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Premieres
FOR THE 2015–2016 SEASON

Premiéry
SEZONY 2015–2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Jiří Traxler, Martin Vačkář, 
Ondřej Havelka
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm 
of Swing
Režie: Ondřej Havelka
10. & 11. 9. 2015

Vítězslav Nezval
Manon Lescaut 
Režie: Daniel Špinar
11. & 12. 2. 2016

William Shakespeare
Sen čarovné noci /  
A Midsummer Night‘s Dream
Režie: Daniel Špinar
16. & 17. 6. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Maurice Maeterlinck
Modrý pták / The Blue Bird 
Režie: Štěpán Pácl
19. & 20. 11. 2015

Lenka Lagronová
Jako břitva (Němcová) / 
Like a Razor (Němcová)
Režie: Štěpán Pácl
31. 3. & 1. 4. 2016

Valerij Pečejkin
Kafka 
Režie: Kirill Serebrennikov
23. & 24. 6. 2016

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Anja Hillingová
Spolu/Sami / Protection 
Režie: Daniel Špinar
12. 11. 2015

Caryl Churchillová
Láska a informace /  
Love and Information
Režie: Petra Tejnorová
5. 2. 2016

Jiří Havelka, Marta Ljubková a kol.
Experiment myší ráj /  
The Mouse Paradise Experiment
Režie: Jiří Havelka
26. 5. 2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Louskáček a Myšák Plyšák / The 
Nutcracker and the Cuddly Mouse
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie, režie a libreto:  
Petr Zuska
3. & 4. 12. 2015

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA 

Sněhová královna / The Snow Queen
Hudba: Sergej Prokofjev
Choreografie a režie: Michael Corder
3. & 4. 3. 2016

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Vertigo
Rain
Hudba: Johann Sebastian Bach,
Jacques Brel, lidové písně
Choreografie: Radu Poklitaru

Vertigo
Hudba: Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič
Choreografie: Mauro Bigonzetti

Cacti
Hudba: Joseph Haydn, Ludwig van 
Beethoven, Franz Schubert, Andy 
Stein, Gustav Mahler
Choreografie: Alexander Ekman
9. & 10. 6. 2016

PREMIÉRY / PREMIERES  

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE
MALÝ PRINC / THE LITTLE PRINCE
Scénář: Petr Oslzlý, Vladimír Morávek
Režie: Vladimír Morávek
Hudba: Zbyněk Matějů
Choreografie: Libor Vaculík
1. 4. 2016

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Igor Stravinskij, Petr Iljič Čajkovskij
Slavík, Jolanta /  
The Nightingale, Iolanta
Dirigent: Jan Latham-Koenig
Režie: Dominik Beneš
22. & 23. 10. 2015

Bohuslav Martinů
Juliette (Snář / The Key to Dreams)
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Zuzana Gilhuus
24. & 25. 3. 2016

Umberto Giordano
Andrea Chénier
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Michal Dočekal
5. & 6. 5. 2016

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA 

Vincenzo Bellini
Norma
Dirigent: Enrico Dovico
Režie: Tomo Sugao
2. & 4. 10. 2015

Charles Gounod
Romeo a Julie / Roméo et Juliette
Dirigent: Marco Guidarini
Režie: Sláva Daubnerová
21. & 23. 4. 2016

Giacomo Puccini
Madama Butterfly
Dirigent: Martin Leginus
Režie: Jiří Heřman
4. & 9. 2. 2016

Richard Strauss
Elektra
Dirigent: Roland Böer
Režie: Keith Warner
10. & 14. 6. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Gioacchino Rossini
Popelka / La Cenerentola
Dirigent: Jan Kučera
Režie: Enikő Eszenyi
21. & 22. 1. 2016

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Michael Gordon, David Lang, Julia Wolfe
Lost Objects
Dirigent: Petr Kofroň
Video: Michael Bielicky,  
Kamila B. Richter
17. 12. 2015

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Koncert k zahájení sezony 
2015/2016 
Co Národní divadlo dlouho 
neslyšelo a asi už nikdy neuslyší
Dirigent: Petr Kofroň
8. 9. 2015 

Slavnostní koncert k 50. výročí 
založení Mezinárodní pěvecké  
soutěže Antonína Dvořáka  
v Karlových Varech 
Dirigent: Libor Pešek
8. 11. 2015

Adventní koncerty 
Dirigent: David Švec
29. 11., 6., 13. & 20. 12. 2015

Písňový večer sólistů  
Opery Národního divadla 
Sólisté: Dana Burešová, Michaela 
Kapustová, Josef Moravec,  
Jiří Hájek, Oleg Korotkov
Dirigent: Petr Kofroň
20. 2. 2016

Matiné k 192. výročí narození  
Bedřicha Smetany 
5. 3. 2016

Vokálně-symfonický koncert
Amarus (Leoš Janáček)
Epilog (Josef Suk)
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
5. 6. 2016

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Hommage à Jan Dismas Zelenka
Dirigent: Zdeněk Klauda
22. 11. 2015; 

Mozartovy narozeniny 2016 
Simona Houda-Šaturová
Dirigent: Rolf Beck
27. 1. 2016

Opera BaletČinohra
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ÚVODNÍK

Vážení a milí diváci,
věřím, že jste si užili letošní extrémně hor-
ké léto a že už jste – stejně jako já – netrpě-
livě vyhlíželi začátek nové divadelní sezony. 
Zvláště té v Národním divadle – kulturně 
i historicky nejvýznamnějším divadle u nás. 
A začátek to bude vskutku zásadní, protože 
po třinácti letech přichází do Činohry nový 
vedoucí tvůrčí tým. Proto dovolte, abych 
Vám v krátkosti své nejbližší umělecké spo-
lupracovníky představil. Mojí pravou rukou 
bude (spolu s dramaturgy Ilonou Smejkalo-
vou, Milanem Šotkem a Janem Tošovským) 
šéfdramaturgyně Marta Ljubková. Do di-
vadla nastupuje kmenový režisér Štěpán 
Pácl (u nás jste mohli vidět jeho inscenaci 
Z prachu hvězd) a přicházejí i nové herečky 
a noví herci: Lucie Juřičková, Lucie Poli-
šenská, Pavlína Štorková, Tereza Vilišová, 
Patrik Děrgel a Pavel Batěk.

Koncept, se kterým jsem vyhrál konkurz 
na umělecké vedení Národního divadla, 
se jmenoval Nová krev. Tím jsem chtěl 

proklamovat, že se budu snažit přede-
vším o prokrvení umělecké, ale i provozní 
činnosti Činohry Národního divadla. Nová 
krev se také jmenují tři jedinečné večery, 
které jsme pro Vás v souvislosti s „novým 
začátkem“ připravili v každé ze tří budov 
Národního divadla. Zde se můžete zcela 
netradiční formou nejenom mnohé dozvě-
dět o úchvatném prostředí a historii těchto 
domů, ale také se velmi nablízko setkáte 
s našimi úžasnými herci. Více informací 
najdete na str. 12–13. 

Co říct závěrem? Snad jen, že pro Vás chys-
táme osm lákavých premiér, jsme na práci 
připraveni, těšíme se na Vás a přejeme si, 
abyste jako diváci zůstali otevření novým 
podnětům a zážitkům. A hlavně: choďte 
do divadla, v dnešní nelehké době je to 
obzvláště důležité!

Srdečně, 
Daniel Špinar
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Národní divadlo zahájí sezonu v neděli  
6. září v přímém přenosu České televize!
Komponovaným benefičním pořadem Barování SANDRY NOVÁKOVÉ A FILIPA  
RAJMONTA otevře symbolicky sezonu všech divadel v republice pražské Národní  
divadlo. Na piazzetě Národního divadla uslyšíte pěvkyni Jitku Svobodovou s árií 
z opery Jana Kučery Rudá Marie, uvidíte tanečníky Baletu Národního divadla a Laterny 
magiky, nebo písničku z nejnovější inscenace režiséra Ondřeje Havelky V rytmu swingu 
buší srdce mé. Chybět nebudou tradiční účinkující Barování: Dora Bondy, Ondřej Ruml, 
Lenka Nová, Štěpán Klouček, Elis nebo Vojtěch Lavička a Gipsy.Spirit. Večerem provede 
Filip Rajmont. Odpoledne v 15:00 na piazzetě pod širým nebem zahraje pro děti Studio 
DAMÚZA pohádku Lakomá Barka. Od 16:00 Divadlo Spektákl přiveze na žebřiňáku 
Frašku o Dušanově duši. V průběhu odpoledne si můžete vyrobit tričko s motivem  
Nová krev Národního divadla.

Diář na rok 2016
Na začátku se-
zony vydáváme 
nový Diář na  
rok 2016.
Po zdařilém diáři 
2015 s kostým-
ními návrhy, 
který získal 
velký ohlas, jsme 
zvolili jako další 
téma divadel-
ní fotografie 
z našeho archivu, 
a to pohledem 
fotografů od ote-
vření Národního 
divadla v roce 
1881, respektive 

1883 do roku 1920. Půvabné snímky evokující často 
secesní ateliérová fota (a často jimi skutečně jsou) 
tvoří základ naší archivní fotodokumentace. Obje-
vují se zde jména fotografů jako František Drtikol, 
J. F. Langhans nebo Karel Váňa, který se jako herec 
ovšem na snímcích také objevuje. A s ním celá plejáda 
slavných osobností: Anna Sedláčková, Marie Hübne-
rová, Hana Kvapilová, Augustin Berger, Eduard Vojan, 
Rudolf Deyl, Karel Hašler, Růžena Maturová, Leopolda 
Dostalová a další.

K dostání v pokladně Národního divadla.

Diář 2015

Prvních 40 let 
Národního divadla ve fotografii
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

100. výročí 
úmrtí Františka 
Adolfa Šuberta
F. A. Šubert (27. 3. 1849–8. 9. 1915), 
žurnalista, redaktor a organizátor, 
se stal roku 1877 členem  
tzv. Spojeného družstva ND, 
v novém staročeském Družstvu 
ND působil už jako člen výboru 
(1880). Po krátkém působení 
J. N. Maýra r. 1883 byl zvolen 
druhým ředitelem ND. Tuto funkci 
zastával až do července 1900.
V řadě publikací popsal podrob-
ně historii stavby ND, budovu 
samu i uměleckou činnost 
divadla do roku 1900. Jeho studie 
o hercích (J. Mošnovi, F. Kolárovi 
a K. Šimanovskému) překvapují 
bystrým postřehem pro specifika 
herecké tvorby. 
Už od počátků viděl Národní diva-
dlo jako instituci, která má sloužit 
všem vrstvám národa, vzdělávat 
a bavit, podporovat domácí umění 
a zároveň seznamovat se světovou 
klasikou. Tento rozsáhlý program 
po celých sedmnáct let svého 
ředitelování uskutečňoval. Za jeho 
éry měla v ND premiéru všechna 
klíčová dramata českého realismu, 
formovaly se základy realistického 
herectví a režie, operní dramatur-
gie objevila italský verismus, kon-
stituoval se baletní soubor, který 
byl schopen nejenom vypomáhat 
v opeře, ale nastudovat i samo-
statné baletní večery. V povědomí 
národa zůstal jako první skutečný 
ředitel ND. 

Pro diváky ND jsme připravili  
na 1. balkonu historické budovy 
výstavu o životě a díle  
F. A. Šuberta.

9. září oslaví narozeniny 
Soňa Červená 
Mezi prvními gratulanty k neuvěřitelným 90. narozeninám  
je skladatel Aleš Březina: 

Naše setkání popsala Soňa Červená v roce 2010 v roz-
hovoru pro časopis Harmonie slovy: „Pak jste do mého 
života vstoupil vy a náš valoun se dal do pohybu. A zdá se, 
že nezmechovatí.“ Její slova se naplnila opravdu vrcho-
vatě. Na samém začátku stála v roce 2003 drobná he-
recká spolupráce ve filmu Pupendo, následoval melod-
ram A-ha! na text jednoho z autorů kabaretu Červená 
sedma a krátce poté již naše první opera Zítra se bude … 
pro Národní divadlo v Praze. Dostali jsme za ni řadu 
významných divadelních cen, o jejím vzniku natočila 
Olga Sommerová dokumentární film Do samoty v tanci 
a Jan Hřebejk zachytil jedno kompletní představení pro 
film, který byl mezitím promítán v mnoha zemích světa. 
Opera natolik zaujala Roberta Wilsona, že projevil přání 
režírovat v Národním divadle činoherní inscenaci se 
Soňou v hlavní roli a s mou hudbou. Z tohoto podnětu 
vzešla díky velikému osobnímu nasazení tehdejšího 
šéfa Činohry ND Michala Dočekala nádherná inscenace 
Čapkovy Věci Makropulos, na kterou pak chodilo mezi-
národní publikum do Stavovského divadla po dlouhé 
čtyři roky a která zazářila též na divadelním festivalu 

v Neapoli a v Soulu. V roce 2013 nahradila inscenaci 
Zítra se bude ... po pěti krásných sezonách a téměř 
devadesáti vyprodaných představeních má druhá opera 
Toufar, se kterou jsme vystoupili kromě Prahy, Litomy-
šle, Nitry, Budapešti, Bukurešti a Drážďanech dokonce 
i v New Yorku. Na činoherním jevišti zaujala v roce 2014 
místo Věci Makropulos původní autorská hra 1914, která 
zaznamenává nadšený ohlas jak v Praze, tak i zejména 
na zahraničních jevištích jako např. v Linzi, Remeši, 
Budapešti, Bratislavě. 
Paní Soňo, jsem Vám za těch inspirativních deset let 
intenzivní spolupráce velmi vděčný a přeji Vám i všem 
Vašim obdivovatelům, abyste ještě dlouho ohromovala 
publikum svým uměním.

Váš 
Aleš Březina

 >

Soňa Červená při převzetí Granátové hvězdy 
za unikátní přínos českému kulturnímu dědictví 

Foto: H. Smejkalová
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Vážení přátelé, kdybyste mi náhodou k mým devade-
sátinám chtěli udělat radost, pak vás prosím, zašlete 
jakýkoliv sebemenší příspěvek na výstavbu varhan 
pro koncertní sál Hradecké filharmonie.  
Nic jiného si nepřeji a děkuji vám! Soňa Červená.

Nadační fond „Varhany pro Filharmonii Hradec  
Králové“ www.varhany.fhk.cz, Komerční banka H.K., 
č.ú. 43-3380350267/0100

Chcete Soně Červené popřát i vy? 

Napište jí osobní přání! Poslat ho můžete na adresu: 
Soňa Červená, Národní divadlo, Ostrovní 1, 112 30 
Praha 1 nebo osobně zanést do pokladny ND. 
Všechna přání slavnostně předáme 18. 9. 2015 
na repríze inscenace 1914.
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Vlasta Chramostová 
vstupuje jako první 
do Síně slávy ND
V úterý 1. 9. 2015 byla za účasti ministra kultury 
Daniela Hermana uvedena do Síně slávy Národního 
divadla VLASTA CHRAMOSTOVÁ. 

Do Národního divadla nastoupila v roce 1991 po zhruba dvaceti letech 
umlčování minulým politickým režimem. Hrála u nás např. Kněžnu Anež-
ku (Falkenštejn), Paní Frolovou (Je to tak – chcete-li), byla jedinou předsta-
vitelkou pohádek Dobře tak, že je smrt na světě, dále Starou paní (Oblak 
a valčík), Lenzovou (Nobel), Chůvou (Oresteia), Lízalkou (Maryša), Bábou 
(Lucerna), účinkovala ve své benefici Tři životy a další.
S jevištěm Národního divadla se rozloučila titulní Babičkou v roce 2010.  
Vítáme ji v Síni slávy!

Národní divadlo, 
jak jej neznáte
Během prázdninové přestávky 
připravilo Národní divadlo v ko-
produkci s Českou televizí nový 
projekt, který jistě potěší nejed-
noho příznivce české první scény. 
Jedná se o šestnáctidílný seriál ČT 
s názvem Národní divadlo, jak jej 
neznáte, díky němuž budou moci 
diváci nahlédnout i do nepříliš 
známých a přístupných prostor 
„zlaté kapličky“. Role průvodce 
po všemožných zákoutích divadla 
se zhostila herečka Taťjana 
Medvecká. Partnerem projektu je 
Řízení letového provozu.

Divákům blíž!
Ve spolupráci s Institutem umění 
– Divadelním ústavem a za přítom-
nosti ředitele Národního divadla, 
Jana Buriana, se 11. června konalo 
ve foyer Nové scény setkání s ná-
zvem Divadelní lektor: luxus, nebo 
nezbytnost? Zástupci divadel z celé 
republiky se sešli u kulatého stolu 
s divadelními lektory, aby sdíleli 
své zkušenosti z práce s publikem 
i své vize do budoucna. Prezentace 
pěti vybraných divadel poodhali-
ly, jak pestrou nabídku divadelní 
lektoři pro „své“ diváky připravují 
– tvůrčí dílny, dramaturgické úvody, 
besedy s umělci, prohlídky zákulisí, 
vzdělávací programy pro školy 
či speciální nabídky pro pedago-
gy a mnoho dalšího. V průběhu 
živých diskusí se potvrdilo, jak je 
práce divadelního lektora důležitá 
a přínosná – divákům přibližuje 
svět divadla vrstevnatěji, z jiného, 
bližšího úhlu pohledu a svými 
formáty vytváří otevřený prostor 
pro dialog (nejen) o divadelním 
umění. Netřeba připomínat, že 
v Národním divadle se práci s pu-
blikem věnují všechny umělecké 
soubory a nabídka pro vás, diváky, 
se od nové sezony opět rozrostla. 
Buďte proto spolu s námi divadlu 
ještě blíž! Těšíme se na inspirativní 
setkávání.

Setkání bez  
jeviště
Už jste se zúčastnili některého 
z našich dramaturgických úvodů 
a chtěli byste vědět o divadle více? 
Od nové sezony jsme pro vás při-
pravili další příležitosti k pravidel-
nému setkávání: s tvůrci Národního 
divadla. Nově se můžete v rámci 
Tvůrčích dílen ND zúčastnit setkání 
s názvem O hodinu dřív. Jak název 
napovídá, setkání se koná hodinu 
před představením a během něj 
se v ještě ztichlém divadle např. 
dozvíte, jak inscenace vznikala, ja-
kých témat se dotýká, seznámíte se 
s inscenační tradicí hry na jevištích 
ND či ve světě a na řadu přijdou 
i historky ze zkoušení. Přijměte 
také pozvání do ND Café – nové 
platformy k neformálním rozho-
vorům o divadle i světě kolem něj. 
V kavárně Nona na Nové scéně si 
jednou za měsíc můžete jen tak 
přisednout ke společnému stolku 
a v uvolněné atmosféře si dát kávu 
spolu s některým z tvůrců nebo 
umělců. ND Café pro vás připra-
vujeme napříč všemi soubory ND, 
proto si nenechte ujít své oblíbence 
a umělecky pestré pozvání na kávu.
Sledujte webové stránky, kde pro 
vás právě připravujeme přehled 
všech chystaných termínů a akcí 
pro diváky Národního divadla.
ND Café s Danielem Špinarem bude 
ve středu 30. 9. 2015 v 17:00 v ka-
várně Nona na Nové scéně.

Balet nás baví
Milí přátelé – máme pro vás dob-
rou zprávu, balet nás stále baví, 
a proto i v této sezoně budeme 
nejen tančit, ale i svou uměleckou 
činnost doprovázet různými akce-
mi, které provázejí světem tance, 
vedou k porozumění a pochopení 
baletu. Jednou z akcí, které pravi-
delně pořádáme, jsou baletní dílny. 
Samozřejmě, že se dočkáte oblíbe-
ných repríz, ale připravili jsme pro 
vás dílnu novou, specifickou. Ne-
budeme se při ní věnovat jednomu 
titulu, seznamovací řez povedeme 
skrz baletní repertoár, přes téma, 
o kterém se tančí v podstatě 
všude, s kterým všichni máme své 
zkušenosti. Půjde o srdce – to není 
totiž jen nezbytným orgánem, bez 
něhož nelze žít, ale i průvodcem 
našich duševních stavů. 

Konkrétní termíny hledejte na:
http://www.narodni-divadlo.cz/cs/
balet/bnb
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Příběh 
svobodo myslného 
jazzmana na pozadí 
strašné doby
Rozhovor s režisérem a spoluautorem textu ONDŘEJEM HAVELKOU

Jak byste stručně představil Jiřího Traxlera?
Byl to jeden z úhlavních protagonistů českého 
swingu 30. a 40. let. Výborný pianista, invenční 
skladatel a vtipný a řemeslně precizní aranžér.

Měl jste s ním přátelský vztah, natočil jste 
o něm dokument. V čem vás inspiroval,  
co vás naučil?
Ano, měl jsem to štěstí, že jsme se hned 
na začátku 90. let při jeho první návštěvě Prahy 
po čtyřiceti letech života v Kanadě seznámili 
a spřátelili. Během jeho dalšího návratu jsem 
s ním natočil dlouhý rozhovor, který se pak stal 
základem hudebního dokumentu. Dokončil jsem 
jej o deset let později u něj doma v Edmontonu. 
To mu bylo už 96. Ale jsem šťastný, že jsem to 
stihnul. Byli jsme s Jiřím spřízněni především 
díky společné lásce k jazzu, ale já ho měl rád 
a moc si ho vážil pro jeho inteligenci a vtip 
a hlavně velkorysý přístup k životu. On se nikdy 
nikam moc nehrnul, sláva a kariéra mu byly 
vždycky dost ukradené. Hlavně si hleděl užívat 
života. Ale když se do něčeho pustil, ať už to 
byla hudba, nebo kreslení, nebo psaní, dělal to 
pořádně, jak nejlíp uměl. Jeho přístup byl často 
dost bohémský, ale nikdy nepřipustil, aby výsle-
dek nebyl perfektní.

Nakolik je vaše inscenace založená  
na realitě?
V inscenaci je mnoho motivů, epizod, událostí, 
které jsou reálné. Čerpali jsme je s kolegou 
Vačkářem z Traxlerovy životopisné knihy a sa-
mozřejmě z rozhovorů, které jsme s Jiřím při 
našich setkáních vedli. Nicméně syžet – příběh 
milostného vzplanutí – jsme si vymysleli. Potře-
bovali jsme jednoduchou a jasnou dramatickou 
linii, kterou jsme obestřeli reáliemi Jiřího života.

Jiří Traxler se dožil bezmála stovky, vy jste 
vybrali jen výsek z jeho života. Proč?
Protože v rytmu swingu buší srdce mé. Tudíž 
jsem se zaměřil na jazzovou kapitolu jeho živo-
ta. Ta je pro mě nejdůležitější a je také nejdra-
matičtější. Chtěli jsme vyprávět příběh svobodo-
myslného jazzmana na pozadí strašné doby.

V inscenaci vystupují i další reálné figury. 
V jejich případě jde také o licenci?
Krom situací a postav vážících se k milostné 
linii příběhu je skoro všechno pravda.

Nedílnou součástí jevištního tvaru je vaše ka-
pela Melody Makers. Podíleli jste se už někdy 
na takhle rozsáhlém projektu?

V karlínském Hudebním divadle jsme dávali 
muzikál Má férová Josefína, kde hráli rodící se 
Melody Makers. A stejně tak kapela hraje živě 
v naší inscenaci Saturnin, kterou jsme uvedli 
v Divadle ABC.

Co přinese účinkování v divadle vaší kapele – 
a co kapela přinese divadlu?
Kapele nové dobrodružství. A divadlu? Na prk-
nech Zlaté kapličky bude hrát nejlepší swingový 
bigband na světě, jak nás mnozí znalci této hud-
by označují. To je solidní přínos, není-liž pravda?

Myslíte, že swing stále žije?
A jak! V posledních letech se jako houby po dešti 
klubou taneční kluby, kde se mladí lidé učí 
a tančí Lindy Hop a další swingové tance. Mi-
mochodem – často mě oslovují lidé obchodního 
ducha a s přimhouřenýma očima moudrých 
sov mi sdělují, jak skvělý komerční tah ta naše 
kapela je. Jak jsme se trefili do správné doby. 
Srandovní na tom je, že mi to říkají průběžně už 
pětatřicet let. Zkrátka – historický jazz a swing 
je nádherná hudba, ke které se lidé vracejí 
a budou vracet pořád.

Ptala se Marta Ljubková
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Ondřej Havelka při režírování V rytmu swingu buší srdce mé
Foto: P. Nesvadba

Ondřej Havelka 

Režisér operních a divadelních představení 
a dokumentárních filmů a scénárista Ondřej 
Havelka se narodil se 10. 10. 1954 v Praze jako 
syn skladatele a profesora pražské Akademie 
múzických umění Svatopluka Havelky a he-
rečky a čestné členky pražského Národního 
divadla Libuše Havelkové. Absolvoval herectví 
na DAMU v Praze (1978), později také režii 
na JAMU v Brně (1988). Po studiích na DAMU 
působil šest let v pražském divadle Studio Yp-
silon, brzy se prosadil i jako filmový a televizní 
herec. Po sametové revoluci začal pracovat 
rovněž jako scénárista a režisér v televizi. 
Z četných prací jmenujme hudební dokument 
Originální pražský synkopický orchestr (scénář 
a režie, 1990), který získal na festivalu televizní 
zábavy v Montreux v roce 1991 „Stříbrnou růži“, 
televizní dokument Mezzosoprano Magdalena 
Kožená (scénář a režie, 1995) či celovečerní 
filmový portrét Vlastimila Brodského Zdravý 
nemocný vlastimilený Brodský (scénář a režie, 
1999). V roce 2008 režíroval další dokumen-
tární film o Magdaleně Kožené, tentokrát 
s názvem Magdalena. V roce 2012 dokončil 
dokumentární film Perla baroka o zámeckém 
barokním divadle v Českém Krumlově. Ondřej 
Havelka se od roku 1988 věnuje rovněž diva-
delní režii. Nastudoval muzikálová představení 
La Caffeteria (Carlo Goldoni, Adolf Hoffmeister, 
Jaroslav Ježek, divadlo Studio Ypsilon, 1988), 
Tenhleten Manhattan (Martin Vačkář, na moti-
vy povídek Woodyho Allena, Divadlo Reduta, 
Praha, 1990), Má férová Josefína (Martin Vačkář, 

na motivy Vladislava Vančury, Hudební divadlo 
Karlín, 1993), činohru se zpěvy Muži v ofsajdu 
(Karel Poláček, Martin Vačkář, Městské divadlo 
Mladá Boleslav, 2007), Saturnin (Zdeněk Jirot-
ka, Martin Vačkář, Divadlo ABC, 2010) a Zločin 
v Posázavském Pacifiku (Martin Vačkář, Divadlo 
Kalich a Městské divadlo Mladá Boleslav, 2011). 
V oblasti operní režie debutoval operou Martina 
Smolky a Jaroslava Duška Nagano (Národní 
divadlo, Praha, 2004), následovala Smetanova 
Prodaná nevěsta (Národní divadlo Brno, 2006), 
taneční příběh na motivy pohádky Zlatovláska 
Karla Jaromíra Erbena s hudbou Vladimíra 
Franze (Národní divadlo, Praha, 2006), dvojtitul 
s Pucciniho aktovkou Gianni Schicchi a Leonca-
vallovými Komedianty (Národní divadlo Brno, 
2008), Pucciniho Bohéma (Státní opera Praha, 
2008), Straussův Netopýr (Národní divadlo 
Brno, 2010) a Offenbachovy Hoffmannovy 
povídky (Národní divadlo, Praha, 2010). V roce 
2011 nastudoval v novodobé premiéře operu 
Giuseppa Scarlattiho Dove è amore è gelosia 
na unikátní scéně zámeckého barokního diva-
dla Český Krumlov s kompletní barokní scénic-
kou a kostýmní výpravou a s využitím původní 
mašinerie a dobových efektů. Televizní záznam 
představení získal na Mezinárodním televiz-
ním festivalu Zlatá Praha 2012 Cenu Nadace 
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 v kate-
gorii režie a v roce 2013 výroční cenu Asociace 
německých hudebních kritiků za nejlepší DVD. 
Na repertoáru Opery ND je stále jeho inscenace 
Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky.



Činohra
Umělecký ředitel: 
DANIEL ŠPINAR
Ředitel Činohry:

MICHAL DOČEKAL

Mediální partneři Činohry:

Uvádíme 11. a 29. září 2015 ve Stavovském divadle

Marius von Mayenburg

Kámen

Činohra ND je členem UTE

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND

 ×
Kateřina Winterová, Lucie Žáčková a Antonie Talacková
Foto: P. Veselý

Uvedení současné hry Kámen 
německého dramatika Maria 
von Mayenburga Činohrou ND 
na její domovské scéně, ve Sta-
vovském divadle, představuje 
dobrou dramaturgickou volbu. 
Srozumitelné, široce přístupné 
drama nabízí, podobně jako 
dříve zde nastudovaná Mikve 
(2008), silné společenské téma, 
které může rezonovat i u nás.

Martin Švejda, 
Lidové noviny, 2. 6. 2015

Pětice ženských protagonistek 
odvádí v Dočekalově režii so-
lidní hereckou práci, v případě 
Kateřiny Winterové v roli Withy 
dokonce vynikající.

Radmila Hrdinová, 
Právo 30. 5. 2015 
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Jiří Traxler a Jaroslav Ježek, 1938

Foto: archiv

1  Pavla Beretová a Igor Orozovič
2  Jan Bidlas a Pavla Beretová

3  Karel Dobrý, David Matásek a Pavla Beretová
4  Jana Pidrmanová, Pavla Beretová,  

Igor Orozovič a Martin Zbrožek 
Foto: P. Nesvadba

Pocta Jiřímu Traxlerovi 
Jiří byl osobnost, které jsme chtěli vzdát hold. Ondřej 
Havelka přišel s nápadem udělat z filmového příběhu 
i divadelní představení. Máme rádi mísení reality 
s groteskností, fikcí a s živou muzikou. Příběh není 
důsledným životopisem, ale mnohé epizody z knížky 
se staly inspirací a záminkou k rozehrání. Stejně tak 
postavy. Zachovali jsme Jiřího jméno, i jméno velké-
ho kapelníka, zpěváka a vydavatele, elegána  
R. A. Dvorského. Jsou příznačná pro dobu, která 
měla velmi specifický charakter. Stáli jsme však před 
nelehkou úlohou – všechno nám připadalo něčím 
cenné, vtipné a nesmírně důležité pro to, co chceme 
vyjádřit, oživit dnešku. Délka divadelního představení 
nám však omezila pole a volbu. 
Titul pochází z verše v jedné jeho písni. V hlavní roli 
je i živý orchestr Melody Makers. Ondřej ho vede 
k důslednému zachovávání interpretační techniky 
a výrazu 30. a 40. let. Jeho zvuk je živou připomínkou 
cítění a životního stylu těch časů, nepoznamenaných 
socialismem. Byli to vlastně jiní Češi. Měli jiného 
tvůrčího ducha, bez stínu ideologie, jiné společenské 
chování, jiná životní kritéria – byť z dnešního pohledu 
se nám jeví jako přímočará a naivní. Ale je to důležitá 
ingredience, pocitová zpráva, „roztok“ představení. 
Bylo těžké vybírat z Jiřího barvité a místy i drama-
tické životní pouti. Ale období deseti let od roku 1939 
od příchodu Němců a jejich okupace, jejich porážky 
a svobody do roku 1948, kdy uchopili moc komunisté, 
bylo jednoznačně nejsilnější. Bylo vnějším hybatelem 
lidských osudů. Jiří se rozhodl uprchnout, stejně 
jako tisíce spoluobčanů. Je to klíčové desetiletí v naší 
historii 20. století, představuje časy, jež zásadně 
zamávaly se životem všech. 

Swing byl solí v očích vůdců, zněl úplně mimo ně-
mecké a sovětské plány k ovládnutí Evropy. Jako by 
bezděky sehrál důležitou roli v nadějích a rozhodnu-
tích lidí. A je to dobré pozadí pro příběh muzikantů: 
oba režimy je hojně využívaly pro udržování dobré 
nálady československého dělnictva, pracujícího pro 
jejich rozkvět. 
Hudební tok i groteskní a „poetické“ momenty, místy 
i realisticky zabarvené, chtějí vážené obecenstvo 
potěšit. Bez spekulací a skrytých nabádání.
A chtějí se s nimi podělit i o radost, že tento příběh 
přinesl něco nového i pro historickou budovu Národ-
ního divadla. Vedle slovutných oper, pro něž hlavně 
byla budova koncipována, se poprvé v tomto posvát-
ném prostoru ponese fascinující zvuk jiné hudební 
klasiky našich i světových dějin – swingu.
To by Jiří asi nečekal, něco takového. 

Martin Vačkář

V rytmu swingu 
buší srdce mé

Režie: Ondřej Havelka
Scéna: Martin Černý

Kostýmy: Kateřina Štefková
Hudba: Jiří Traxler, Alfons Jindra, 

Jan Šíma, Jaroslav Ježek a další
Hudební dramaturgie: Ondřej Havelka

Aranžmá a hudební nastudování:  
Jakub Šafr 

Choreografie: Jana Hanušová,  
Janek Kabelka

Dramaturgie: Marta Ljubková  
a Martin Urban

Hrají a zpívají: Pavla Beretová,  
Magdaléna Borová, Jana Pidrmanová, 

Martina Preissová, Igor Orozovič,  
Jan Bidlas, Karel Dobrý, Filip Kaňkovský, 

David Matásek, Filip Rajmont,  
Martin Zbrožek j. h.

Orchestr Melody Makers Ondřeje Havelky

Světová premiéra:
10. září 2015 

v Národním divadle

Prohlédněte si fotky  
z inscenace a videotrailer 

www.facebook.com/cinohraND

V roce 1980 vyšly v kanadském exilovém nakladatelství manželů Škvoreckých paměti  
Jiřího Traxlera Já nic, já muzikant, v roce 2008 pak nová kniha s názvem Já nic, já muzikant … 
na penzi. Nejsou jen svědectvím o mimořádné osobnosti pamětníka a „nejlepší memoárovou 
literaturou“, jak o knize psal Škvorecký. Je to také svědectví o střetnutí svobodného 
ducha jazzu-swingu se dvěma totalitními režimy, svědectví o nerovném souboji lidské 
svobodomyslnosti vyjádřené hudbou s tendencí spoutat člověka a ovládnout jeho mysl i činy. 
Režisér, herec, zpěvák a dirigent Ondřej Havelka se ve své adaptaci soustředí na dobu zlomu, 
dobu mezi nacismem a komunismem. Protože se sám věnuje hudební rekonstrukci swingu, 
jde o revue, která téma pojme nejen slovem, ale i hudbou a zpěvem. Jde o výjimečný projekt 
zobrazující pohnuté dějiny státu s názvem Československo z originálního úhlu pohledu 
originálním způsobem.
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Pod hlavičkou Nové krve jsme pro vás připravili tři mimořádné večery, v nichž 
dáme návštěvníkům divadla nahlédnout na náš soubor a naše budovy z trochu 
jiné perspektivy. Půjde o akce neopakovatelné, jedinečné – a připravené právě 
jen pro ty, kteří se v daný večer rozhodnou ze všech míst, které kulturní mapa 
Prahy (a vlastně vůbec celé České republiky) nabízí, dát přednost právě a jen 
Národnímu divadlu.

Nový umělecký ře  ditel 
Činohry DANIEL 

 ŠPINAR v konkursu 
zvítězil s konceptem 

Nová krev. Krev je živo-
tadárná tekutina – a sa-

motné slovo najdeme 
v řadě spojení. Nechme 

teď raději stranou ty, kte-
ří nám pijí krev a pou-

štějí nám žilou, nebo 
jsou schopni se do krve 
pohádat, případně chví-
le, kdy by se v nás krve 
nedořezal, a mysleme 

spíš na to, co nám vlévá 
krev do žil. Představme 

si, že přichází čerstvá 
krev, která by pro diva-
dlo klidně vykrvácela – 

protože, jak známo, krev 
není voda. Ten název 
znamená víc než jen 

příchod nového vedení, 
je to i pokus dát divadlu 

nové impulsy. Při vě-
domí velké a zavazující 
tradice, ale i s ohledem 

na měnící se svět. 
VEČER PRVNÍ / STAVOVSKÉ DIVADLO

Nejprve vás pozveme do Stavovského divadla, kde 
se v neděli 11. října od 18 hodin uskuteční Zábor. 
Věděli jste, že čeští herci v roce 1920 zabrali dnešní 
Stavovské divadlo německým hercům, kteří ho měli 
v té době v pronájmu? Pokusíme se rekonstruovat, 
jak asi takové „zabrání“ mohlo vypadat. Necháme vás 
nahlédnout na zkoušku, kde bude německý režisér 
Karl Gut nacvičovat novou komedii s německou hereč-
kou Johannou von Pidermann. Potkáte se s tehdejším 
ředitelem Národního divadla a dozvíte se, proč už  
T. G. Masaryk nikdy do tohoto divadla nevstoupil. Do-
stanete se do hlediště Stavovského cestou, kterou jste 
možná nikdy nešli, a uvidíte místa, kam se běžný divák 
nikdy nedostane.

VEČER DRUHÝ / NOVÁ SCÉNA

O pár týdnů později, v neděli 1. listopadu, tentokrát 
v 19 hodin, se stanete prominentními hosty na Šarádě 
uspořádané u příležitosti slavnostního otevření Nové 
scény v roce 1983. Nebude chybět návštěva z míst nej-
vyšších (možná přímo prezidentská!) – a kopec „dobré 
zábavy“. V průběhu galavečera dojde i na prohlídku 
budovy významného architekta Karla Pragera. Pod ve-
dením moderátorů večera Martiny Preissové a Davida 
Matáska zjistíte, jak nekonečné jsou dovednosti našich 
herců. 

Všechny večery pro vás připravujeme jako zábavnou hru – hru na divadlo tak trochu z jiné strany. Věříme, že 
zaujme všechny, kdo k ND přistupují s otevřenou myslí, aktivně a tvůrčím způsobem. Večery budou vyžadovat 
chůzi, nikoliv však přehnaně náročnou (nejobtížnější v tomto ohledu bude Výprava v ND, ale i zde budete mít 
možnost odpočinku na jednotlivých stanovištích). Každý divák si kromě zážitku odnese malou památku. Počet 
míst je omezen. Jednotné vstupné 250 Kč. V prodeji od 6. 9. 2015 v pokladnách ND.

Nová krev
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PAVEL 
BATĚK

Představitel řady významných rolí v Di-
vadle na Vinohradech, zkušený televizní 
herec, muzikant, letos čtyřicetiletý Pavel 
Batěk vystoupí poprvé coby člen Činohry 
Národního divadla v inscenaci Modrý pták. 

 

PATRIK 
DĚRGEL

Mimořádný herecký talent, jeden 
z nejmladších Hamletů v dějinách 
českého divadla, známý též ze seriálu 
Ulice a oceňovaného snímku Hořící keř 
vstupuje do angažmá v ND rolí Králíka 
v Modrém ptákovi. 

 

LUCIE 
JUŘIČKOVÁ

Zkušená divadelní i filmová herečka 
a také dabérka, pocházející z herecké 
rodiny, přichází do činoherního souboru 
z Divadla na Vinohradech. Poprvé ji uvidí-
me v Modrém ptákovi.

LUCIE 
POLIŠENSKÁ

Herečka, kterou jsme nemohli pře-
hlédnout v inscenaci Daniela Špinara 
Zemětřesení v Londýně, přichází z Divadla 
na Vinohradech. Má za sebou i řadu filmo-
vých rolí, např. Kobry a užovky.

TEREZA 
VILIŠOVÁ

Ostravská rodačka, držitelka Cen Thálie 
a Alfréda Radoka posílí dámskou část 
souboru. Poprvé ji uvidíme jako Naďu v ins-
cenaci Spolu/Sami na Nové scéně.

PAVLÍNA 
ŠTORKOVÁ

Postavou i chováním víla, na jevišti však 
gejzír energie, herečka, která přichází 
se zkušeností nejen z Divadla Letí, ale 
i angažmá v Hradci Králové. Těšit se mů-
žeme na její Mytyl v Modrém ptákovi.

ŠTĚPÁN 
PÁCL

Absolvent DAMU, vůdčí osobnost diva-
delní skupiny Masopust, dvojnásobný 
držitel Ceny Alfréda Radoka, režisér, 
který již se souborem Činohry nastudo-
val hru Lenky Lagronové Z prach hvězd, 
byl do konce minulé sezony uměleckým 
šéfem Divadla Petra Bezruče v Ostravě. 
Od nové sezony vstupuje do Činohry ND 
jako kmenový režisér. 

ILONA 
SMEJKALOVÁ

Dramaturgyně, která své zkušenosti 
nasbírala nejen v řadě českých i mo-
ravských divadel, ale také coby peda-
gožka a pravá ruka Daniela Špinara, 
s nímž spolupracovala hned na několika 
inscenacích. Od září nová dramaturgyně 
Činohry ND. 

 

MILAN  
ŠOTEK

Dramaturg, dramatik a textař, držitel Ceny 
Alfréda Radoka, přechází v čase svých tři-
cátin z Vinohradského divadla do Národ-
ního. Jeho talent je rozepjat mezi velkou 
činohru (jako dramaturg) a malé formy 
(jako autor).

NOVÉ POSILY ČINOHRY 

VEČER TŘETÍ / NÁRODNÍ DIVADLO

Na Výpravu vás pozveme v neděli 22. listopadu – 
a to do naší budovy nejvýznamnější. První skupiny 
vyrazí na cestu v 17 hodin, poslední před půl osmou. 
Vedoucí jednotlivých skupin vás vezmou na místa, kde 
jste možná byli (například základní kameny), u nichž 
jste ale jistě některé věci nezažili (například hádku 
Františka Palackého a Karla Sladkovského o tom, kdo 
na ně poklepe). Setkáte se s významnými českými au-
torkami na jejich tiskové konferenci, vysvětlíme vám 
okolnosti onoho velkého požáru, dozvíte se, čemu se 
na konci života věnoval architekt Zítek … To vše v po-
dání nejvýznačnějších stálic Národního divadla: Ivy 
Janžurové, Jany Preissové, Taťjany Medvecké, Jany 
Bouškové, Johanny Tesařové, Evy Salzmannové, Vác-
lava Postráneckého, Františka Němce, Aloise Švehlíka, 
Jiřího Štěpničky, Vladislava Beneše, Milana Stehlíka 
a dalších. Na samém konci si můžete vyzkoušet, jaké 
to je, postavit se na jeviště Národního divadla … 

Začátek v 17, 17.20, 17.40, 18, 18.20, 18.40, 19, 19.20 
– na každý čas je v prodeji 50 vstupenek (2 skupiny 
po 25 účastnících)

 >

Nová krev
Foto: T. Vlčková
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ČINOHRA > NOVÁ SEZONA VE VIZUÁLECH

Jak nezešílet 
z bílých myší aneb 
Fotili jsme …
Když necelé dva měsíce před koncem sezony padlo rozhodnutí nového šéfa Daniela  
Špinara nafotit do prázdnin vizuály pro všechny nově připravované inscenace,  
málokdo by věřil, že se to dá stihnout. Zvlášť při pohledu do nabitých diářů členů  
uměleckého souboru. Coby autorku fotografií si Činohra ND přizvala mladou  
úspěšnou fotografku TEREZU VLČKOVOU, známou jak v našich končinách, tak převážně 
v zahraničí. A ta se rozhodla pro odvážný krok. Namísto ateliéru si pro svou tvorbu  
vybrala nezvyklé prostředí – několik scenérií nejen na území Prahy, ale i za jejími  
hranicemi. A každá z nich měla své podmanivé kouzlo. 

 >

Fotilo se např. na Žofíně, 
ve Valdštejnské zahradě, 

v Grébovce nebo na makovém 
poli v Ďáblicích

Foto: K. Klimešová
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Focení pod širým nebem však pochopitelně klade 
velmi vysoké nároky na všechny zúčastněné. Nejen 
na fotografy, kteří se musí vyrovnat s případnou ne-
přízní počasí či přemírou turistů na frekventovaných 
lokacích, ale i na herce, kteří musí ustát zkoumavé 
pohledy zvídavých kolemjdoucích a udržet navíc 
požadovaný výraz a emoce, zatímco si například sku-
pinka bílých myšek klestí cestu skrz jejich vlasy.
Náročné je to samozřejmě i pro osoby, jejichž práce 
na finálním díle je sice zcela neodmyslitelná, leč 
na první pohled ne tak viditelná – pro produkční. Na-
fotit dvanáct vizuálů s členy hereckého souboru první 
scény za necelých šest týdnů, to se člověk musí sku-
tečně otáčet. Navíc pokud například zjistí, že vybraná 
zahrada mezitím odkvetla či že nádherný barokní 
portál zakrylo lešení a musí se do dvou dnů najít jiná 
odpovídající lokace. 
Focení v exteriéru však nebylo jediným překvapením, 
které si paní fotografka připravila. Zcela neočekávaně 
se totiž na fotografiích začala objevovat nejrůznější 
živá zvířata. Z plánovaného bílého páva se tak pózující 
zvířena rozrostla dále například o malé bílé myšky, psy 
či poštovní holuby. Kdo má zkušenost, jistě potvrdí, že 
spolupráce s těmito stvořeními není vždy úplně lehká 
a že i pro tyto účely cvičení jedinci si tu a tam postaví 
hlavu. Jako třeba zmiňovaní bílí holoubci, které zkrátka 

tentokrát nic nepřimělo vzlétnout tím správným smě-
rem.Velmi disciplinovaně se naopak projevila početná 
skupina drezúrou nepolíbených bílých myší, která 
se za svým focením vydala se štábem dokonce až 
za hranice hlavního města. Přestože po dobu fotogra-
fování dostali hlodavci relativní (pečlivě kontrolovanou) 
svobodu, nevyužili ji vůbec k pokusu o útěk, ale naopak 
k zevrubnému zkoumání nové členky hereckého 
souboru Pavlíny Štorkové. A ačkoliv byla herečka 
těmito malými tvory doslova obsypána, ustála focení 
s nepolevujícím humorem a klidem. 
Mezi hvězdami ze zvířecí říše pak nejvíce zářily dvě 
barzojí fenky, Olívie a Shanti, z chovné stanice Leya-
sBorzois. Tyto psí dámy pod pečlivým dohledem své 
majitelky Lenky Šímové velmi brzy odhodily ostych 
a trpělivě a ochotně pózovaly po boku Jany Pidrmano-
vé a Patrika Děrgela coby Manon Lescaut a rytíře des 
Grieux.
Na závěr lze snad jen dodat, že i přes všechna úskalí, 
která tento náročný fotografický maratón prováze-
la, se jej k velké radosti a snad i spokojenosti všech 
zúčastněných podařilo úspěšně a včas dokončit – 
s humorem, nadšením i potřebnou dávkou toho stresu. 
A výsledek? Ten už můžete posoudit sami.

Kristýna Klimešová, produkční projektu

TEREZA 
VLČKOVÁ

Je jednou z nejvýraznějších foto-
grafek mladé umělecké scény, a to 
nejen na českém území – oblibě se 
těší také na mezinárodní půdě. 
Autorka tvoří v souborech barevných 
fotografií, jež silně atakují pozorova-
tele nejen svou formální a technickou 
vytříbeností, ale i svým obsahově 
tajuplným nábojem rozjitřujícím nitro 
a vyvolávajícím zneklidňující otázky. 
Její zatím nejznámější soubory 
jsou A Perfect Day, Elise … (2007), 
Two (2007–2008) a Mirrors Inside 
(2008–2009). 
Pohrává si v nich s obrazem dívčí 
či ženské bytosti, který zasazuje 
do snově pojatého krajinného pro-
středí. Každý obraz vždy důmyslně 
inscenuje. Vědomě se v nich blíží 
atmosféře výtvarných děl v odkazu 
starého umění, inspiraci však nalézá 
i v ostatních žánrech umění, ať už 
se jedná o film, literaturu, hudbu 
či současné výtvarné umění, ale 
převážně na základě svých vlastních 
neobyčejných i nejobyčejnějších 
životních vjemů a prožitků.
Její fotografické světy jsou nositeli 
symbolických významů a duchovního 
hledání. Volná tvorba Ter ezy Vlčkové 
mnohdy vědomě zkoumá únosnost 
hranic „krásy“ a neustále hledá nové 
možnosti. 
Její práce byly oceněny několika pres-
tižními cenami (např. Grand Prix BMW 
– Lyon Septembre de la Photogra-
phie; Stockholm Photography Week 
Portfolio Award) či zařazeny do pro-
jektu ReGeneration 2, Final Selection 
for Tomorrow’s Photographers Today 
Museem de l’Elysée v Lausanne 
a účastnila se několika výstav.
Od roku 2011 autorku zastupuje 
galerie Danziger Gallery v New Yorku. 
Její práce jsou ve sbírkách umělec-
kých institucí a několika soukromých 
sbírkách světových. 

www.terezavlckova.com
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ČINOHRA > PŘIPRAVUJEME

Překlad: Tereza Semotamová 
Režie: Daniel Špinar 

Dramaturgie: Marta Ljubková
Výprava: Lucia Škandíková

Hrají: 
David Matásek, Kateřina Holánová,  

Filip Rajmont, Igor Orozovič, 
Tereza Vilišová, Martin Pechlát

Premiéra:
12. listopadu 2015 

na Nové scéně

Překlad: Šárka Belisová 
a Alena Morávková
Režie: Štěpán Pácl

Scéna: Andrej Ďurík
Kostýmy: Iva Němcová, 

Lucia Škandíková, Tereza Kopecká
Dramaturgie: Jan Tošovský

Hudba: Jakub Kudláč
Pohybová spolupráce: Veronika Kotlíková

Hrají:  
Pavlína Štorková, Filip Kaňkovský,  

Jan Bidlas, Radúz Mácha,  
Lucie Juřičková, Saša Rašilov, 

Jana Pidrmanová, Ondřej Pavelka, 
Martina Preissová, Johanna Tesařová, 

Václav Postránecký, Patrik Děrgel

Premiéra:
19. listopadu 2015 

ve Stavovském divadle

Jedna noc, šest lidí, tři příběhy. Bezdomovec miluje 
nemocnou pouliční muzikantku, ale bojí se ji oslovit. 
Dva homosexuálové v baru hledají blízkost, ale 
nechtějí se přiblížit. Muž omylem zazvoní u dveří 
a žena, která mu otevře, ho pozve dál. Postavy 
o svých setkáních trochu vyprávějí a trochu je znovu 
prožívají. 
Nejde o velké dějinné události, spíš o obyčejné pří-
běhy lidí ve velkoměstě, lidí, kteří jsou hodně sami, 
ale na chvíli taky spolu. 
Tři životní situace podané se syrovostí, intenzitou 
a naléhavostí, která bere dech. Hra byla poprvé uve-
dena v roce 2006 v berlínském Maxim Gorki Theater 
a autorka za ni získala řadu ocenění.

Modrý pták jako touha po prchavém, neuchopitelném 
štěstí. Dobrodružná cesta za duší věcí a tvorů kolem 
nás, která sama o sobě je cílem – jen na cestě může 
ústřední dvojice pochopit, že mezilidské vztahy 
a vzájemný soucit jsou tím, co nám přinese onoho 
„modrého ptáka“. 
Nejznámější text vlámského symbolisty, nositele 
Nobelovy ceny Maurice Maeterlincka je jednou z nej-
působivějších alegorií světové literatury, a proto 
promlouvá jak k dospělému, tak dětskému divákovi. 
Bohatá autorova fantazie oživující svět kolem nás 
inspiruje tvůrce k opulentnímu scénickému ztvár-
nění a slibuje podívanou pro všechny, kdo se rádi 
nechávají okouzlovat.

 

Spolu/Sami

Modrý pták

Anja Hillingová 

Maurice Maeterlinck

 >

Lucie Juřičková
Foto: T. Vlčková

 >
David Matásek a Kateřina Holánová
Foto: T. Vlčková
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ČINOHRA > ZPRÁVY

KLUB PŘÁTEL ČINOHRY

Vážení členové 
Klubu přátel činohry!
Věříme, že jste prožili příjemné 
chvíle a posilněni létem vyrazíte 
vstříc novým zážitkům do našich 
divadel. 
V září 2015 Vám nabízíme 
přednostní rezervace a nákup 
v rámci akce Národního divadla – 
DIVADLOBRANÍ.

40% SLEVA

K. a J. Čapkové

ZE ŽIVOTA HMYZU 
so 19. 9. v 17.00; 
Národní divadlo

1914
pá 18. 9. a so 19. 9. v 19.00; 
Stavovské divadlo

W. Shakespeare

OTHELLO, BENÁTSKÝ 
MOUŘENÍN 
so 12. 9. a po 21. 9. v 19.00; 
Stavovské divadlo

S. Massini

OHLUŠUJÍCÍ PACH BÍLÉ 
čt 17. 9. a út 29. 9. v 19.00; 
Nová scéna

BONUS ZA 150 KČ

V. Havel

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
po 14. 9. v 19.00; 
Stavovské divadlo

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit 
dvě vstupenky na pokladnách ND 
do termínu konce rezervace.

POKLADNY ND
Hlavní pokladna ND, Národní 4, P 1 
(po–pá 9–18, so–ne 10–18, v hrací dny 
Nové scény do začátku představení
Pokladna Stavovského divadla, 
Železná 24, P 1 (po–ne 10–18) 
Státní opera, 
Wilsonova 4, P 1 (po–ne 10–18) 

REZERVACE VSTUPENEK:
Jana Tycová
tel.: +420 224 901 419
e-mail: j.tycova@narodni-divadlo.cz
www.narodni-divadlo.cz
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Letní narozeniny
 
V srpnu oslavila kulaté narozeniny  
dramaturgyně MARTA LJUBKOVÁ

Milá Marto,
znám tě pořádně do-
hromady méně než rok, 
a přesto jsi do mého ži-
vota vstoupila důkladně 
a s razancí sobě vlastní. 
K Tvému významnému 
životnímu jubileu nám 
všem přeju, abys zůsta-
la stále tak originální, 
pracovitou, kreativní, 
zábavnou a inteligentní 
osobností, jakou jsi 
byla dosud. A abys 

nás všechny nadále odzbrojovala a obohacovala svým 
ostrým humorem, silnou vůlí a pevnými nekompromis-
ními postoji … a přesto jistou zranitelností a plachostí. 
A omlouvám se, že jsem Tvoje narozeniny „projel”, ale 
až ti budu vyprávět, kde jsem ten významný den strávil, 
tak mi jistě odpustíš! Nebo mě pošleš do patřičných 
míst … Mám Tě rád! 
Dan Špinar

V září popřejeme herci  
ONDŘEJI PAVELKOVI

Milý Ondro!
Rebelství, charisma, 
průšvihy, bohémství, 
veřejné dění, divadlo, 
divadlo a divadlo. To 
všechno jsi Ty. A ještě 
mnohem víc. Na to 
všechno do dalších 
let potřebuješ hodně 
sil, energie a zdraví. 
Jo, a taky štěstí (je 
to trochu klišé, ale je 
to fakt, co si budeme 
povídat). Tak ať se Ti 

toho vždy dostává!
Tvoji kolegové, starší i nová krev 

Zářijovou jubilantkou je také herečka 
JOHANNA TESAŘOVÁ

Milá Johanko, 
Tebe nelze přehlédnout 
a Tebe nelze přeslech-
nout. Možná je to tím, 
že jsi zdědila celoži-
votní lásku k divadlu 
po rodičích. Ale možná 
je to především tím, 
že jsi prostě osobnost. 
Říkáš, že Národní 
divadlo je pro Tebe 
stále velkou poctou 
a výzvou. Díky za to! 
Snoubíš v sobě pokoru, 

razanci i noblesu, a to je vzácnost nejen v Národním. 
Buď pořád taková!
Tvá Činohra ND

Knižní klub
Knižní klub vstupuje 
do třetího ročníku

Všimli jste si, že programy Činohry nejsou jen tak 
„obyčejné programy“? Jakmile je umístíte do knihov-
ničky, stanou se z nich platní členové vaší knižní 
domácnosti. Nebojte se přečíst si divadelní hru, na níž 
jste byli nebo na niž se právě chystáte – zážitek z čet-
by obohatí zážitek z divadelního představení. Kromě 
textu hry program nabízí také obrazovou přílohu 
a řadu doprovodných statí – životopis autora, články 
pojednávající o kontextu hry, době vzniku, příbuzných 
tématech … 

Naše programy přinášejí prostě vždycky něco navíc – 
a nebudete je chtít zahodit. 

Chcete-li mít záruku pravidelné dodávky programu až 
do domu, staňte se členy Knižního klubu. Předplaťte 
si všechny svazky na celou sezonu. Garantujeme fixní 
cenu (ta může být v jednotlivých případech v přímém 
prodeji vyšší), dodání poštou zdarma (možno též vy-
zvedávat v provozní budově ND) a také tři prémie jako 
dárek, ze svazků, které již nejsou v prodeji. V sezoně 
2015/16 vyjde celkem 8 titulů, z nichž 5 bude zcela 
nových, v Česku doposud neuvedených her. 

Cena za celou sezonu 480 Kč.
Více informací naleznete na cinohraND.cz v sekci 
Knižní klub, nebo rovnou pište na
programy@narodni-divadlo.cz
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NOVÁSCÉNA > OHLÉDNUTÍ

INZERCE 

 >
Malá návštěvnice v kostýmu

Foto: H. Smejkalová

Dětský den na Nové scéně
Národní divadlo stále 

myslí na své nejmenší 
návštěvníky, kterým 

v závěru minulé sezony 
patřil poslední květno-
vý den na Nové scéně. 

Celodenní program 
Dětského dne Národní-
ho divadla se postaral 

o dobrodružné a zábav-
né zážitky od rána až 

do pozdních odpoledních 
hodin. Navzdory tomu, 

že teplé jarní počasí lá-
kalo k pobytu venku, byl 
zájem návštěvníků velký 

a do společných aktivit 
se pouštěly děti  

i jejich rodiče.

Jednou z nejlákavějších částí programu byla divadelní 
bojovka Za záhadou Nové scény. Divadelní lektorka Da-
niela von Vorst připravila hravý a naučný program pro 
tři skupiny odvážlivců, kteří se pustili do útrob Nové 
scény. Při řešení nejrůznějších úkolů prošli budovu 
doslova od sklepa po půdu a ani si nestačili všimnout, 
že se vlastně stále učí, především o provozu divadla 
a o práci nejrůznějších profesí, bez kterých by celá 
krása jevištního umění nemohla vůbec existovat.
Na koho se nedostalo, mohl zkusit štěstí ještě v tvůr-
čích dílnách Divadlo? Divadlo! a Co vidím, když nevidím, 
která pracuje s hlavním tématem inscenace Laterny 
magiky Vidím nevidím. Ale program byl mnohem 
bohatší. Balet Národního divadla přichystal vlastní 
koutek, kde byly pro děti připraveny například taneční 
kostýmy, špičky a rekvizity, které si mohly vyzkoušet 
a dozvědět, jak správně kterou součást baletního 
„vybavení“ používat. Odpoledne je čekal zlatý hřeb, 
setkání s prvními sólistky Baletu ND Nikolou Márovou 
a Michalem Štípou.
Co by to bylo za Dětský den v divadle, kdyby chybělo 
divadelní vystoupení! A bylo jich hned několik. 
Dvakrát přišlo děti potěšit Studio DAMÚZA, které 
na Nové scéně pravidelně hostuje se svými pohádka-
mi. Na program byla tentokrát zařazena loutková hra 
Lakomá Barka.
Hned dvakrát se představila také Dětská opera Praha, 
která je dlouhodobým spolupracovníkem Opery Ná-
rodního divadla na programu tvůrčích dílen a nauč-
ných pořadů. Tentokrát zazněly ve foyer Nové scény 
české lidové písně, operní árie i ukázka z divadelního 
pásma Miniopery Z. Svěráka a J. Uhlíře. Programem 
prováděla umělecká ředitelka souboru, emeritní sólis-
tka ND Jiřina Marková-Krystlíková. Nakonec vystou-
pili s půlhodinovým autorským číslem také členové 

Laterny magiky, kteří připravili pod vedením Josefa 
Kotěšovského krátké pantomimické pásmo, do které-
ho hned zapojili i děti.
Celodenní výtvarnou dílnu připravilo pro děti Studio 
DAMÚZA a další dílnu pro ty úplně nejmenší návštěv-
níky uspořádal jeden z partnerů Dětského dne, firma 
VEXPO CZ, s.r.o., která připravila koutek se svými pěno-
vými hračkami, které jsou současně herními i výuko-
vými pomůckami. Kdo se při hře potřeboval občerstvit, 
mohl načerpat energii ze zmrzlin, kterými děti na celý 
den zásobila česká potravinářská firma Bidvest.
Po celý den byla v hlavním foyer připravena zkušebna 
kostýmů, kde si děti mohly pod dozorem prohlédnout 
a vyzkoušet kostýmy i rekvizity z inscenací ND, spolu 
s ukázkou divadelního líčení. Nutno podotknout, že půj-
čovna kostýmů lákala stejnou měrou i dospělé. Konec 
konců, kdo by nechtěl využít příležitosti stát se alespoň 
na chvíli princeznou, vílou nebo černokněžníkem?

Lucie Kocourková



Legendy 
magické Prahy
Námět, scénář, režie: Jiří Srnec
Hudba: Kryštof Marek
Choreografie: Petr Zuska
Pohybová spolupráce: Adéla Srncová
Kostýmy a masky: Šárka Hejnová
Scéna: Miloslav Heřmánek

Inscenace založená na tradičních postupech Laterny magiky nezklame 
ty, kteří se rádi nechávají unášet fantazií. Připomene v ní některé pověsti 
a legendy, kterými je Praha opředena: o tajemných obyvatelích Faustova 
domu, Faustovi a alchymistovi Edwardu Kelleym; o Chanině, dceři židov-
ského obchodníka a její lásce k Pánu Vltavy; o setkáních císaře Rudolfa II. 
s filosofem a velkou osobností pražské židovské obce Rabi Löwem nebo 
o sestrojení Staroměstského orloje Mistrem Hanušem.

Uvádíme: 10., 11. a 12. 9. ve 20.00 na Nové scéně.

 ×
Filip Janda

Foto: H. Smejkalová

Mediální partneři:

www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ
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LATERNA MAGIKA > BLAHOPŘÁNÍ

Tři otázky pro Josefa Kotěšovského
V červnu oslavil půlkulaté jubileum režisér Laterny magiky, mim a tanečník JOSEF KOTĚŠOVSKÝ.  
Se souborem Laterny je spojena celá jeho umělecká kariéra, nad kterou jsme se alespoň na 
chvilku zastavili. Proč? Kromě narozenin totiž oslavil další jubileum – 40 let s Laternou magikou. 
A to už stojí za rekapitulaci.

Jako umělec – cítíte se být více tanečníkem, nebo mi-
mem? Jak jsou si tyto „obory“ blízké nebo vzdálené?
Jsem takový hybrid, v něčem je to výhoda, na druhou 
stranu se říká, že člověk má dělat jednu věc, zato 
pořádně. Já se snažil z téhle kombinace co nejvíc 
těžit. Začínal jsem pantomimou, protože na balet 
jsem se svou figurou a vizáží nepomýšlel. V šestnácti 
letech jsem hrál v amatérském pantomimickém 
souboru v Litvínově. Přemlouvali mě, abych šel 
na konzervatoř do Brna, kde se učí zároveň balet 
i pantomima, ale já už jsem udělal zkoušky na os-
travskou konzervatoř, takže jsem získal vzdělání 
v tanečním oboru. Na konzervatoř jsem ovšem 
přestupoval z průmyslovky. Úroveň tance, klasického 
tance, je dnes nesmírně vysoká, ale zdá se mi, že 
klasická pantomima příliš ustupuje akrobacii a no-
vému cirkusu. Věřím ale, že se ještě obrodí. Tanec 
a pantomima jsou obory, které se mohou vzájemně 
podporovat. Tanečníkům někdy chybí průprava v he-
rectví, mimika, mimům občas chyběl větší talent pro 
pohyb. Přitom někteří taneční vzdělání měli a bylo 
to hned znát, například dobrý mim Rudolf Papežík 
měl vystudovaný klasický balet, na něm bylo vidět, 
že má tělo připravené. Sám Ladislav Fialka měl také 
taneční vzdělání …

Co vám život v divadle dal, a co vzal?
Co mi dal život s tancem? Skvělé věci, chytil jsem 
krásnou éru Laterny magiky. Když jsem nastoupil, 
hned za rok se začal chystat Kouzelný cirkus, takže 
mě čekalo setkání se skvělými tvůrci, s režiséry v čele 

s Evaldem Schormem, byla tu výborná parta, jak kole-
gové tanečníci, tak tvůrci. A vzal mi, asi jako každému 
tanečníkovi, trochu zdraví a místy iluze. Dnešních mla-
dých tanečníků je mi trochu líto, že nezažili tu dobu co 
my. Kdy opravdu Laterna magika byla chloubou naší 
kultury. Zdá se mi, že tvůrci dnes příliš nedůvěřují na-
šim mladým, nedávají jim větší šanci ukázat, co v nich 
je, co všechno dokáží. Abychom si rozuměli, nemám 
vůbec nic proti kombinaci principů Laterny, činohry 
nebo opery, takové inscenace v Laterně magice byly 
a vynikající, třeba vynikající Noční zkouška nebo Černý 
mnich. Ale mladým tanečníkům chybí příležitost, jsou 
trochu přehlíženi.

Myslíte si, že kumštýřem se člověk narodí,  
nebo stane?
Alespoň trochu to musí být genech. I když zrovna moji 
rodiče komedianti nebyli, takže kdo ví, po kom jsem 
to nadšení pro divadlo zdědil já. Jak se člověk stane 
dobrým umělcem? Je to především práce. Kromě 
vytrvalosti musí mít schopnost naslouchat kolegům, 
dívat se okolo sebe, být otevřený a nechat si poradit. 
Nemyslet si hned, když dostane první roli a je pochvá-
lený, že je nejlepší. Po premiéře Kouzelného cirkusu 
ke mně přišel Evald Schorm a zeptal se: „A Pepíčku, 
ty budeš ten Kouzelný cirkus hrát pořád?“ Až potom 
mi došlo, že to bylo takové popíchnutí, abych neusnul 
na vavřínech po té premiérové slávě. Ale hrál jsem ho 
nakonec opravdu dlouho.

Lucie Kocourková

JOSEF KOTĚŠOVSKÝ

Téměř celý profesní život věnoval 
Laterně magice, jako tanečník, 
herec, později režisér. Tanec vy-
studoval na konzervatoři v Ostravě 
a po ukončení studia „protancoval“ 
vojenskou službu v Armádním 
uměleckém souboru Víta Nejedlého 
v Praze. Následovalo angažmá v La-
terně magice, kde vytvořil mnoho 
hlavních rolí – Harlekýna v Lásce 
v barvách karnevalu, Čaroděje 
ve Sněhové královně, Vypravěče 
Jednoho dne v Praze, Aiolosa 
v Odysseovi a Klauna v legendární 
inscenaci Kouzelný cirkus. Roli 
Veselého klauna odehrál více než 
dvatisícekrát. Kromě Laterny magi-
ky spolupracoval jako mim i s Pan-
tomimou Ladislava Fialky v Divadle 
Na zábradlí a jako tanečník s Praž-
ským komorním baletem Pavla 
Šmoka. Věnoval se choreografické 
spolupráci v českých divadlech, 
především v Divadle Petra Bezruče 
v Ostravě. Stále působí jako asistent 
režie v Laterně magice a současně 
jako pedagog a choreograf Dětské 
opery Praha.

 >

Legendární Veselý klaun  
Foto: archiv
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BALET > ???

Hudba: Ludwig Minkus
Choreografie a režie: Javier Torres
Scéna: Annukka Pykäläinen
Kostýmy: Erika Turunen
Světelný desigh: Daniel Tesař 
Dirigent: Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Uvádíme
10. a 12. 9., 14., 15. a 31. 10., 
15. a 16. 12. 2015
ve Státní opeře

La Bayadère 

Cizokrajnou, spirituální atmosféru baletu podtrhují 
symbolické jednotlivosti, kterých Torres hojně využívá, 
například lotosový květ (obraz prvopočátku světa, 
vzniku života, znovuzrození, krásy, štěstí, čistoty, 
duchovnosti, jednoty i harmonie mužského a ženského 
principu) jako hraniční prstenec pro oheň, nad kterým 
si milenci slibují věčnou lásku, tradiční indické zvonky 
a tanec s nimi či prvky jógy zakomponované do cho-
reografie v rámci „posunčiny“ (kupříkladu pozdrav 
namasté – duše zdraví duši aneb „klaním se božskému 
v tobě“ – vyjádřený skrze tradiční jógovou pozici rukou 
anjali mudra nebo-li namaskaram mudra).
Exotické prostředí dává vyniknout rafinovaným kos-
týmům (Erika Turunen), jimž dominuje orientální styl 
a lesk. Bohatá a důmyslně řešená scéna (Annukka 
Pykäläinen) se dokonale snoubí s Torresovými záměry 
a podtrhuje jejich hloubku a důvtip. Zejména je tomu 
tak v závěrečné scéně v chrámu bohyně Kálí a ve vě-
hlasné záhrobní scéně zvané Království stínů, která 
bývá nezřídka uváděna i samostatně. 

Martina Doležalová, Scena.cz, 22. 11. 2014

Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

 ×
Michal Štípa a Nikola Márová
Foto: A. Rasmussen
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BALET > ROZHOVOR

Začíná nová sezona Baletu 2015/2016. Pro vás jako 
šéfa již počtrnácté. Jaké máte pocity?
Je to stejné jako vždy. Pocit nových výzev, motivace 
a odpovědnosti zároveň s jistou dávkou trémy, nejis-
toty a otazníků. Je to zas tak trochu, jako když jdeš 
poprvé do školy. Mnohaletá zkušenost v tom nehraje 
velkou roli. Zároveň je to má předposlední sezona, 
takže cítím začátek jakéhosi „odcházení“.

Na co se mohou diváci těšit?
Opět jako vždy – tedy na bohatou a pestrou sezonu. 
A na tři nové premiéry z dílen tvůrců mezinárodního 
složení: Petr Zuska, Michael Corder, Radu Poklitaru, 
Mauro Bigonzetti a Alexandr Ekman.

Co je pro vás v této sezoně důležité z pozice umě-
leckého šéfa?
Abychom se dál těšili tak velkému zájmu diváků 
jako dosud, aby byly premiéry umělecky i divácky 
úspěšné, aby si soubor udržel a třeba ještě posunul 
výš svou interpretační sílu a aby v něm dál panovala 
tvůrčí a pozitivní atmosféra.

Co je pro vás v této sezoně důležité z hlediska  
Petra Zusky?
Z hlediska Petra Zusky? To skoro vypadá jako by 
na předchozí otázku odpovídal někdo jiný? Nějak 

se neumím striktně rozlišovat na pracovní a sou-
kromou sféru, ale budiž. V první odpovědi zmiňuji 
„poprvé do školy“ a právě teď to čeká mého syna. 
Pochopitelně to trošku prožívám a hlavně mu moc 
držím palce.

Jak vnímáte soubor Baletu ND za dobu vašeho 
šéfování?
Podobné otázky nemám příliš rád, tak budu stručný 
a výstižný. Jako soubor světové kvality, nebývalého 
žánrového rozpětí a universality. Jako soubor, který 
během představení posílá přes rampu své srdce. 
Speciálně to poslední je při velikosti tělesa o 81 
tanečnících značně vzácné.

Co byste si přál?
Přál bych si, aby se věci děly tak, jak se dít mají, což 
se mi přirozeně vyplní. A kdybych přeci jen mohl 
zaprosit o něco zásadního, tak o světýlko, které nám 
pomůže najít cestu ven z marasmu, do něhož stále 
rychleji nebezpečně zabředáváme. V rámci mnoha 
odstínů a mnoha úrovní. Z hlediska globálního 
i tuzemského. Mám obavy, že je už méně než za pět 
minut dvanáct.

hb

Přes rampu 
posíláme svá srdce...

Rozhovor  
s Petrem Zuskou,  

uměleckým šéfem 
Baletu ND, k zahájení 

sezony 2015/2016

ÚSPĚCH VE FRANCII

Velké ovace a výkřiky „Bravo!“ 
zněly 7. července divadelním 
sálem ve francouzském měs-
tě Vichy, kde s představením 
BREL – VYSOCKIJ – KRYL / Sólo 
pro tři svého šéfa Petra Zusky 
představil baletní soubor 
Národního divadla. Hlavní role 
ztvárnili první sólista Alexan-
dre Katsapov a sólistka 
Zuzana Šimáková.

Gratulujeme k úspěchu!
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BALET > UVÁDÍME

Choreografie: Ohad Naharin
Světelný design a scéna: 
Avi Yona Bueno (Bambi)
Kostýmy: Rakefet Levy

Hudba: Perez Prado & His Orchestra,  
Billy May´s Rico Mambo Orchestra,  

The John Buzon Trio, Dick Dale,  
tradiční izraelská hudba, Antonio Vivaldi, 

Marusha, Don Swan & His Orchestra, 
Dean Martin, Chari Chari, Kid 606,  

AGF, Fennesz, Kaho Naa Pyaar Hai,  
Chronomad, The Beach Boys, Rayon, 

Seefeel, Brian Eno

Uvádíme: 
15. 9. a 21. 10. 2015 

na Nové scéně

Představení vzniklo pod osobní záštitou 
J. E. pana Garyho Korena, velvyslance 

Státu Izrael v České republice.

Úspěch decadance 
OHLASY Z TISKU 

Během obřadu se všichni zúčastnění zbavují svých 
obleků a hází je postupně v rytmu kompozice na zem, 
nejde jen o šaty, jde o život, o zmučenou kůži, umuče-
nou duši a části těla, jako roztrhaného rozmetaného 
granáty. Má to celé obrovskou sílu a „běhá vám mráz 
po zádech“. Kvůli tomuto kusu, musíte přijít znova! 
Bude vás magicky a opakovaně přitahovat …
Marcela Benoniová, 5. 6. 2015, Opera Plus

Tanečníci jako by byli po jevišti rozházeni čísi rukou 
jako tarotové karty, které jsou pak tříděny do osudo-
vých obrazců. Naharin intenzivně zhmotňuje v jazyce 
tance svou představivost týkající se variabilních 
témat, vesmírnosti, civilizace, spojení duší. Jedinec 
dává smysl až jako součást celku. Balet propojuje 
prvky směšné až výsměšné, komické až groteskní, 
s prvky vážnými, závažnými, kontroverzními.
Martina Doležalová, 6. 6. 2015, Bavte.se
 
Tanečníci Baletu Národního divadla si to užívají 
naplno. Excelují mladí sólisté. Ondřej Vinklát a Viktor 
Konvalinka dokáží prodat baletní techniku, ale 
zároveň čerpat ze zemitosti současného tance. Máte 

pocit, že občas skočí až do pódia nebo že se radostí 
při tanci navzájem spontánně obejmou. (Například 
Ondřej Vinklát při laskavém „krocaním“ duetu s Jo-
nášem Dolníkem). Z tanečnic vyniká divoká a dravá 
Klára Jelínková či elegantní a vznešená Aya Wa-
tanabe. Ačkoli zmiňuji sólisty, je příjemné vnímat, že 
právě v decadance si na rozdělení první sólisté - sbor 
nikdo nehraje. V jedné z posledních scén nastupují 
na scénu jeden po druhém ve třech řadách a demon-
strativně odkryjí jeden po druhém svá holá žebra. 
Svou kůži nám naservírují sebevědomě a zároveň 
s pokorou a definitivně nás tím odzbrojí.
Markéta Faustová, 11. 6. 2015, Taneční zóna

Balet Národního divadla se s výzvou, jakou nastu-
dování Naharinových choreografií bezpochyby je, 
popasoval s velkým nasazením a velmi dobrým 
výsledkem. Nadšený aplaus, při kterém vzduchem 
létaly květiny, a pochvalná slova samotného choreo-
grafa po skončení představení byly důkazem toho, že 
se večer povedl na jedničku.
Johana Mücková, 5. 6. 2015, ČT 24

 >

Decadence
Foto: H. Smejkalová
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Hudba: Petr Iljič Čajkovskij 
(1840–1893)

Libreto: Pavel Ďumbala 
(úprava podle Vladimira Begičeva 

a Vasilije Gelcera) 
Choreografie: Lev Ivanov, 

Marius Petipa, Pavel Ďumbala,  
Hana Vláčilová

Scéna: Martin Černý
Kostýmy: Ludmila Várossová

Dirigent: Václav Zahradník

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Uvádíme: 
19., 20., 27. 9., 1. a 3. 10. 2015 

ve Státní opeře

>

Alina Nanu a soubor Baletu ND
Foto: M. Divíšek 

Labutí jezero patří k nejoblíbenějším baletním 
titulům, které mají vždy své místo na repertoáru. 
Patří také k titulům, na kterých se prověřuje taneční 
bravura a interpretační připravenost nejen předsta-
vitelů hlavních rolí, ale i sboru – ukazuje se úroveň 
a kvalita souboru.
Pokud se přijdete podívat na tento balet (do Státní 
opery), bude vám velkolepý umělecký zážitek zpro-
středkovávat více než stovka účinkujících. Více než 
šedesát je tanečníků, přes padesát členů Orchest-
ru Státní opery v čele s dirigentem. Samozřejmě, 
že velký díl pozornosti na sebe strhávají sólisté, 
představitelé hlavních rolí: Labutě (Odetty / Odilie) 
a Prince Siegfrieda. Kromě nich jsou v Labutím 
jezeru však i jiné role, nelze nezmínit Pas de quatre 
(čtyř malých labutí) a Pas de troix (tří velkých labu-
tí), výrazné mužské postavy zlého Rudovouse nebo 
rozverného Šaška. Znalé diváky neudiví, že kromě 
labutích obrazů ve 2. a 4. jednání, je tento balet plný 
tzv. charakterních tanců – jsou to tance různých ná-
rodů: ruský, neapolský, maďarský, polský a španěl-
ský, které vyžadují také patřičnou dávku interpre-
tační kompetence, herecké nadání a taneční um. 
V sezoně 2015/2016 jsou jistá tři obsazení hlavních 
rolí, na další překvapení se však jistě můžeme těšit 

vzhledem ke změnám, kterými soubor Baletu ND 
při letošním zahájení sezony prochází. V 81členném 
souboru došlo k 21 přestupům! (například demisó-
listy na sólistu a podobně).
Jedním z důležitých postupů je například jmenování 
Aliny Nanu první sólistkou Baletu ND. V roli Odetty / 
Odilie ji můžete spatřit po boku Dmytra Tenytskyy-
ho, který také „povýšil“ na pozici sólisty. Vedle nich 
v hlavních rolích můžete spatřit samozřejmě první 
sólisty Baletu ND Nikolu Márovou a Michala Štípu 
nebo první sólistku Miho Ogimoto a Giovanni Roto-
la, kterému také můžeme pogratulovat k „přestupu“ 
k sólistům. 

kat

Počítáme s Labutím
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Libreto: Jan Kodet, 
Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský 

Hudba: Zbyněk Matějů
Choreografie: Jan Kodet

Režie: SKUTR (Martin Kukučka, 
Lukáš Trpišovský)

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

Uvádíme:
2. a 4. 9., 3. 11. 2015 
v Národním divadle

Iniciační cesta muže
Čarodějův učeň
Tajuplný příběh o Krabatovi inspiroval Otfrieda Preu-
ßlera, novináře, překladatele a především světozná-
mého českého autora literatury pro děti a dospělé, 
k sepsání knihy Krabat v roce 1971. Originální lužic-
kosrbská legenda ze 17. století vypráví příběh sirotka, 
jenž po nelehkém putování zimní krajinou nalezne 
útočiště ve starém mlýně na Černé Vodě, upíše se 
krutému Mistrovi, aniž tuší, co ve skutečnosti od svých 
žáků žádá. Spolu s dalšími jedenácti učni se dá 
na čarodějnické učení, během něhož se nesmí setkat 
s žádným člověkem. Každý rok musí nejstarší z nich 
podstoupit mistrovskou zkoušku.
Temný les, černý mlýn, 12 učňů – havranů, Koraktor, 
mouka smrti, šibeniční vrch – to jsou symboly, které 
se objevují v příběhu, jež je iniciační cestou hlav-
ního hrdiny k dospělosti. Musí překonat strach ze 
smrti, použít svou moudrost, víru a poslouchat hlas 
svého srdce, aby mohl bezpečně dojít do nového 
života. Mocnou zbraní mu je láska, která je jedinou 
možností vítězství lidskosti nad nelidskou krutostí 
tyrana. Krabatova cesta je cestou každého chlapce, 
ze kterého se má stát opravdový muž!

 >

Ondřej Vinklát, Petr Zuska
Foto: H. Smejkalová

Jak vnímá toto téma 
ZBYNĚK MATĚJŮ, 
známý český skladatel, 
který zkomponoval hudbu 
právě k tomuto baletu? 

Co vám tento příběh ukazuje?  
Bude to znít jako klišé – ale vítězství nezištné 
lásky nad zlem. Proměna mladého chlapce 
v dospělého muže. 

Prošel jste jako muž také svou iniciační cestou?
V osmnácti jsem odešel z domova a tím počala 
má intenzívní cesta do opravdové dospělosti. 
Před lety se mi dostala do rukou kniha Richarda 
Rohra Stát se moudrým mužem (úvahy o mužské 
spiritualitě), kniha Mužství od Steve Biddbulpha 
a dopisy mezi Anselmem Grünem a Leo Fijenem 
(Rok, kdy zemřel můj otec). Nalezl jsem zde mnoho 
odpovědí na své otázky a tyto knihy mohu vřele 
doporučit všem mužům „na cestě do dospělosti”. 
Velmi silně si uvědomuji, jak naši synové mají, 
také díky svým báječným skautským oddílům, 
cestu mnohem snadnější.

Jak osobně porážíte zlo ve svém životě?
Snažím se reagovat pozitivně – dobrem. Neoplá-
cet a nesoudit. Je to ale někdy opravdu velmi těž-
ké. Flagrantní případy zažíváme denně za volanty 
svých vozů. Nemám problém zastavit kolonu aut 
za sebou a nechat zoufalého protijedoucího řidiče 
odbočit vlevo, nechat přejít babičku o holi mimo 
přechod … Mnohem více sebezapření mě stojí 
činy a prohlášení některých našich politiků …

Čeho jeho vaše hudba k Čarodějovu učni  
odrazem?
Mého pohledu na příběh Krabata. Od jeho tem-
ných stránek po světlem prostoupené Vzkříšení 
– symbol křesťanských Velikonoc.

Helena Bartlová
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Posíláme dvě gratulace

22. června 2015 oslavil neuvěřitelných 90 let tanečník 
a sólista Baletu Národního divadla MOJMÍR MILER.

Na baletní dráhu se vydal až ve svých osm-
nácti letech studiem na škole Máši Cvejičové. 
Po osvobození, v roce 1945, nastoupil angažmá 
jako člen baletního souboru Národního divadla 
v Brně, kde tančil v baletním, operním a hlavně 
operetním repertoáru; především v choreogra-
fiích Stanislava Remara. Za ním také odešel 
do Bratislavy, kde působil v sezoně 1946/1947. 
Další sezonu přešel do Štátného divadla 
v Košicích, kde již zakusil sólové role baletního 
repertoáru. V roce 1948 se znovu vrátil do Brna, 
přitahován tvůrčí osobností I. V. Psoty, který 
dobře vycítil jeho taneční kvality – hbitost, pruž-
nost, dynamiku s lehkým briem a výtečnými 
skokanskými dispozicemi. 

Zazářil v Tarantelle a v roli Šaška v Labutím 
jezeře, jako Pudlík ve Vzpouře hraček, Herold 
ve Spící krasavici, Šašek v Králi Ječmínkovi, 
Velitel stráže v Šehrezádě. Od roku 1954 půso-
bil jako sólista v pražském Národním divadle 
za uměleckého vedení Antonína Landy. Tančil 
v baletech Z pohádky do pohádky, Spartakovi, 
Mrtvého milého v Čarodějné lásce, Fauna v Daf-
nis a Chloe, Nuraliho v Bachčisarajské fontáně 
a významově i technicky velmi exponovanou 
figuru Pana v Prométheovi. Svou taneční dráhu 
zakončil v roce 1967. 

Do dalších let přejeme hodně štěstí,  
pevné zdra ví a lásku !

20. července oslavila své 50. narozeniny tanečnice a pedagožka VERONIKA IBLOVÁ.
V letech 1975–1983 studovala na pražské Taneční konzervatoři a v letech 1983–1988 působila jako sólistka baletu v Slovenském národním divadle 
v Bratislavě. Od roku 1988 byla v angažmá v Győri Ballet Ivana Markó v Maďarsku, kde vystupovala jako sólistka v titulech jako je Bolero, Zaslíbe-
ná země, Mechanická zahrada, La valse a v mnoha dalších. Zároveň se věnovala pedagogické činnosti na střední umělecké škole při Győri Ballet. 
Po těžkém úraze a nuceném zakončení taneční dráhy byla v roce 1991 jmenována baletním mistrem. Od téhož roku začala pracovat jako asistentka 
choreografie s Robertem Northem a Liborem Vaculíkem. Od roku 1994 působí v Národním divadle v Praze na pozici baletního mistra.  

V červenci jste oslavila krásné jubileum 
a také 20 let u divadla. Když se ohlédnete 
zpět, jaká byla vaše umělecká cesta?
Jen pro upřesnění, v červenci jsem ukončila  
20 let práce v Národním divadle jako baletní mi-
str a asistent choreografie. U divadla jsem však 
poněkud déle … Po ukončení studia na pražské 
Taneční konzervatoři jsem nastoupila do Ná-
rodního divadla v Bratislavě. Měla jsem štěstí 
a za krátkou dobu svého působení ztvárnila 
mnoho sólových rolí. Za všechny jmenuji ale-
spoň dvojroli Odetty a Odilie v Labutím jezeře, 
hlavní roli v Les Sylphides a mnoho dalších. 
V Bratislavě jsem potkala Libora Vaculíka, který 

byl nejen mým princem v už vzpomínaném 
Labutím jezeře, ale ovlivnil celou mojí další umě-
leckou cestu. V té době začal choreografovat 
a já se stala nadšenou interpretkou jeho prvotin. 
Naučil a donutil mě přemýšlet o tanci trochu 
jinak. V té době jsem byla majitelkou slušné 
klasické techniky, ale nevnímala jsem své tělo 
jako nástroj, neuměla dýchat a spoustu dalších 
věcí … Na jeho popud jsem se začala intenzivně 
věnovat moderní technice tance a to mě nesmír-
ně obohatilo a posunulo dál i v klasice.

Proč jste odešla do Maďarska?
Zatoužila jsem po změně. V té době nebylo 
možné být v moderním souboru na západě, 
aniž byste emigrovali. Řešení jsem ale našla 
poměrně brzo. Viděla jsem v Národním divadle 
představení GyÖrského baletu Ivana Marko 
a to mě doslova ohromilo. Zkusila jsem napsat 
Ivanovi dopis a k mému velkému překvapení 
mě pozval na konkurz a posléze přijal! V GyÖru 
jsem prožila dvě neuvěřitelné, úžasné a ná-
ročné sezony. Splněný sen však překazil těžký 
úraz a já jsem ve 25 letech skončila na dlouhou 
dobu v nemocnici. Sny o další taneční kariéře 
se rozplynuly. Díky své úžasné rodině, Ivanovi, 
Juditě a opět Liborovi jsem to vše ustála a za-
čala znova jinak. Nejdříve jsem dostala nabídku 
učit na Taneční konzervatoři v GyÖru, kterou 
Ivan založil. Pak přišel Libor choreografovat pro 

GyÖr a já se stala jeho asistentkou. Z osobních 
důvodů (narodila se mi dvojčata) jsem se pře-
sunula zpět do Prahy. V Národním jsem začala 
opět asistovat Liborovi a zůstala na dlouhých 
20 sezon. Za tu dobu jsem měla štěstí a čest se 
setkat s výjimečnými lidmi, tanečníky, tvůrci, 
choreografy. Nemohu nikoho jmenovat, neboť 
bych určitě někoho opomněla. Současně, již 
od doby působení v Bratislavě, jsem měla touhu 
učit a předávat zkušenosti. Ta se přetavila 
ve skutečnost, když jsem před 5 lety založila 
First International Ballet School v Praze.

V Národním divadle působíte již od roku 1994. 
Co pro vás toto divadlo vlastně znamená?
Národní divadlo – láska na celý život.

Jedno japonské přísloví říká: Vize bez akce je 
snění. Akce bez vize je noční můra. Zhmotnily 
se vám nějaké vize? 
S podivem celý život sleduji, jak se mi moje vize 
zhmotňují … Je to ovšem fuška .

Co byste si pro sebe přála do budoucna?
Přála bych si hlavně pevné zdraví pro sebe 
i mou rodinu a blízké! Také štěstí, sílu a vůli, 
abych své vize dál mohla naplňovat…

Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí 
a ještě hodně divadelních úsměvů!

 >

Mojmír Miler jako Pan v Prométheovi  
s Františkem Halmazňou 

Foto: archiv
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Martin Bárta (Macbeth) a Anda-Louise Bogza (Lady Macbeth)
Foto: P. Borecký

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

GIUSEPPE VERDI

MACBETH

DIRIGENT: JIŘÍ ŠTRUNC / MAREK ŠEDIVÝ 
REŽIE: MARTIN ČIČVÁK

UVÁDÍME: 3. 9., 24. 9., 24. 11. A 17. 12. 2015 VE STÁTNÍ OPEŘE
V PŘEDSTAVENÍ 3. A 24. 9. 2015 ÚČINKUJE V TITULNÍ ROLI 

RICHARD HAAN

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



 >

Umělecký ředitel Opery a dirigent Petr Kofroň
Foto: P. Borecký
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Umělecký ředitel Opery a dirigent PETR KOFROŇ vybral z hudebního archivu několik odlože-
ných, a přece hodnotných či efektních orchestrálních děl. Koncert k zahájení sezony 2015/2016 
dne 8. září 2015 od 19.00 tak v Národním divadle nabídne neotřelý program – orchestrální 
skladby ke slavnostním příležitostem, scénické hudby, neznámé předehry a další rarity.

Koncert k zahájení 
sezony 2015/2016

• Bedřich Smetana: Slavnostní předehra C dur k položení základního kamene Národního divadla (1868)
• Josef Nešvera: Slovanský pochod (1883)
• Mořic Anger: Štědrovečerní sen, úryvek z baletu (1886)
• Zdeněk Fibich: Hudba k živému obrazu Apoteóza zemské jubilejní výstavy (1891)
• Váša Suk: Lesův pán, předehra k opeře podle Máchova Máje (1892)
• Karel Kovařovic: Na záletech, předehra k výpravné baletní pantomimě (1909)
• Adolf Piskáček: Divá Bára, předehra k opeře (1910)
• Jaromír Weinberger: Bílá hora, ouvertura ke hře Arnošta Dvořáka (1924)
• Jára Beneš: Babička pokračuje, úryvek z baletu (1929)
• Otakar Jeremiáš: Na paměť Edvarda Beneše, smuteční fanfáry (1948)
• Hanns Eisler: Hymna Německé demokratické republiky
• Kambodžská hymna v instrumentaci Jana Hanuše
• Albánská hymna
• František Škroup: Žižkova smrt, část scénické hudby ke hře Josefa Jiřího Kolára (1850)
• Zdeněk Fibich: Midasovy uši, ouvertura ke hře Jaroslava Vrchlického (1890)
• Zdeněk Liška: Vojnarka, část scénické hudby ke hře Aloise Jiráska (1973)
• Miroslav Ponc: Obrněný vlak 14–69, část scénické hudby ke hře V. V. Ivanova (1954)
• Václav Trojan: Srpnová neděle, smuteční pochod ze scénické hudby ke hře Františka Hrubína (1958)
• Francesco Ballila Pratella: Ohnivý buben, scénická hudba ke hře F. T. Marinettiho (1922)



 >

Tomo Sugao na inscenační poradě
Foto: H. Smejkalová
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Autor libreta: Felice Romani
Hudební nastudování a dirigent:  

Enrico Dovico
Režie: Tomo Sugao

Scéna: Boris Kudlička
Kostýmy: Alexandra Grusková

Sbormistr: Adolf Melichar
Dramaturgie: Jitka Slavíková

Světelný design: Wolfgang Goebbel
Video: Bartek Macias

Obsazení 
Norma: Marie Fajtová

Adalgisa: Jana Horáková Levicová
Pollione: Aleš Briscein
Oroveso: Jiří Sulženko

Clotilde: Sylva Čmugrová
Flavio: Václav Cikánek

Premiéry: 
2. a 4. října 2015

ve Státní opeře

Při poslechu Normy nemůžeme zůstat klidní

Poslední zkušenost Státní opery s japonským režisérem je více než skvělá  
– Yoshi Oida zde připravil v koprodukci s festivaly v anglickém Aldeburghu  
a v rakouském Bregenzu inscenaci Brittonovy Smrti v Benátkách, která posléze 
získala Cenu Alfréda Radoka v kategorii scénografie. Nyní přichází do Státní 
opery o generaci mladší japonský režisér TOMO SUGAO, aby nabídl svůj pohled 
na antické drama kněžky Normy ve stejnojmenné opeře Vicenza Belliniho. 

Norma
Vincenzo Bellini 

Státní opera i Národní divadlo opakovaně hostovaly 
v Japonsku, takže jsme na vlastní kůži zažili velmi 
pozitivní vztah vašich krajanů k opeře a klasické 
hudbě obecně. Řekněte nám ale z vlastní zkušenos-
ti – co na tomto žánru, jehož kolébkou je Evropa, 
nejvíce láká Japonce?
V Japonsku se západní klasická hudba těší veliké 
oblibě. V zemi působí přes třicet profesionálních 
orchestrů a mimoto také mnoho amatérských hu-
debních těles. Také sám jsem byl od deseti do dvaceti 
let členem tokijského souboru Junior Philharmonic 
Orchestra, kde jsem hrál na housle a na violu. Jde 
o hudební těleso založené roku 1972 a vedené špičko-
vými hudebníky. Z jeho řad už do dnešního dne vzešlo 
mnoho talentovaných umělců. V Japonsku je rovněž 
uváděn i velký počet operních představení. Myslím, 
že pro Japonsko s jeho tradicí scénických umění jako 
například nó nebo kabuki není až tak obtížné přijmout 
výrazivo operního žánru, v němž se pracuje s de-
tailním ztvárněním naplno prožívaných citů a vášní, 
vypjatých situací a podobně. Scény jako tokijské Nové 
národní divadlo nebo Nissay Theatre produkují vlastní 
operní představení, mimoto po celé zemi uvádějí nezá-
vislá představení také různé neprofesionální soubory 
a šanci vystupovat na operním jevišti (a dokonce zpí-
vat hlavní role!) dostávají i amatérští milovníci opery. 

Kromě Národního divadla Japonsko pravidelně na-
vštěvují i další špičkové scény jako Metropolitní opera, 
Vídeňská státní opera nebo milánská La Scala. Na tato 
vystoupení se vždy diváci velmi těší. Bezpochyby je 
láká možnost vidět slavná díla a slyšet na vlastní uši 
světoznámé pěvecké hvězdy. Pro mne samotného je 
však největším zážitkem z operních představení, že 
mohu vidět, slyšet a procítit, jakým způsobem sklada-
tel hudebně ztvárnil příběh libreta a jak tento příběh 
promlouvá k nám, lidem současnosti. 

O tom nám řekněte více. Vaše režie zaznamenaly 
úspěch jak v Evropě, tak v Japonsku. Nejspíše jen 
několik diváků z Česka mělo ovšem tu možnost vi-
dět vaše produkce v Berlíně nebo Curychu. Přibližte 
nám, jaké kulturní a sociální hodnoty vás nejvíce 
zajímají, když režírujete operu. 
Jako divadelního režiséra mne především zajímá, jaký 
smysl bude mít pro diváky příběh díla. Může se napří-
klad snadno stát, že určitý příběh nabere zcela zvlášt-
ní smysl v závislosti na kulturním kontextu prostředí, 
v němž je hrán, podobně jako má pro japonské diváky 
svůj specifický smysl Pucciniho Madama Butterfly. 
Já každopádně vždy hledám takový úhel pohledu, 
který divákům umožní prožívat příběh odehrávající 
se jim před očima jako aktuální a naléhavý problém. 
Konkrétní přístup se pak liší příběh od příběhu a dílo 
od díla. V případě Normy cítím, že jde o příběh v mno-
ha ohledech velmi univerzální. Obsahuje v sobě totiž 
základní otázky, které znepokojují lidskou mysl zrovna 
tak v Berlíně a Praze, jako třeba v Tokiu. 

A když jste teď na začátku zkouškového proce-
su na Belliniho Normu, jaká témata jsou z tohoto 
starého a možná archetypálního příběhu důležitá 
pro vás? 
Máte úplnou pravdu, Norma je jako příběh velmi zají-
mavá právě proto, že obsahuje množství archetypál-
ních situací. Najdeme zde například motiv lásky k ne-
náviděnému nepříteli, upomínající na Romea a Julii, 
anebo motiv vnitřního konfliktu citů zrazené manželky 
s city mateřskými, známý z dramatu Medea. Navíc 
se zde také do působivého celku složitě propojuje 
mnoho dalších situací, z nichž by se každá mohla stát 
námětem mistrovského dramatu anebo úspěšného 
filmu – jako třeba motiv rozhodování lidí, kteří vedou 
určitou společnost, anebo motiv dvou přátel, kteří 
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milují stejnou ženu a jsou si navzájem soky 
v lásce. Jako režisér nechci samozřejmě opo-
míjet žádný z těchto motivů, zvláštní pozornost 
ovšem věnuji tomu, jak žije Norma coby člen 
galské společnosti. Je to vůdkyně Galie, k tomu 
Pollioneho žena, matka dvou dětí, Orovesova 
dcera a Adalgisina přítelkyně – a to z ní všechno 
dělá neobyčejně působivou titulní postavu. 
V neposlední řadě se pak musím zamýšlet i nad 
tím, jakou společenskou vizi asi měla Galie pod 
Norminým vedením, jaký způsob života asi 
vyžadovala od každého z obyvatel a jak vlastně 
máme žít jako jednotlivci, ze kterých sestává 
lidská společnost. 

Na Normě spolupracujete se scénografem 
Borisem Kudličkou, který je podepsán na vel-
mi úspěšné Salome ve Státní opeře a roz-
hodně patří mezi nejžádanější scénografy ze 
středoevropského regionu. Co vám konvenuje 
na jeho přístupu k divadlu? 
Na Borisovi oceňuji, že uvažuje jako architekt. 
Jemu totiž opravdu nejde jen o jevištní dekora-
ce, ale usiluje o skutečnou architekturu. Také 
při úvahách o podobě scény pro naše zpraco-
vání Normy jsme ve stadiu vzájemných debat 
shlédli spousty fotografií reálně existujících 
staveb a přihlédli k nim. Rovněž nám v tomto 
stadiu pracovních schůzek byl inspirací svět 
filmů Andreje Tarkovského, jako jsou například 
Stalker nebo Solaris. Následně se pak podařilo 
vytvořit skutečný architektonický prostor, který 
v jistém smyslu působí až klaustrofobickým. 
Současně tento prostor považuji až za nadre-
álné místo, kde lidské fantazie poletují jedna 

přes druhou. A proto zdi, obklopující jeviště, 
plní zároveň úlohu ploch, na které se promítají 
a reflektují lidské myšlenky. Boris pro nás 
vytvořil opravdu skvělou scénu, která před-
stavuje jednak jakousi metaforou společnosti, 
jednak i metaforu mysli jednotlivých postav 
dramatu Norma. 

Jak na vás tato Belliniho kompozice působí, 
jaké emoce ve vás podněcuje? 
Hudební složka Normy je po všech stránkách 
okouzlující – od orchestrální předehry, přes árie 
sólistů a vícehlasy až po sbory. V prvním dějství 
samozřejmě Norma zpívá své proslulé Casta 
Diva, mezi mé oblíbené však patří bezprostřed-
ně následující Ah, bello a me ritorna! Casta Diva 
představuje modlitbu, již Norma pronáší coby 
vůdkyně Galie společně s ostatními, následující 
pasáže už ovšem přinášejí první vyznání Nor-
miných osobních citů, když myslí na Pollioneho 
ale tyto myšlenky musí skrývat před veřejností. 
Dojemný je rovněž i Normin monolog v úvodu 
druhého dějství. Norma zde bojuje se strašnou 
představou zabití vlastního dítěte. Jako matka 
však není schopna něco takového provést. Hud-
ba, která nám umožňuje prožívat s Normou její 
vnitřní boj, má v sobě takové napětí, až se z toho 
posluchačům málem potí ruce. Není téměř 
možné zůstat při jejím poslechu klidný. 

Česká hudba patří k největším světovým 
operním tradicím. Znáte česká operní díla 
a chtěl byste některé v budoucnu režírovat? 
Pokud byste si mohl vybrat, které by to bylo 
a proč? 

České opery jsou skutečně populární po celém 
světě a já si mnoho z nich doslova zamiloval. 
Zvlášť pak Janáčkovu hudbu, kterou jsem po-
prvé poznal v Příhodách lišky Bystroušky. Oka-
mžitě mě překvapila a uchvátila specifičností 
svého zemitého výrazu, v němž jako by se draly 
s křikem ven ty nejhlubší emoce. A dodnes si 
jasně vzpomínám, jak velice mne před patnácti 
lety jako čerstvého vysokoškoláka nadchlo 
a dojalo představení Její pastorkyně, kterou 
v Tokiu uvedlo pražské Národní divadlo. Janáč-
kovy opery ovšem v Japonsku stále ještě nejsou 
příliš uváděny a já se to propříště jako režisér 
chci určitě pokusit změnit. Nedovedu vám 
přesně říct, čím to je, ale připadá mi, že české 
umění, hudbu nevyjímaje, má v sobě něco, co je 
velice blízké i japonskému vnímání, jakýsi velice 
působivý šarm. Kafka, Čapek, Mucha, Trnka, 
Švankmajer – to jsou všechno umělci, jejichž 
díla dosáhla ohromné popularity i u nás v Ja-
ponsku. Mám osobně velmi rád Prahu a navští-
vil jsem ji už mnohokrát, tentokrát zde však díky 
své práci režiséra mohu pobývat celý měsíc 
a půl. Doufám, že se mi díky tomu podaří trochu 
lépe poznat její krásy. Mohl bych tu ještě dlouho 
vypočítávat jména jako Smetana, Dvořák nebo 
Martinů, raději však jen krátce řeknu, že bych 
si někdy velice přál režírovat Lišku Bystroušku 
nebo Věc Makropulos od Leoše Janáčka, autora, 
v jehož pohledu na svět se zcela jedinečně pro-
pojily fantazie a skutečnost. Až tedy dokončíme 
Normu, velice rád bych se s vámi setkal právě 
nad některou z těchto oper! 

Juraj Gerbery



TOMO SUGAO

Japonský režisér Tomo Sugao se 
narodil v roce 1979 a vyrůstal v Chicagu, 
Amsterdamu, Düsseldorfu, Michiganu 
a Tokiu. Ve čtyřech letech začal hrát 
na housle; byl členem Asian Youth Or-
chestra a Junior Philharmonic Orchestra 
Tokyo. Ve svých osmnácti letech režijně 
nastudoval Kouzelnou flétnu a od té doby 
režíroval v Asii i Evropě řadu her i oper, 
mezi nimiž figurují Hamlet, Sen noci 
svatojánské, Romeo a Julie, Perníková 
chaloupka, Idomeneo, Figarova svatba 
(Nissay Theater Tokyo), Dítě a kouzla 
v Kolíně (Dětská opera Kolín), Firmiana 
Rain současné taiwanské skladatelky 
May-Tchi Chen (světová premiéra v Ná-
rodním divadle Taiwan), Offenbachovy 
operety Monsieur Choufleuri a Pomme 
d’api (v japonské premiéře), Robin Hood 
současného německého skladatele 
Franka Schwemmera (Opernhaus 
Zürich) nebo Händelovu operu Giulio 
Cesare in Egitto (Nikikai Opera). Obdržel 
řadu stipendií a cen (Gotoh Memorial 
Cultural Award, Key Miho Music Prize 
či stipendia mezinárodní Wagnerovy 
společnosti a Japonské kulturní agen-
tury). Sugao působil v Novém národním 
divadle v Tokiu (2004–2008) a v berlín-
ské Komické opeře (2008–2012) jako 
asistent režisérů jako Andreas Homoki, 
Josef Ernst Köpplinger, Benedikt von 
Peter, Marco Arturo Marelli, Jonathan 
Miller, David Pountney, Sebastian Baum-
garten, Hans-Peter Lehmann, Jetske 
Mijnssen, Yukio Ninagawa, Hideki Noda, 
Tamiya Kuriyama, Amon Miyamoto ad. 
V roce 2013 ho významný japonský ča-
sopis Bungei Shunju zařadil na seznam 
108 slibných mladých talentů, kteří 
„reprezentují budoucnost Japonska“.
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Japonské publikum bude zajímat 
evropský pohled na Normu

Vrací se do Prahy jiný Boris Kudlička, než z ní 
odcházel? Jak vnímáte práci pro Metropolitní 
operu, která je jedním z nejprestižnějších 
operních domů?
Upřímně řečeno necítím nějakou vnitřní 
proměnu, pořád přistupuji k práci na dalších 
projektech s pokorou a zároveň s obavami, jestli 
najdu zajímavý myšlenkový tvar nebo koncepci 
připravované inscenace. A je to i závazek, proto-
že naše práce bude v Metropolitní opeře pokra-
čovat, a to Wagnerovým dílem Tristan a Isolda, 
s kterým budeme v New Yorku otevírat sezonu 
2016/2017. Z profesionálního hlediska mě asi 
nejvíc fascinovala logistika změn představení 
a dekorací, velmi efektivní systém umožňující 
stavbu současně několika produkcí na bočných 
jevištích. Zatímco dopoledne se může zkoušet 
v kompletní dekoraci a se všemi světly teprve 
připravované inscenace, večer je už na jevišti 
postavené jiné představení s jakkoliv náročnou 
scénou. Toto samozřejmě vyžaduje naprosto 
svědomitou přípravu, zpracování detailních 
technických informací a snahu dosáhnout 
v limitovaném čase maximální efekt. 

Národnímu divadlu jste doporučil mladého 
japonského režiséra patrně s velmi slibnou ka-
riérou Toma Sugaa. Na jakém projektu jste se 
potkali a jak byste jeho práci charakterizoval?
Než jsem se s Tomem Sugaem seznámil 
na Kouzelné flétně v Linci, kde on byl pomocným 
režisérem jiného Japonce Amona Miyamoty 
a kde jsem já vytvořil scénografii, působil Tomo 
několik let v Komische Oper Berlin po boku 
intendanta Andrease Homokiho. Tomo je 
schopen velmi hluboké analýzy a neobyčejně 
poctivé a precizní práce na vytvoření koncepce 
i samotné realizace inscenace. Jsem si jist, že 
stejný přístup uplatní i při přípravě Normy a na-
bídne originální divadelní jazyk atraktivní pro 
publikum zde v Praze i v Japonsku, kde bude 
inscenace příští rok hostovat. 

Právě toho bych se chtěl dotknout. Už když vás 
ředitelka Opery Silvia Hroncová pro Normu 
oslovila, bylo jasné, že inscenace bude hosto-
vat v Japonsku. To je na jedné straně pozitivní 
perspektiva, ale rovněž jisté omezení. Přece 
jenom se pořád častěji prosazuje trend insce-
nování pro konkrétní obecenstvo se symbo-

lickým registrem jemu srozumitelným a jeho 
oslovujícím. Jak přistupujete k eventualitě, 
že inscenaci uvidí dvě odlišná publika s jinou 
historickou a estetickou zkušeností?
Ve skutečnosti se tato eventualita projeví pouze 
v technické rovině. Musíme respektovat sku-
tečnost, že inscenace bude hostovat v krátkém 
čase v několika divadlech s odlišným techno-
logickým zázemím. Pokud mluvíme o obsahu 
a interpretaci díla, není důvod pro odlišný 
přístup, než uplatňujeme při práci na jakékoliv 
jiné inscenaci. Od nás se očekává zajímavá 
spíše originální koncepce, osobní a subjektivní 
pohled na téma než přizpůsobování se oče-
káváním publika. Taktéž nevnímám ani rozdíl 
mezi mladým a starším zkušenějším divákem. 
A po svých několika scénografických zkuše-
nostech v Japonsku si myslím, že právě naše 
současná evropská perspektiva může diváky 
nejvíce zajímat. Dbáme na srozumitelnost pří-
běhu a podpoříme ty nejatraktivnější momenty 
děje. Ohýbat inscenaci směrem k japonskému 
publiku nemá smysl již z toho důvodu, že Norma 
zůstane v Praze repertoárovým titulem.

V této sezoně vás v Praze čeká rovněž 
spolupráce s režisérem Keithem Warnerem 
na Elektře ve Státní opeře. S jakým scénickým 
řešením přijdete?
O tom klíčovém scénografickém nápadu bych 
zatím nechtěl mluvit. Příští víkend se potkám 
s Keithem Warnerem v Göteborgu, kde mimo-
chodem připravuje novou operu Notorious podle 
Hitchcockova thrilleru, a chceme ten prvotní 
nápad nad maketou scény dále rozvíjet. Teď mi 
v souvislosti s předchozí otázkou napadá, že 
koneckonců i Elektra je pro různá publika, jelikož 
se jedná o koprodukci se San Francisco Opera. 
A ani zde pro nás nebude rozhodujícím kritériem 
vzniku naší koncepce kulturní rozdílnost ame-
rického a českého diváka. Mně se líbí Keithův 
přístup k opeře ovlivněn britskou divadelní tradi-
cí, tendencí k formálně monumentálnímu gestu 
a zároveň na velmi dobrých vokálně dramatic-
kých výkonech. Detailně se zabývá prostorem 
a jeho využitím a má zálibu v používání divadelní 
technologie, což je nám společné. 

Několik let se diskutuje o rekonstrukci Státní 
opery. Přestože se divadlo v maximální míře 

snaží vycházet vstříc inscenátorům a divá-
kům tak nabídnout i současná scénická řeše-
ní, nelze zastřít, že naše jevištní technologie 
není na špičkové úrovni. Jak vnímáte tento 
nedostatek jako scénograf s bohatou zahra-
niční zkušeností?
Řada operních domů zejména těch z konce 19. 
století i starších momentálně prochází promě-
nou směřující k rozšíření technických možností 
za předpokladu zachování historické hodnoty 
stavby. Toto je právem aktuální téma i v Praze. 
Abych byl upřímný, prostor Státní opery není 
pro scénografa právě vyhovujícím z hlediska 
technologických a logistických možností. Není 
to otázka historické nebo moderní divadelní 
budovy nebo samotné jevištní technologie. Nej-
větším limitem je fakt, že Státní opera postrádá 
přípravní montážní prostor bočného nebo 
zadního jeviště, který by technickým složkám 
usnadnil stavbu dekorace nebo ji urychlil. Tyto 
omezené možnosti pak nedávají pro samotnou 
koncepci a pro uplatnění různorodých scéno-
grafických přístupů velký prostor. Věřím, že 
rekonstrukce přinese zlepšení těchto podmínek 
a dovolí zkvalitnit období pro přípravu nových 
produkcí. Ovšem v případě Státní opery to může 
vyžadovat radikálnější zásahy. 

Známe vaši scénografickou práci, ale už 
méně zakázky mimo divadlo. Můžete přiblížit 
své realizace vedle operní scénografie?
Nacházím se v zajímavém momentu své kariéry, 
kdy mi práce pro Metropolitní přinesla řadu růz-
norodých nabídek a s tím spojenou nutnost ještě 
větší selekce divadelních projektů, které mohu 
realizovat. Do toho u mě převažuje rostoucí 
zájem o design, architekturu a urbanismus, což 
nejspíše povede k ještě větší redukci čistě diva-
delních projektů. Po realizaci polského národního 
pavilonu na Expo 2010 v Šanghaji jsem začal re-
gulárně spolupracovat s Varšavským architekto-
nickým ateliérem WWAA. Dnes u nás pracuje 20 
mladých talentovaných architektů a mezi naše 
aktuální projekty patří např. dubajská hotelová 
síť Raffles, design studií Katarské státní televize 
nebo rezidenční a expoziční komplexy ve Varša-
vě. Nevinné dobrodružství na polském pavilonu 
mi tedy přineslo fascinující práci i mimo divadlo.

Juraj Gerbery

Pokud patřila Straussova Salome mezi nejúspěšnější premiéry minulé sezony, velkou měrou k tomu při-
spěl scénograf BORIS KUDLIČKA. Jeho realizace jsou v Polsku spojené se jménem výtečného režiséra 
Mariusza Trelińskeho, s kterým letos dosáhl jednoho z pomyslných operních vrcholů – premiéru double-
-billu Jolanta/Modrovousův hrad v newyorské Metropolitní opeře. V červnu si navíc vysloužil Zlatou medaili 
za divadelní architekturu na letošním Pražském quadriannale za realizaci slovenské expozice věnované 
osobnosti kostýmního výtvarníka a scénografa Milana Čorby. A nyní se do Prahy vrací, aby svým pohledem 
a přístupem přispěl ke zrodu inscenace Belliniho Normy ve Státní opeře. 

 >
Boris Kudlička

Foto: archiv



BORIS KUDLIČKA

Boris Kudlička je jedením z nejvýznam-
nějších slovenských scénografů. V roce 
1995 se stal asistentem prof. Andrzeje 
Kreutz Majewského v Národní opeře – 
Teatr Wielki ve Varšavě. Od roku 1996 
pracuje ve svobodném povolání a věnuje 
se především scénografii pro operní 
inscenace. Pravidelně spolupracuje s re-
nomovanými operními režiséry, Keithem 
Warnerem, Dalem Duesingem a nejčastěji 
– od roku 1999 – s Mariuszem Trelińskim. 
Spolu jsou podepsáni pod úspěšnými 
inscenacemi oper jako Madama Butterfly 
(Puccini), Král Roger (Szymanowski), 
Otello (Verdi), Don Giovanni (Mozart), Evžen 

Oněgin (Čajkovskij), Piková dáma (Čajkov-
skij), Andrea Chénier (Giordano), Bohéma 
(Puccini), Orfeo ed Euridice (Gluck), Boris 
Godunov (Musorgskij), Jolanta (Čajkovskij), 
Aleko (Rachmaninov), La traviata (Verdi), 
Turandot (Puccini), Bludný Holanďan (Wag-
ner), Manon Lescaut (Puccini) ad.  
Profesní zájmy Borise Kudličky se neo-
mezují pouze na operu. Navrhuje scény 
pro film, divadlo a koncerty a rovněž 
pro světové výstavy a získal několik 
významných ocenění včetně zlaté me-
daile na Pražském Quadriennale a řádu 
ministra kultury Polské republiky Gloria 
Artis za zásluhy o kulturu. 

 >

Momentka s Mariuszem 
Trelińskim v New Yorku v lednu 
2015, kdy sněhová vánice 
způsobila kolaps dopravy 
a odložení premiéry jejich 
připravované inscenace pro 
Metropolitní operu
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OPERA > ZPRÁVY

Smutné odchody
V létě 2015 nás opustily dvě operní osobnosti. Čest jejich památce!

16. července zemřel barytonista 
PAVEL ČERVINKA 
(nar. 9. 3. 1940).
 
Absolvoval pražskou konzervatoř u profesorů Jana Berlíka a Teodora 
Šrubaře. Již ve svém prvním angažmá v Liberci (1963–72) vytvořil více 
než padesát postav z barytonového oboru domácího i světového operního 
repertoáru. V letech 1972–80 byl sólistou opery Státního divadla v Ostravě. 
Od roku 1981 do roku 2007 byl sólistou Národního divadla a Státní opery. 
Ze stěžejních rolí, které zde vytvořil, připomeňme alespoň Smetanova Pře-
mysla a Radovana (Libuše), Kalinu (Tajemství), Budivoje (Dalibor), Krušinu 
(Prodaná nevěsta), Tomše (Hubička), Tausendmarka (Braniboři v Čechách), 
Dvořákova Bohuše (Jakobín), Janáčkova Haraštu (Příhody lišky Bystroušky), 
Verdiho Germonta (La traviata), Wagnerova Lodníka (Tristan a Isolda), Mora-
lese (Bizet: Carmen) a Leona Klinghoffera (J. Adams: Smrt Klinghoffera).
Věnoval se hojně koncertní činnosti u nás i v zahraničí. Soustřeďil se 
především na písňový repertoár, ale uváděl i operní árie. Spolupracoval 
se symfonickými orchestry, rozhlasem a televizí. Vystoupil v operních 
domech v Německu, Rakousku, Finsku, Polsku, Itálii a Švýcarsku.

30. července zahynula při požáru rodinného domku 
v Praze světová pěvkyně LUDMILA DVOŘÁKOVÁ 
(nar. 11. 7. 1923). 

Členkou Národního divadla byla sice jen krátce (1954–1957), ale do srdcí 
diváků se hluboce zapsala. V letech 1957–1960 pak působila ve Sloven-
ském národním divadle v Bratislavě a od roku 1960 byla činná v Berlíně 
(Deutsche Staatsoper). Spolupracovala s divadly ve Vídni (Staatsoper, 
poprvé 1955), v Mnichově (Bayerische Staatsoper,1964–1974), v Bayreu-
thu (1965-1971), v New Yorku (Metropolitan Opera,1966–1968), v Londýně 
(Covent Garden,1966–1972), v Buenos Aires (Teatro Colón,1966), v Paříži 
(1967–1972), v Budapešti (od 1968), v Římě (1972) aj. 
Svůj dramatický soprán uplatňovala v rolích, jako je Smetanova Milada, 
Beethovenova Leonora, Wagnerova Brünnhilda, Venuše, Senta, Kundry, 
Straussova Maršálka ad. 
V roce 2002 obdržela Cenu Thálie za celoživotní dílo. 

 >

Ludmila Dvořáková (Alžběta), Tannhäuser, 1955
Foto: J. Svoboda

 >

Pavel Červinka, Rigoletto, 1988
Foto: O. Pernica



 

4. ROČNÍK FESTIVALU JARMILY NOVOTNÉ

VÝSTAVA OPERNÍCH KOSTÝMŮ JARMILY NOVOTNÉ
. září  – . prosince  
Obecní dům, Praha

SLAVNOSTNÍ VEČER U PŘÍLEŽITOSTI KŘTU PRVNÍ 
MONOGRAFIE O JARMILE NOVOTNÉ
AUTOR: PAVEL KOSATÍK 
. září 
Obecní dům, Praha

Více informací na www.zamekliten.cz
a na www.facebook.com/FestivalJarmilyNovotne

BOHUSLAV SCHNIRCH (10. srpna 1845 – 30. září 1901) byl jeden 
z nejvýznamnějších sochařů generace Národního divadla. Jeho 
sochařský styl vycházel z klasicismu, novorenesance a dospěl 
k realismu. Již při projektování Národního divadla byl osloven jeho 
architektem Josefem Zítkem, aby tuto důležitou budovu ozdobil. 
Lodžie s korintskými sloupy nad hlavním vstupem do budovy nese 
jeho sochy Apollon a devět múz. Největším a bezesporu nejzná-
mějším Schnirchovým dílem jsou slavné bronzové trigy (antická 
trojspřeží) s bohyněmi vítězství na nárožních pylonech budovy, 
na kterých pracoval tři desítky let. Původní trigy však byly zničeny 
při požáru Národního divadla 1881 a nově je vytvořili jeho žáci, so-
chaři František Rous, Emanuel Hallmann a Ladislav Šaloun. Na di-
vadle umístěny v roce 1911, tedy až po Schnirchově smrti. Schnirch 
je autorem celé řady výzdoby dalších známých budov – Rudolfina, 
Národního muzea, Zemské banky či Pražské městské pojišťovny.

170. VÝROČÍ 
NAROZENÍ 

BOHUSLAVA 
SCHNIRCHA
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1  Významné jubileum oslavila sopranistka EVA DĚPOLTOVÁ (5. 8.). 
Sólistka Opery ND 1979–2004, kde vytvořila mnoho významných rolí 
(Turandot, Lady Macbeth, Libuše, Donna Anna, Manon Lescaut, …).  
Zvána byla často i na zahraniční scény. Blahopřejeme!  
Jako titulní Libuše, 1995

2  Krásné jubileum oslaví tanečnice, pedagožka ASTRID ŠTÚROVÁ 
(22. 9.), členka Baletu ND od r.1955, 1956 jmenována sólistkou. 1978–
1980 vedoucí Baletu ČST, členka umělecké rady ND. Gratulujeme!  
V Pochodni Prométheově, 1965

3  Před 110 lety se narodil herec JIŘÍ DOHNAL (12. 8. 1905–9. 9. 1984), 
člen Činohry ND 1935–1944,1946–1984. V letech 1969–1972 byl rovněž 
šéfem Činohry. V roli Sochaře, Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou,1965

4  Dvojí výročí si připomeneme u VLADIMÍRA JEDENÁCTÍKA (18. 7. 1905–
9. 8. 1980) – 110. výročí narození a 35. výročí úmrtí. Sólistou Opery ND byl 
1942–1973. Rovněž vyučoval hereckou výchovu na katedře operní režie 
a zpěvu Hudební fakulty AMU. Jako Vilém z Harasova, Jakobín, 1961

5  Před 80 lety zemřel OTAKAR OSTRČIL (25. 2. 1879–20. 8. 1935), hudeb-
ní skladatel, operní dramaturg a významný šéf Opery ND (1920–1935). 

6  Před 90 lety se narodil VLASTIMIL JÍLEK (2. 9. 1925–16. 4. 1996), 
dlouholetý člen Baletu ND (1945–1978). Byl nejen mimořádně talentova-
ným tanečníkem, ale také choreografem. Po smrti S. Machova šéf Baletu 
(1951–1953). Jako Nurali, Bachčisarajská fontána, 1954

7  Dne 16. 6. 2015 zemřel jeden z nejvýznamnějších českých dramatiků 
druhé poloviny 20. století JOSEF TOPOL (nar. 1. 4. 1935). V r. 1991 se právě 
jeho inscenací Sbohem Sokrate otevíralo Stavovské divadlo. 
V květnu 1994 jmenován členem Rady ND. 

8  29. 7. 2015 zemřela po dlouhé nemoci SYLVA TURBOVÁ (nar. 
30. 9. 1947), bývalá členka Činohry ND (1972–1998) Na jevišti Národního 
divadla naposledy vystoupila v Roku na vsi v divadelní sezoně 1992–1993. 
Letní hosté, 1981 

17. června nečekaně zemřel JUDR. IVO KUBEŠ. V letech 1981–1990 pra-
coval jako sekretář ředitele ND. Poté se vrátil do diplomatických služeb. 
Po odchodu do důchodu psal a překládal z několika jazyků.  

Čest jejich památce.
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KALEIDOSKOP

1 2

3
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6 7

5
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Společenský
kaleidoskop

Restaurování lunet 

V závěru minulé sezony skončila třetí 
etapa restaurování lunet z cyklu Vlast 
a nástropního triptychu Umění – Vzkří-
šení umění.

1  Restaurování bylo umožněno 
díky finančnímu daru podnikatel-
ky, filantropky a mecenášky ND, 
prof. Dr. Dadji Altenburg-Kohl.

Macbeth  
ve Státní opeře

V červnu měla premiéru opera  
Macbeth v hudebním nastudování  
Jiřího Štrunce a režii Martina Čičváka.

2  Filmová publicistka Eva Zaoralová, 
pěvkyně a herečka Soňa Červe-
ná a ředitel Národního divadla 
doc. MgA. Jan Burian

3  Děkovačka
4  Představitelka Lady Macbeth 

Anda-Louise Bogza a Anton 
Keremidtchiev, představitel titulní 
role. Za nimi hudební ředitel Státní 
opery Martin Leginus

5  Režisér Martin Čičvák a dirigent 
Jiří Štrunc

6  Prof. JUDr. Jiří Srstka, ředitel 
agentury DILIA, a Petr Kofroň, 
umělecký ředitel Opery ND a SO

Dekadence

Na Nové scéně proběhla premiéra 
netradiční choreografie izraelského 
umělce Ohada Naharina.

7  Aplaudující publikum s Karolem 
Sidonem

8  Velvyslanec Státu Izrael J. E. Gary 
Koren a ředitel ND doc. Jan Burian

9  Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl, 
Quido Sarno (demisólista) a Mathias 
Deneux (sólista Baletu ND)  

10  Choreograf Ohad Naharin s dcer-
kou a Petr Zuska, umělecký šéf 
Baletu ND

11  Malá nezapřela taneční vlohy 
po tatínkovi.
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12

15

13

14

18

16

21

17

Sweet Sweet Sweet  
Nebeský festival 

Česká expozice 13. Pražského 
Quadriennale PQ ’15, jehož tématem 
byl SdílenýProstor: Hudba Počasí 
Politika, se konala v průběhu června 
na Nové scéně.
12  Mezi účinkujícím byl např.  

Miloslav König
13  Kateřina Winterová
14  420PEOPLE

Dance Gala

V dramaturgii budoucího uměleckého 
šéfa Baletu ND Filipa Barankiewicze  
se uskutečnilo ve Státní opeře slav nost
ní představení s předními tanečníky.
15  Závěr představení
16  Petr Zuska a Filip Barankiewicz, 

umělecký šéf současný a umělecký 
šéf budoucí

Závěr sezony

Již tradičně v červnu proběhlo setká
ní vedení, umělců, sponzorů, mecená
šů a zaměstnanců divadla. Tentokrát 
ve foyer 1. balkonu a v jeho lodžii.
17  Ředitel ND doc. Jan Burian a člen 

Činohry Jiří Štěpnička
18  Divadelní publicista Jan Kerbr, 

Jelena Mašínová a Pavel Kohout
19  Hudební skladatel Aleš Březina

Hudební Litomyšl 

V červnu a červenci se konal 57. 
ročník mezinárodního operního fes
tivalu Smetanova Litomyšl. Opera ND 
a Státní opera se podílely inscenace
mi Boris Godunov, Dvě vdovy, Netopýr 
a Macbeth.
20  Děkovačka ansámblu po  

Borisi Godunovovi
21  Inscenace Smetanovy opery Dvě 

vdovy, která vznikla na objednávku 
festivalu v roce 2013, zde měla 
svou derniéru.
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www.hisvoice.cz
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Sháníte svůj Art+Antiques?  
Najděte si ho pomocí aplikace  
Kiosk Navigátor
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Předplaťte si Art+Antiques a získáte

12 čísel časopisu (z toho 2 dvojčísla) 

Zdarma Ročenku ART+ 

ARTcard s programem Sphere card

Přístup do elektronického archivu časopisu

umění žít s uměním 
měsíčník o umění, architektuře, designu a starožitnostech

artcasopis.cz
facebook.com/Artcasopis

ND_inzerce_90x133.indd   5 17.4.2015   16:26:01

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
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POLITIKA
ZE VŠECH STRAN

www.ParlamentniListy.cz



Filip Kaňkovský
Filip Kaňkovský se stal stálým členem Činohry ND po úspěšném uvedení ins-
cenace Strakonický dudák. Vystudoval hru na klavír, absolvoval obor herectví 
na DAMU. Hostuje v ústeckém Činoherním studiu, v Divadle Komedie a v Divadle 
Minor, účinkuje ve filmech i televizních seriálech. Je frontmanem kapely Green 
Småtroll. V Národním divadle ho můžete vidět v inscenacích Les, Ze života hmy-
zu, Zemětřesení v Londýně nebo Po sametu.

Filipe, jste jedním z nejmlad-
ších členů ND, jak jste se dostal 
k herectví?
Na gymnáziu jsme v rámci škol-
ních oslav vytvořili soubor, který 
hrál hry divadla Járy Cimrmana. 
Velice se mi to zalíbilo. Líbila 
se mi ta okamžitá interakce. 
Okamžitě vidíte, jestli to publikum 
baví. V hudbě je to trochu jinak. 
Díky tomu jsem začal chodit 
do dramatického kroužku. I když 
už dost pozdě. Byl jsem tam 
jedním z nejstarších. Další silný 
impuls byl film … a bude hůř, 
ve kterém jsem měl možnost si 
zahrát a tam jsem zjistil, že tohle 
mě asi opravdu baví. No a pak 
jsem po maturitě zkusil přijímač-
ky na DAMU a vyšlo to.

Jak vzpomínáte na svá student-
ská léta na pražské DAMU?
Mám to v živé paměti, protože 
oficiálně studentem ještě jsem. 
DAMU pro mě byla a je opravdu 
důležitou zkušeností. Dost jsem 
tím získal i ve svém osobním 
životě. Měl jsem také velké štěstí 
na pedagogy a ten studijní kolotoč 
jsem si opravdu užil naplno.

Jako herec jste spíše reprezen-
tantem takzvaného prchavého 
umění, máte ještě jiné umělecké 
aktivity? 
Nevím, jestli se to dá nazvat umě-
leckou aktivitou. Přes dvanáct let 
funguju jako frontman a klávesi-
sta v kapele Green Småtroll. To je 
moje druhá rodina. Dlouho jsem 

dělal také loutkové divadlo a když 
mám čas, trochu píšu a maluju.

Jaký je váš názor na performan-
ce art a byl byste ochoten něco 
takového realizovat?
Nemám s ním osobní zkušenost, 
ale ta idea se mi zamlouvá. Už 
dlouho platí, že fúzí se dá dosáh-
nout něčeho neotřelého. Nechci 
říct nového. Určitě bych ochoten 
byl. Rád zkouším nové věci. Je 
potřeba posouvat si hranice 
zkušeností.

Naše galerie (Galerie Kodl) se 
nedávno přestěhovala do blíz-
kosti Národního divadla, kde trá-
víte mnoho času. Já jsem u vás 
byl, co vy u nás?
Jsem s vámi vystavovanými díly 
obeznámen a mám z nich radost.

Byl v galerii nějaký obraz, který 
vás natolik zaujal, že byste si 
v něm chtěl zahrát?
To je zajímavá myšlenka. Když se 
dívám na obraz, nenapadá mě, že 
bych ho chtěl zatížit svou přítom-
ností, když se ale ptáte, určitě 
by mi bylo příjemně v přírodních 
motivech. Nevím, jestli bych v nich 
chtěl přímo hrát, stačilo by mi 
zřejmě dýchat tu atmosféru, kterou 
chtěl malíř vystihnout. Kdybych 
měl být konkrétní, bylo by mi jistě 
krásně v obrazu Václava Radim-
ského s názvem Kvetoucí sad nebo 
v díle Jana Hirsche, který nese 
název Dům v lese. A kdybych měl 
ocenit i jiné krásy, hezky by mi bylo 
asi i v plátně Augusta Němejce 
s názvem Před zrcadlem.

Když jsme teď sousedé,  
přijdete zas?
Velice rád.
 

Chcete i vy mít možnost udělat 
rozhovor s vaší oblíbenou 

divadelní osobností? Máte-li 
v oblibě divadlo a vše, co se 

kolem něj děje stejně tak, jako 
naši mecenáši, staňte se i vy 

mecenášem Národního divadla. 
Stanete se tak součástí spole-
čenství milovníků kultury, kteří 

se pravidelně scházejí v prosto-
rách Národního a Stavovského 

divadla, Státní opery a Nové 
scény. Vítáme nové členy již 
za příspěvek ve výši 1500 Kč 

ročně. Nabízíme svým členům 
řadu zajímavých benefitů 

a skutečnou účast na společen-
ském životě naší první scény. 

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

Další zajímavosti sledujte na inter-
netových stránkách www.meknd.cz 
nebo na našem facebooku.

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

Vítáme vás v nové sezoně 
a těšíme se na mnoho bá-
ječných společně stráve-
ných chvil v našich diva-

delních domech a s našimi 
umělci. Sezonu začínáme 
oblíbenými rozhovory me-
cenášů s umělci. Talento-
vaného herce Filipa Kaň-
kovského vyzpovídal nový 
člen Mecenášského klubu 

MATYÁŠ KODL, student „art 
investment” a pokračovatel 

rodinné tradice Galerie Kodl.

 >

Filip Kaňkovský 
Foto: J. Šimandl
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Pivovar Národní — Národní 8, 110 00 Praha 1 — Tel.: +420 222 544 932 — pivovar@pivovarnarodni.cz — www.pivovarnarodni.cz

Bosch Rexroth, spol. s r. o.
Těžební 2, 627 00 Brno
tel. 548 126 111 | info@boschrexroth.cz | www.boschrexroth.cz

Již více než tři desetiletí navrhuje a instaluje Bosch 
Rexroth jevištní technologii dle přání zákazníka. 
Žádný jiný poskytovatel nemá více zkušeností, pokud 
jde o kombinaci hydraulických, elektromechanických 
a kombinovaných pohonů. Kvalitu a komfort ovládání 
dodáváme nejen velkým divadelním domům. Jsme 
partnerem i malých a středních divadel. 

To vše celosvětově – Národní divadlo Praha, Nové 
divadlo v Plzni, Národní divadlo Bratislava, Opera 
House Oslo, Bolšoi Theatre Moskva, Cirkus Minsk,…

Jevištní technologie 
Bosch Rexroth To je ono!

Pivovar Národní
Hned vedle Nové scény v historické 
budově Voršilského kláštera na Ná-
rodní 8 byl otevřen nový minipivo-
var. A pro Vás, návštěvníky před-
stavení Národního divadla, máme 
několik výhod – s platnou vstupen-
kou na představení máte v našem 
pivovaru 10% slevu a po celé září 
druhé pivo zdarma! Navíc můžete 
využít vyhrazené sklepní prostory 
nového Divadelního klubu. Vaříme 
vlastní pivo Czech Lion a při jeho 
výrobě se držíme starých dobrých 
českých tradic. Pivo vařit umíme. 
Náš sládek Jaroslav Košťák vařil 
pro nás již v minulosti – v Pivovaru 
U Bezoušků v Průhonicích a sám 
má bohaté zkušenosti z velkých 

i malých pivovarů. Rozhodli jsme 
se průhonický pivovar přestěho-
vat do centra Prahy. Varny jsme 
repasovali, proto jsou u nás k vidění 
nádherné původní varny, které dnes 
už nikde nekoupíte, namísto nových 
nerezových, a doplnili a znatelně 
rozšířili kapacitu výstavu. 

Czech Lion je momentálně na čepu 
ve dvou druzích – klasický světlý 
filtrovaný ležák 11% plzeňského 
typu, kulaté, plně sladové osvěžující 
chuti nebo 11% nefiltrovaný ležák 
plzeňského typu příjemně chmelové 
plné chutia 13% polotmavý speciál 
větší hořkosti, granátové barvy 
a karamelové chlebnaté chuti. Na-

bízíme i Pilsner Urquell. Na jídelním 
lístku najdete kromě klasické české 
kuchyně i moderní mezinárodní 
gastronomii a samozřejmě i dob-
roty k pivu. V současnosti máme 
kapacitu 170 míst uvnitř a venku 
v prostorách Voršilské zahrady 
230 míst, kde si můžete posedět 
i na našich retro lehátkách. Každý 
den od 17 h si k nám můžete přijít 
se svými dětmi opéct špekáčky 
na otevřeném ohni.

V suterénu najdete i Divadelní klub, 
pro Vás i umělce ND, který vznikl 
ve spolupráci s Národním divadlem, 
které nám poskytlo fotografie k jeho 
výzdobě. Prostory, ve kterých jsme 

pivovar otevřeli, jsou totiž s umělci 
úzce provázány. Už za první 
republiky zde fungovala restaurace 
Klášterní vinárna, a to až do 90. let 
20. stol.

Právě strategické místo v centru 
Prahy byly příčinou častých ná-
vštěv významných českých umělců 
jako Adiny Mandlové, Oldřicha 
Nového, Jana Wericha, Jiřího 
Trnky aj. Později k těm významným 
hostům, kteří „Klášterku“ navštívili, 
patřili i Václav Havel. 

Otevřeno máme denně od 11.00 
do 23.30 a těšíme se na Vaši 
návštěvu.
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OBCHODNÍ INFORMACE

STÁTNÍ OPERASTÁTNÍ OPERA

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
Národní divadlo nabízí SENIORŮM ve věku 65+ možnost 
zakoupit vstupenky s 50% slevou na vybraná místa 
na představení ND. * Můžete tak navštívit Národní divadlo 
již od 60 Kč za vstupenku. Více informací v pokladnách 
ND. Kromě této slevy mohou senioři využít rovněž naší 
speciální nabídky na vybraná představení v září 2015: 

ČINOHRA 
Strakonický dudák 
16. 9. v 19.00, Národní divadlo (I. balkon, 200 Kč)
1914 
19. 9. v 19.00, Stavovské divadlo (přízemí, 200 Kč)
Strasti života
23. 9. v 19.00, Stavovské divadlo (celé hlediště, 100 Kč)
OPERA 
Jakobín 
1. 9. v 19.00, Národní divadlo (II. balkon, 350 Kč)
Trubadúr 
9. 9. v 19.00, Státní opera (II. balkon střed, 250 Kč)
Tosca
13. 9. v 19.00, Státní opera (II. balkon střed, 250 Kč)
BALET 
Čarodějův učeň
2. 9. v 19.00, Národní divadlo (I. a II. balkon, 300 Kč)
Sólo pro tři 
26. a 29. 9. v 19.00, Národní divadlo (I. a II. balkon, 300 Kč)
LATERNA MAGIKA
Legendy magické Prahy
10. 9. ve 20.00, Nová scéna (střed, 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách Národního 
divadla. Po předložení dokladu lze slevu uplatnit až 
na 2 vstupenky (1 + doprovod) na každé představení v na-
bídce. Rezervace: 224 901 448, info@narodni-divadlo.cz

Národní divadlo nabízí studentům a mladým divákům 
do 26 let vstupenky s 50% slevou na vyhrazená místa 
na všechna představení ND. * 
Kromě této slevy mohou studenti a mladí diváci 
do 26 let využít rovněž naši speciální nabídku  
na vybraná představení v září 2015:

ČINOHRA 
Zemětřesení v Londýně
9. 9. v 19.00, Nová scéna (celé hlediště, 100 Kč)
Kámen
11. 9. v 19.00, Stavovské divadlo (přízemí, 200 Kč)
1914
18. 9. v 19.00, Stavovské divadlo (přízemí, 200 Kč)
OPERA 
Rudá Marie
1. 9. ve 20.00, Nová scéna (200 Kč)
Macbeth
24. 9. v 19.00, Státní opera (II. balkon střed, 250 Kč)
BALET 
Čarodějův učeň 
2. 9. v 19.00, Národní divadlo (I. a II. balkon, 300 Kč)
Sólo pro tři
26. a 29. 9. v 19.00, Národní divadlo (I. a II. balkon, 300 Kč)
LATERNA MAGIKA
Human Locomotion
4. 9. ve 20.00, Nová scéna (střed za 300 Kč)
Legendy magické Prahy
12. 9. ve 20.00, Nová scéna (střed za 300 Kč)

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

Nová publikace 
o Státní opeře
Ještě v červnu naši nabídku publi-
kací s divadelní tematikou rozšířila 
knížka o budově a historii Státní 
opery. Formou kratších textů a mno-
ha fotografií vás provedeme od sa-
mého počátku až do současného 
dění této významné operní a baletní 
scény. Tato publikace by společně 
s knihami Národní divadlo před 
oponou a Stavovské divadlo před 
oponou neměla chybět v knihov-
ně žádného věrného návštěvníka 
našich divadel.

Nové dárkové 
předměty 
S novou divadelní sezonou uvádí 
Činohra na trh sérii dárkových před-
mětů k jednotlivým inscenacím. Líbí 
se vám naše představení? Fandíte 
nám? Kupte si tričko, odznak nebo 
kalendář. K dostání v pokladně 
na Nové scéně nebo před začátkem 
divadelního představení přímo 
v divadle. Objednat se dá i na našem 
webu. 

Změny  
v předplatném
R: Změna titulu 4. 9. 2015 od 19 
hodin. Namísto Kouzelné flétny 
se odehraje představení Don Gio-
vanni. Datum a místo představení 
zůstává beze změny. 

SE5: Změna titulu 13. 9. 2015 
od 14 hodin. Namísto původně 
plánované opery Le nozze di 
Figaro se odehraje představení 
Kouzelná flétna. Pozor na změnu 
času! Představení ve Stavov-
ském divadle začíná až v 17 
hodin.

OV: Změna titulu 26. 10. 2015 
od 19 hodin. Namísto původně 
plánované opery Cosi fan tutte se 
odehraje představení Don Giova-
nni. Datum a místo představení 
zůstává beze změny.

Zlevněné vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách Národního divadla po předložení dokladu prokazujícího věk. Senioři mohou slevu uplatnit 
až na 2 vstupenky (1 seniorská + doprovod) na každé představení v nabídce, mladí diváci do 26 let mohou slevu uplatnit na 1 vstupenku na každé 
představení v nabídce. 

Informace a rezervace individuálních vstupenek:
www.narodni-divadlo.cz, info@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 448 (po–ne 10–18 hodin), informace o pokladnách s. 50.
Slevu 50 % lze využít kdykoli, speciální nabídky na daný měsíc jsou vyhlašovány obvykle k 25. dni předcházejícího měsíce.
Slevy lze uplatnit pouze při nákupu vstupenek v pokladnách Národního divadla, nikoliv při online nákupu. 
Informace a rezervace předplatného:
www.predplatnend.cz, predplatne@narodni-divadlo.cz, tel. 224 901 487, pokladna předplatného Národní 4, Praha 1 (po–pá 10–18 hodin).

* Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II. galerie | Státní opera – II. balkon (postranní místa) | Nová scéna – místa na pravém a levém kraji hlediště,  
respektive do celého hlediště pro představení hraná při redukovaném hledišti (činohra). Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje  
a speciální nabídky budou vyhlašovány vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Sleva se nevztahuje na představení Sluha dvou pánů, akce typu 
pronájem a představení hostujících souborů. Po předložení dokladu lze slevu uplatnit na 1 vstupenku.

 >

STRASTI ŽIVOTA
Jiří Štepnička,  
Alois Švehlík  
a Jana Boušková
Foto: H. Smejkalová
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PROGRAM > ZÁŘÍ / SEPTEMBER 2015

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

 1. Út/Tue Jakobín / The Jacobin 19.00

 2. St/Wed Čarodějův učeň / Krabat B1 19.00

 3. Čt/Thu Carmen 19.00

 4. Pá/Fri Čarodějův učeň / Krabat 19.00

 5. So/Sat Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice 15.00

 6. Ne/Sun nehraje se / no performance

 7. Po/Mon nehraje se / no performance

 8. Út/Tue Koncert k zahájení sezony / Opening Concert 19.00

 9. St/Wed Prodaná nevěsta / The Bartered Bride OH 19.00

10. Čt/Thu
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing (1. premiéra / 1st premiere)

19.00

11. Pá/Fri
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing (2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

12. So/Sat La traviata 19.00

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

Č1 19.00

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

15. Út/Tue Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows 19.00

16. St/Wed Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice DV2 19.00

17. Čt/Thu La traviata 19.00

18. Pá/Fri pronájem / reserved 18.00

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

20. Ne/Sun
Čert a Káča / The Devil and Kate ROD1 11.00

Carmen 19.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance

22. Út/Tue Rusalka 19.00

23. St/Wed
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

Č2 19.00

24. Čt/Thu Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

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

26. So/Sat Brel–Vysockij–Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three)
ROD5 14.00

B2 19.00

27. Ne/Sun Carmen 19.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

29. Út/Tue Brel–Vysockij–Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three) NDS2 19.00

30. St/Wed Rusalka 19.00

 1. Út/Tue nehraje se / no performance

 2. St/Wed nehraje se / no performance

 3. Čt/Thu Macbeth ON 19.00

 4. Pá/Fri Carmen 19.00

 5. So/Sat Tosca 19.00

 6. Ne/Sun Aida 19.00

 7. Po/Mon nehraje se / no performance

 8. Út/Tue nehraje se / no performance

 9. St/Wed Il trovatore (Trubadúr) 19.00

10. Čt/Thu La Bayadère SE4 19.00

11. Pá/Fri Nabucco 19.00

12. So/Sat La Bayadère
ROD6 14.00

19.00

13. Ne/Sun Tosca 19.00

14. Po/Mon nehraje se / no performance

15. Út/Tue nehraje se / no performance

16. St/Wed nehraje se / no performance

17. Čt/Thu nehraje se / no performance

18. Pá/Fri Il trovatore (Trubadúr) 19.00

19. So/Sat Labutí jezero / Swan Lake 19.00

20. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! 11.00

Labutí jezero / Swan Lake 19.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance

22. Út/Tue nehraje se / no performance

23. St/Wed nehraje se / no performance

24. Čt/Thu Macbeth 19.00

25. Pá/Fri La bohème (Bohéma) 19.00

26. So/Sat Jeníček a Mařenka / Hänsel und Gretel
11.00

17.00

27. Ne/Sun Labutí jezero / Swan Lake 19.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

29. Út/Tue nehraje se / no performance

30. St/Wed nehraje se / no performance
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Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

Září / September 2015

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 1. Út/Tue nehraje se / no performance

 2. St/Wed nehraje se / no performance

 3. Čt/Thu nehraje se / no performance

 4. Pá/Fri Don Giovanni R 19.00

 5. So/Sat Jedenácté přikázání / The Eleventh Commandment 19.00

 6. Ne/Sun Valmont DV1 19.00

 7. Po/Mon nehraje se / no performance

 8. Út/Tue nehraje se / no performance

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

10. Čt/Thu Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 19.00

11. Pá/Fri Kámen / The Stone 19.00

12. So/Sat Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

13. Ne/Sun Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) SE5 17.00

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

15. Út/Tue Don Giovanni 19.00

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

17. Čt/Thu nehraje se / no performance

18. Pá/Fri 1914 19.00

19. So/Sat 1914 19.00

20. Ne/Sun Kouzelná flétna (Taneční centrum Praha) 19.00

21. Po/Mon Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor ČS2 19.00

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

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

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

25. Pá/Fri Mikve / Mikveh 19.00

26. So/Sat Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) 19.00

27. Ne/Sun Les / The Forrest 19.00

28. Po/Mon Don Giovanni 19.00

29. Út/Tue Kámen / The Stone 19.00

30. St/Wed Pán z Prasečkova / Monsieur de Pourceaugnac 19.00

28. Po/Mon nehraje se / no performance

29. Út/Tue nehraje se / no performance

30. St/Wed nehraje se / no performance

 1. Út/Tue Rudá Marie / Red Mary 20.00

 2. St/Wed Human Locomotion 20.00

 3. Čt/Thu nehraje se / no performance

 4. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

 5. So/Sat Human Locomotion 20.00

 6. Ne/Sun nehraje se / no performance

 7. Po/Mon nehraje se / no performance

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

 9. St/Wed Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 19.00

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

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

12. So/Sat Legendy magické Prahy / Legends of Magic Prague 20.00

13. Ne/Sun nehraje se / no performance

14. Po/Mon Blackbird 19.00

15. Út/Tue Ohad Naharin: decadance 19.00

16. St/Wed Strasti života / The Labour of Life MNS2 19.00

17. Čt/Thu Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

18. Pá/Fri pronájem / reserved 18.00

19. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

21. Po/Mon Po sametu / After the Velvet MNS1 19.00

22. Út/Tue Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 19.00

23. St/Wed Strasti života / The Labour of Life 19.00

24. Čt/Thu Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

25. Pá/Fri Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

26. So/Sat Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

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

14.00

17.00

28. Po/Mon Máj / May (420PEOPLE a Činohra ND) 20.00

29. Út/Tue Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White 19.00

30. St/Wed MTF Zlatá Praha 20.00

29. Út/Tue nehraje se / no performance

30. St/Wed nehraje se / no performance
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PROGRAM > ŘÍJEN / OCTOBER 2015

NÁRODNÍ
DIVADLO

STÁTNÍ
OPERA

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

 2. Pá/Fri Jakobín / The Jacobin 19.00

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

ROD3 14.00

19.00

 4. Ne/Sun Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice SE3 14.00

 5. Po/Mon nehraje se / no performance

 6. Út/Tue nehraje se / no performance

 7. St/Wed Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 19.00

 8. Čt/Thu Rusalka 19.00

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

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

11. Ne/Sun
Čert a Káča / The Devil and Kate ROD6 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

12. Po/Mon Carmen 19.00

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

19.00

14. St/Wed Rusalka 19.00

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

16. Pá/Fri nehraje se / no performance

17. So/Sat Ze života hmyzu / Pictures from the Insects’ Life
14.00

19.00

18. Ne/Sun Jakobín / The Jacobin 17.00

19. Po/Mon nehraje se / no performance

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

21. St/Wed nehraje se / no performance

22. Čt/Thu
Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta 
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

23. Pá/Fri
Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta 
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

24. So/Sat Naši furianti / Our Uppish and Defiant Fellows ROD4 14.00

25. Ne/Sun
Opera nás baví / Opera Is Fun! – Bedřich Smetana, Antonín Dvořák 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride SE5 17.00

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

27. Út/Tue Brel – Vysockij – Kryl (Sólo pro tři / Solo for Three) KB 19.00

28. St/Wed Libuše 17.00

29. Čt/Thu nehraje se / no performance

30. Pá/Fri La traviata 19.00

31. So/Sat Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

 1. Čt/Thu Labutí jezero / Swan Lake DV3 19.00

 2. Pá/Fri Norma (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

 3. So/Sat Labutí jezero / Swan Lake 19.00

 4. Ne/Sun Norma (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

 5. Po/Mon
Buika (Struny podzimu – zahajovací koncert /  
Strings of Autumn – Opening night)

19.30

 6. Út/Tue nehraje se / no performance

 7. St/Wed Romeo a Julie / Romeo and Juliet R 19.00

 8. Čt/Thu Romeo a Julie / Romeo and Juliet SV 19.00

 9. Pá/Fri Rigoletto 19.00

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

11. Ne/Sun Galakoncert k 70. výročí (Taneční konzervatoř hl. m. Prahy) 19.00

12. Po/Mon nehraje se / no performance

13. Út/Tue nehraje se / no performance

14. St/Wed La Bayadère DV2 19.00

15. Čt/Thu La Bayadère 19.00

16. Pá/Fri Il barbiere di Siviglia (Lazebník sevillský) 19.00

17. So/Sat La Bayadère 19.00

18. Ne/Sun nehraje se / no performance

19. Po/Mon nehraje se / no performance

20. Út/Tue nehraje se / no performance

21. St/Wed Flashdance (Městské divadlo Brno) 19.00

22. Čt/Thu Flashdance (Městské divadlo Brno) 19.00

23. Pá/Fri Rigoletto 19.00

24. So/Sat Romeo a Julie / Romeo and Juliet 19.00

25. Ne/Sun nehraje se / no performance

26. Po/Mon nehraje se / no performance

27. Út/Tue nehraje se / no performance

28. St/Wed nehraje se / no performance

29. Čt/Thu nehraje se / no performance

30. Pá/Fri Rigoletto 19.00

31. So/Sat La Bayadère 15.00
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Říjen / October 2015

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Balet Činohra Laterna magika Opera Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

 1. Čt/Thu Così fan tutte 19.00

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

 3. So/Sat nehraje se / no performance

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

 5. Po/Mon Don Giovanni 19.00

 6. Út/Tue Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor EX 19.00

 7. St/Wed pronájem / reserved

 8. Čt/Thu Les / The Forrest 19.00

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

10. So/Sat Valmont 19.00

11. Ne/Sun Nová krev / The New Blood 18.00

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

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

14. St/Wed Mikve / Mikveh 19.00

15. Čt/Thu Kámen / The Stone 19.00

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

17. So/Sat nehraje se / no performance

18. Ne/Sun Metafory tance (Pražský komorní balet) 19.00

19. Po/Mon nehraje se / no performance

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

21. St/Wed Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

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

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

24. So/Sat Mikve / Mikveh 19.00

25. Ne/Sun Nulová gravitace 2016 (Balet Praha Junior) 19.00

26. Po/Mon Don Giovanni OV 19.00

27. Út/Tue Les / The Forrest 19.00

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

29. Čt/Thu Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor 19.00

30. Pá/Fri Kámen / The Stone ČS1 19.00

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

19.00

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

 2. Pá/Fri MTF Zlatá Praha / Festival Golden Prague 17.00

 3. So/Sat MTF Zlatá Praha / Festival Golden Prague – Gala 20.00

 4. Ne/Sun Blackbird 19.00

 5. Po/Mon Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 19.00

 6. Út/Tue Orango – Antiformalistický jarmark / AntiFormalist Rayok ON 19.00

 7. St/Wed Z prachu hvězd / From Stardust 19.00

 8. Čt/Thu nehraje se / no performance

 9. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

10. So/Sat Human Locomotion 20.00

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

12. Po/Mon
Vidím nevidím / As Far as I See 10.00

Po sametu / After the Velvet 19.00

13. Út/Tue Strasti života / The Labour of Life 19.00

14. St/Wed Ohlušující pach bílé / The Deafening Smell of White MNS2 19.00

15. Čt/Thu Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

16. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

17. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
14.00

20.00

18. Ne/Sun
Perníková chaloupka (Studio Damúza) 17.00

Rudá Marie / Red Mary 20.00

19. Po/Mon Strasti života / The Labour of Life 19.00

20. Út/Tue Blackbird 19.00

21. St/Wed OHAD NAHARIN: decanace NDS2 19.00

22. Čt/Thu Bohemia Thopheé 19.00

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

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

25. Ne/Sun
Golem (Studio Damúza) 17.00

Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 19.00

26. Po/Mon nehraje se / no performance

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

28. St/Wed pronájem / reserved

29. Čt/Thu Po sametu / After the Velvet 19.00

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

31. So/Sat Cocktail 012 – The Best of 20.00
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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 
BARRIERFREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

Online nákup /rezervaci začněte výběrem  
v programu.
www.narodni-divadlo.cz

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 (Po–Ne 10–18)
Předprodej vstupenek na představení je 5 měsíců dopředu. 
 

POKLADNY  

Hlavní pokladna ND, 
Národní 4, Praha 1 (Po–Pá 9–18, So–Ne 10–18)
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (Po–Ne 10–18)
Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1 (Po–Ne 10–18)

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

PARKING 

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

SLEVY 
Sleva pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P ve formě odečtení 
3 hodin z celkového času parkování. Sleva pro předplatitele 
ND po předložení platné abonentní vstupenky na představení, 
které se koná ve dni parkování, a to ve formě odečtení 3 hodin 
z celkového času parkování.

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

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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

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

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

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

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

stavení Činohry ND
• speciální cena při nákupu některých lóží jako celek
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

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

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

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

For online purchase or reservation, select a performance  
in the programme.
www.narodni-divadlo.cz, www.national-theatre.cz 

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
Ticket advance sale 5 months in advance.
 

THE BOX OFFICES  

The Main Box Office of the National Theatre,  
Národní 4, Prague 1 (Mon–Fri 9–18, Sat–Sun 10–18) 
The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)
The State Opera, Wilsonova 4, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)

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

PARKING 

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

DISCOUNTS 
Discounts for persons with cards attesting to special health 
impairments will be granted in the form of a rebate amount-
ing to 3 hours from the total parking time, upon the submis-
sion of cards attesting to special health impairments.
Discounts for National theatre subscribers will be granted 
in the form of a rebate amounting to 3 hours from the total 
parking time, upon presenting a subscriber valid card for the 
performance taking place on the day of parking.

FURTHER INFORMATION
+420 224 901 320, +420 224 901 443
 



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA PATRON OPERY ND 
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PARTNER INSCENACÍ ND 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIGENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER



V dubnu 1958 měla v tehdejším Tylově (dnešním Sta-
vovském) divadle premiéru Hrubínova Srpnová neděle. 
Inscenace byla velice úspěšná. Jak jinak – režíroval Oto-
mar Krejča, scénu vytvořil Josef Svoboda a kostýmy Jin-
dřiška Hirschová. Rovněž herecké obsazení bylo skvělé. 
Např. Věru Mixovou hrála Vlasta Fabianová, Zuzku Marie 
Tomášová, Alfréda Moráka Karel Höger, Jirku Luděk 
Munzar / Jan Tříska, Pana Vacha Bohuš Záhorský. Roli 
Paní Vachové vytvořila Jiřina Šejbalová. S Národním 
divadlem byla svázána již od roku 1928 a hrála zde až 
do roku 1971, tedy 43 let. 
Letos v srpnu uplynulo 34 let od její smrti a v září vzpo-
meneme 110. výročí jejího narození.

Jiřina Šejbalová jako Paní Vachová, Srpnová neděle, 1958

FOTO: J. SVOBODA


