Wed nehraje se / no performance

 9. Čt/Thu PÁD ARKUNA / THE FALL OF ARKUN (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

10. Pá/Fri PÁD ARKUNA / THE FALL OF ARKUN (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

11. So/Sat Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 19.00

12. Ne/Sun Pád Arkuna / The Fall of Arkun 17.00

13. Po/Mon Radúz a Mahulena / Radúz and Mahulena 19.00

14. Út/Tue Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life Č1 19.00

15. St/Wed Česká baletní symfonie II / The Czech Ballet Symphony II DV2 19.00

16. Čt/Thu nehraje se / no performance

17. Pá/Fri Simon Boccanegra 19.00

18. So/Sat
Popelka / Cinderella

D 14.00

19.00

19. Ne/Sun Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice ROD6 15.00

20. Po/Mon Pád Arkuna / The Fall of Arkun O1 19.00

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

22. St/Wed Carmen 19.00

23. Čt/Thu Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00

24. Pá/Fri Česká baletní symfonie II / The Czech Ballet Symphony II 19.00

25. So/Sat Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 15.00

26. Ne/Sun Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue Libuše 17.00

29. St/Wed Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life Č2 19.00

30. Čt/Thu Čarodějův učeň / Krabat NDS2 19.00

31. Pá/Fri Simon Boccanegra 19.00

 1. St/Wed nehraje se / no performance

 2. Čt/Thu Il trovatore (Trubadúr) 19.00

 3. Pá/Fri Madama Butterfly 19.00

 4. So/Sat Romeo a Julie / Romeo and Juliet
14.00

19.00

 5. Ne/Sun Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

 6. Po/Mon
Mariza (Struny podzimu – zahajovací koncert /  
Strings of Autumn – opening night)

19.30

 7. Út/Tue Labutí jezero / Swan Lake R 19.00

 8. St/Wed Tosca 19.00

 9. Čt/Thu nehraje se / no performance

10. Pá/Fri Aida VŘ 19.00

11. So/Sat Amerikana III
ROD1 14.00

19.00

12. Ne/Sun Turandot 19.00

13. Po/Mon nehraje se / no performance

14. Út/Tue nehraje se / no performance

15. St/Wed nehraje se / no performance

16. Čt/Thu nehraje se / no performance

17. Pá/Fri Nabucco 19.00

18. So/Sat Rodin (Eifman Ballet) 20.00

19. Ne/Sun Rodin (Eifman Ballet) 20.00

20. Po/Mon nehraje se / no performance

21. Út/Tue nehraje se / no performance

22. St/Wed Labutí jezero / Swan Lake KB 19.00

23. Čt/Thu SALOME (1. premiéra / 1st premiere) 20.00

24. Pá/Fri Carmen 19.00

25. So/Sat La traviata 19.00

26. Ne/Sun SALOME (2. premiéra / 2nd premiere) 20.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue Rusalka 19.00

29. St/Wed Salome OH 20.00

30. Čt/Thu Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

31. Pá/Fri Nabucco MŘ 19.00
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Říjen / October 2014

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 1. St/Wed nehraje se / no performance

 2. Čt/Thu nehraje se / no performance

 3. Pá/Fri Olimpiade 19.00

 4. So/Sat nehraje se / no performance

 6. Po/Mon Metafory3 (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

 6. Po/Mon Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

 7. Út/Tue Les / The Forrest Č3 19.00

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

 9. Čt/Thu Racek / The Seagull 19.00

10. Pá/Fri Tartuffe Impromptu! 19.00

11. So/Sat Olimpiade 19.00

12. Ne/Sun Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac 19.00

13. Po/Mon Mikve / Mikveh 19.00

14. Út/Tue Anda-Louise Bogza – recitál 19.00

15. St/Wed nehraje se / no performance

16. Čt/Thu Olimpiade 19.00

17. Pá/Fri Strýček Váňa / Uncle Vanya 19.00

18. So/Sat Opera nás baví / Opera Is Fun! – Hans Krása 11.00

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

19.00

20. Po/Mon Valmont 19.00

21. Út/Tue Únos ze serailu / Die Entführung aus dem Serail 19.00

22. St/Wed Mikve / Mikveh 19.00

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

24. Pá/Fri Les / The Forrest Č4 19.00

25. So/Sat Don Giovanni
14.00

19.00

26. Ne/Sun Metafory3 (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue nehraje se / no performance

29. St/Wed nehraje se / no performance

30. Čt/Thu nehraje se / no performance

31. Pá/Fri nehraje se / no performance 19.00

 1. St/Wed Ohrožené druhy / Endangered Species 19.00

 2. Čt/Thu Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 3. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

 4. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
17.00

20.00

 5. Ne/Sun Parallel Lives 20.00

 6. Po/Mon Parallel Lives 20.00

 7. Út/Tue Z prachu hvězd / From Stardust ČNS2 19.00

 8. St/Wed Blackbird ČNS1 19.00

 9. Čt/Thu Toufar 20.00

10. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

11. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
17.00

20.00

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

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

14. Út/Tue nehraje se / no performance

15. St/Wed Human Locomotion 20.00

16. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

17. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

18. So/Sat Human Locomotion 20.00

19. Ne/Sun Antikódy / Anticodes 20.00

20. Po/Mon Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

21. Út/Tue Kvartýr / Hang-out 19.00

22. St/Wed Čekání na Godota / Waiting for Godot 19.00

23. Čt/Thu Mirage (420PEOPLE) 20.00

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

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

26. Ne/Sun Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

27. Po/Mon nehraje se / no performance

28. Út/Tue Farma v jeskyni / Farm in the Cave 19.00

29. St/Wed nehraje se / no performance

30. Čt/Thu BS Trophée 2014 14.00

31. Pá/Fri Cocktail 012 – The Best of 20.00
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INFORMACE PRO DIVÁKY / INFORMATION FOR VISITORS

POKLADNY  

1) Provozní budova ND, Ostrovní 1, Praha 1
2) Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1
3) Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1 
4) Nová scéna, Národní 4, Praha 1

Předprodej vstupenek na představení je 5 měsíců dopředu

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

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

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

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 
novascena@narodni-divadlo.cz, +420 224 931 482 
 

ON-LINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

On-line nákup /rezervaci začněte výběrem v programu.
www.narodni-divadlo.cz, www.novascena.cz, www.opera.cz 
 

PARKING 

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

SLEVY 
Sleva pro držitele průkazu ZTP a ZTP-P bude poskytnuta 
formou rabatu ve výši -3 hodin z celkové doby parkování, a to 
na základě předložení Průkazu ZTP, ZTP-P.
Sleva pro předplatitele ND bude poskytnuta formou rabatu 
ve výši -2 hodin z celkové doby parkování, na základě předlo-
žení platné abonentky dané sezony na představení, které se 
koná v daném dni parkování.
Zvýhodněná cena pro uživatele parkoviště Národního divadla 
při uzavření smlouvy na min. dobu 1 měsíc a více činí 
8.000 Kč/měs. bez DPH. 
Noční parkování od 20.00 do 08.00 hod 4.000 Kč/měs. bez DPH. 

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

SLEVY NA VSTUPENKY 

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

Základní přehled slev
• 50% sleva pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P  

a jeho průvodce; pro příslušníky odboje
• 50% sleva pro držitele průkazů ISIC, ITIC, ALIVE, EURO 

26 STUDENT na 1. a 2. galerii (ND, STD), 2. balkon (SO) 
a postranní místa (NS)

• až 50% sleva v rámci předplatitelských skupin
• 30% sleva pro držitele abonentních karet České filharmonie
• až 25% sleva s Kartou věrného diváka
 na představení souborů ND
• 20% sleva pro děti do 15 let na dopolední a odpolední před-

stavení (nárok na slevu se prokazuje při vstupu do divadla)
• při nákupu celé lóže snížení celkové ceny o vstupenku 

s nejnižší hodnotou (nárok na slevu se uplatňuje při nákupu)
• u představení hostujících souborů, pronájmů a mimořád-

ných projektů slevy negarantujeme 

THE BOX OFFICES  

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

Ticket advance sale 5 months in advance

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

play day the box office is open until the begining of the 
performance

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

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

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448
novascena@narodni-divadlo.cz, +420 224 931 482 
 

ON-LINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

For on-line sales or reservations, select a performance  
in the programme.
www.narodni-divadlo.cz, www.novascena.cz, www.opera.cz 
 

PARKING 

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

DISCOUNTS 
Discounts for persons with cards attesting to special health 
impairments will be granted in the form of a rebate amount-
ing to 3 hours from the total parking time, upon the submis-
sion of cards attesting to special health impairments.
Discounts for National theatre subscribers will be granted 
in the form of a rebate amounting to 2 hours from the total 
parking time, upon presenting a subscriber valid card for the 
performance taking place on the day of parking.
The special tariff for users of the National Theatre car park 
when concluding a contract for one or more months is CZK 
8,000/month, excluding VAT. 
The night-time parking fee (from 8 pm to 8 am) is CZK 4,000/
month, excluding VAT.

INFORMATION
For further information, call +420 224 901 320, 
+420 224 901 443.
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PŘÍSTUP DO BUDOV ND 
I DO PARKINGU 
JE UPRAVEN PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

PROSÍME
O ZACHOVÁNÍ KONVENCE
SPOLEČENSKÉHO ODĚVU!
PLEASE COME
APPROPRIATELY DRESSED 
FOR THE THEATRE.
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PARTNER INSCENACÍ 
BALETU A OPERY ND

PARTNER INSCENACÍ ND 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



 ×
V roce 1967 měla premiéru hra Williama Congreva Tak to na tom světě chodí, 
kde si v režii Miroslava Macháčka zahrála Marie Vášová (16. 5. 1911–6. 8. 1984) 
roli Foiblové. Marie Vášová byla členkou Národního divadla od roku 1945 až do 
své smrti. Hereckými partnery v Congrevově komedii jí byli např. J. Kemr, V. Ráž, 
V. Brabec, O. Scheinpflugová, J. Sovák, B. Bohdanová, J. Hlaváčová, J. Marvan 
a další. Mincingovou hrála Luba Skořepová, která v minulé sezoně ukončila 
svou aktivní činnost v Národním divadle.
Foto: archiv


