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Premieres
FOR THE 2016–2017 SEASON

Premiéry
SEZONY 2016–2017

PREMIÉRY / PREMIERES  

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

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

NACHO DUATO
Multiplicity. Forms of Silence  
and Emptiness.
Hudba: Johann Sebastian Bach
Choreografie a režie: Nacho Duato
2. & 3. 3. 2017

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

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

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

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN /  
THE KARLÍN MUSIC THEATRE

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

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

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

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

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

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

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

FORUM KARLÍN / 
THE FORUM KARLÍN 

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

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

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

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

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

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

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

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

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

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

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

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

Činohra Balet
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Vážení a milí diváci,

letošní léto sice nebylo tak horké jako to 
loňské, na kvalitu odpočinku to však jistě 
nemělo nejmenší vliv, a proto se všichni ob-
čerstveni a plni sil zase setkáváme na prahu 
nové sezony. Budeme se intenzivně snažit, 
aby byla nabitá a abyste Vy – spolu s námi – 
cítili, že heslo „Buď Národní“ platí i dál.
Do historické budovy Vás pozveme pouze 
na jednu novinku, nicméně věřím, že zrovna 
Pýcha a předsudek Jane Austenové si za-
slouží opakované vidění. Ostatně je možné, 
že jste ještě neměli příležitost vidět Sen 
čarovné noci, který měl v historické budově 
premiéru těsně na konci minulé sezony. 
Stavovské začne zostra hned v září – 
a do konce roku Vás tu čeká doslova žeň 
titulů. Jsou to z větší části texty ověřené, ale 
zároveň představují zásadní dramaturgic-
ko-režijní (a hlavně herecké!) výzvy. Jsme 
si jisti, že jim společně dokážeme dát nový, 
moderní – a hlavně strhující a působivý háv. 
Za zcela novým divadelním přístupem k re-
žii a textu si pomalu zvykáte chodit na No-
vou scénu – i letos pokračujeme s experi-
menty nejrůznějších typů, v této nejmladší 
„Národní“ budově uvidíte letos tři české 
premiéry (z toho dvě světové!).

V září nás čeká hostování Slovenského 
národního divadla, chystá se festival Praž-
ské křižovatky, od října poběží další vydání 
Nové krve – tentokrát v komornější podobě 
v horním foyer Nové scény, jak se může-
te více dočíst v tomto čísle. Pokračujeme 
s programem ND+, který pro nás znamená 
úzké a pravidelné – a tudíž nesmírně cenné 
– setkávání s našimi diváky. Choďte, ptejte 
se nás!
V souboru vítáme posily – „staronového“ 
Vladimíra Javorského, Alenu Štréblovou, 
kterou už jste mohli vidět ve Snu čarovné 
noci, a Matyáše Řezníčka, jehož jste jistě za-
znamenali v Manon Lescaut; první skutečně 
velkou příležitost dostává ve Třech sestrách. 
Tato Čechovova klasika je zároveň první 
premiérou naší sezony. Zveme Vás na ni – 
a protože ve chvíli, kdy píšu tento editorial, 
vrcholí zkoušky, dovoluju si nám všem, 
tvůrcům i jejich divákům, popřát do další  
sezóny, ať se nám daří, čili jinými slovy:

ZLOMTE VAZ. 

Srdečně,
Daniel Špinar
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Jedním ze základních poslání Ná-
rodního divadla je iniciovat a podpo-
rovat vznik nových her. Navazujeme 
na tradici předchozího uměleckého 
vedení Michala Dočekala – převzali 
jsme a k premiéře dovedli hru Jako 
břitva (Němcová) Lenky Lagronové, 
rozvíjíme ji dál: chystáme inscenaci 
hry Reného Levínského Dotkni se 
vesmíru a pokračuj (premiéra bude 
na Nové scéně v listopadu 2016). 
V tuto chvíli jsme oslovili několik 
dalších autorů, jejichž texty bychom 
v budoucnu rádi uvedli. Práce 
na divadelní hře je náročný, dlou-
hodobý proces, výsledek je často 
nejistý a autoři jsou pod trvalým 
tlakem. Nikdo nemá nárok chybovat 
– ani tvůrci, ani dramaturgie ND. 
Rozhodli jsme se využít příležitost 

a mimořádný komerční zisk, který 
nemá v moderní historii ND obdoby, 
obrátit ve prospěch věci, která je 
sama o sobě riskantní, ale zároveň 
vysoce umělecky ambiciózní. V pro-
sinci se rozloučíme se Sluhou dvou 
pánů a výtěžek z poslední reprízy 
použijeme na to, co je dlouhodobě 
opomíjené, ale pro rozvoj českého 
divadla nevyhnutelné – na podporu 
vzniku nových českých her. 
Věříme, že je časem spatříte 
na některé ze scén ND a že se třeba 
některá z nich zařadí do našeho 
divadelního kánonu. Truffaldino, 
děkujeme!

Podrobnosti k dražbě vstupenek 
na derniéru zveřejníme již brzy 
na našich webových stránkách.

Dražba vstupenek  
na derniéru legendární inscenace  
aneb Truffaldino, děkujeme!

 >

SLUHA DVOU PÁNŮ (1994)
S. Králová, V. Udatný, H. Ševčíková, 
M. Donutil, M. Etzler, M. Šplechtová

Foto: archiv
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Zašlete dárcovkou  
sms ve tvaru

DMS ZIVOT90
natelefonní číslo

87 777

Inscenaci V rytmu swingu buší srdce mé pro velký 
úspěch budou mít možnost vidět i diváci v Plzni. 
Úspěšné představení ze života Jiřího Traxlera  
uvedeme v rámci festivalu Divadlo v pondělí 12. 9.
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Poklady z archivu 
na rozhlasových 
vlnách 
Archiv Národního divadla zpří-
stupní svá tajemství poslucha-
čům Českého rozhlasu Dvojka. 
Prozkoumejte původní listiny, 
nahrávky, předměty, staré vzpo-
mínky i neznámá zákoutí Zlaté 
kapličky. Objevovat neznámé bude 
moderátor Václav Žmolík spolu 
s divadelní archivářkou Marií Hra-
deckou. Seriál Poklady Národního 
divadla uslyšíte od 5. září každé 
pondělí po 14. hodině na Dvojce. 
„Každý nemá to štěstí projít si 
Národním divadlem od jeho základů 
až po střechu se zlatou kopulí 
a s okouzlujícím výhledem na ma-
tičku měst. Chceme posluchačům 
prostřednictvím našeho pravidelné-
ho vysílání přiblížit archiválie Zlaté 
kapličky nad Vltavou a dotknout 
se společně prken, co znamenají 
svět pro mnoho hereckých legend,“ 
říká Kateřina Bidlová Dvořáková, 
vedoucí programu Dvojky. Seriál 
bude slavnostně uveden v pondělí 
5. září během živého odpoledního 
vysílání přímo z budovy Národní-
ho divadla. 

Přijďte se podívat!

Hostování  
v Japonsku
Orchestr a Sbor Státní opery čeká 
hned v úvodu sezony více než 
měsíční hostování v japonských 
divadlech a orchestrálních sálech 
s inscenacemi Mozartovy Kouzelné 
flétny režiséra Ladislava Štrose 
z roku 1995 a Belliniho Normy 
v režii Toma Sugaa v titulní roli 
s Editou Gruberovou.

V rytmu swingu buší srdce mé 

Benefiční představení k Mezinárodnímu dni seniorů  
5. října 2016

Slavnostní večer pořádá nezisková organizace Život 90, 
která 26. rokem pečuje o seniory a jejich blízké. Sou-
částí večera bude také předání ocenění těm,  
kteří obětavě pomáhají starým lidem. 

Benefice bude zahájena v 18:00 uvítacím drinkem, 
začátek představení je naplánován na 18:30. 

Výtěžek z prodeje vstupenek bude věnován non stop 
bezplatné krizové lince Senior telefon. Tu provozuje 
Život 90 od roku 1990. Senior telefon za dobu své 
existence pomohl více než půl miliónu volajících. Lidé 
se na krizovou linku obracejí se závažnými problémy, 
jako je týrání, sebevražedné úmysly, zanedbávání 
péče, domácí násilí nebo mezigenerační konflikty. 
Dovolá se na ni ročně na 14 tisíc lidí, další tisíce se 
nedovolají, protože je linka přetížena. Proto se Život 90 
rozhodl od září provoz zdvojnásobit, aby mohl pomoci 
dalším 20 seniorům denně. 

Koupí 1 vstupenky zajistíte 40 minut provozu Senior 
telefonu. Tísňová péče Života 90 byla v letošním roce 
odbornou studií vyhodnocena jako nejlepší v ČR. 

www.zivot90.cz 
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Tzv. provozní a restaurační budova 
Národního divadla byla součástí 
výstavby komplexu nových budov 
v letech 1977–1983.
Kauza kolem této budovy trvala 
od r. 1990, kdy ji stát řádu svaté 
Voršily vydal v rámci majetkové-
ho vypořádání. Vrácena byla ale 
nedopatřením. Řád svaté Voršily 
nemovitost prodal společnosti 
Themos a ta vyzvala Národní diva-
dlo k vystěhování. Národní divadlo 
vedlo vleklé soudní spory. Budova 
se v roce 2013 stala předmětem 
konkurzní podstaty. O konání dražby 
rozhodl insolvenční správce The-
mosu na pokyn firmy Glory Daze, 
která měla k budově zástavní právo. 
Pohledávka pocházela z úvěru, kte-
rý firmě Themos v r. 1994 poskytla 
Agrobanka. 
Ředitel Národního divadla 
prof. MgA. Jan Burian, na základě 
pověření Vlády České republiky, 
v květnu 2016 uspěl v dražbě 
a získal budovu po 26 letech zpět 
do majetku státu.
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Národní divadlo převzalo vydraženou budovu Themos

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka za účasti ministra kultury Daniela Hermana v pondělí  
22. 8. předal symbolické klíče od budovy Themos řediteli Národního divadla Janu Burianovi. Spo-
lečné setkání pokračovalo exkurzí navrácenou budovou. Představitelé vlády následně navštívili 
i zákulisí historické budovy Národního divadla a setkali se s desítkou předních umělců divadla.

„Děkujeme současné vládě, že 
napravila omyl z devadesátých let 
a vrátila Národnímu divadlu zpět 
nezbytné provozní zázemí,“ řekl 
ředitel ND Jan Burian.
„Napravili jsme chybu v restituč-
ní legislativě, v důsledku níž se 
budova ocitla na dlouhou dobu 
mimo vlastnictví státu. Navrácení 
provozní budovy Národnímu diva-

dlu je důležitým krokem v podpoře 
dlouhodobého a koncepčního 
rozvoje jedné z nejvýznamnějších 
kulturních institucí u nás. Umožní 
zlepšit zázemí jak pro herce, tak 
návštěvníky ND,“ uvedl předseda 
vlády Bohuslav Sobotka.
Ministr kultury Daniel Herman 
dodal: „Národní divadlo patří 
k nejprestižnějším příspěvkovým 

organizacím Ministerstva kultu-
ry. Jsem potěšen, že jsme mohli 
i tímto krokem přispět k logickému 
znovuscelení objektů tohoto areálu, 
což rozhodně přispěje k posílení 
poslání Národního divadla – tedy 
obohacování české kultury – tak, 
jak je tomu již bezmála 150 let. Chci 
rovněž popřát vedení Národního 
divadla hodně sil k náročným 

úkolům, které ho čekají v souvis-
losti se znovuuvedením budovy 
do plně provozuschopného stavu. 
Věřím, že se – s podporou minis-
terstva – podaří úspěšně realizovat 
i tento projekt znovuoživení budovy 
Themosu, a že se tak vytvoří další 
kvalitní zázemí pro provoz Národ-
ního divadla.“

 >  Ředitel Národního divadla prof. MgA. Jan Burian přebral symbolický klíč z rukou předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky  
za přítomnosti ministra kultury Mgr. Daniela Hermana

 Setkání ve foyer na 1. balkoně historické budovy. Ministr kultury Daniel Herman, ředitel Činohry Národního divadla Michal Dočekal, ředitel technicko-provozní správy ND Václav 
Pelouch, pěvkyně Andrea Kalivodová, předseda vlády Bohuslav Sobotka, herečka Iva Janžurová, ředitel Národního divadla Jan Burian, primabalerína Nikola Márová, umělecký 
šéf Baletu Petr Zuska, ředitelka Opery ND a SO Silvia Hroncová, správní ředitelka ND Tamara Čuříková a rektor AMU Jan Hančil, člen Garanční rady

 Foto: H. Smejkalová
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TITULY V KARLÍNĚ

FO
TO

: H
D

K

Opera

Během rekonstrukce Státní opery 
se část jejího reportéru přesune 
na jiná jeviště. Zatímco vybrané 
inscenace uvedeme v historické 
budově Národního divadla, většina 
titulů se přesune do Hudebního 
divadla Karlín. To je vzhledem 
ke své nedávné rekonstrukci jed-
nou z největších i nejzdobnějších 
historických scén v Praze. Příští 
sezonu zde odehrajeme celkem 95 
představení.
Připravený program bezesporu 
zaujme jak ty, kteří se s diva-
dlem chystají teprve začít, tak 
stálé a zkušené diváky. Sezonu 
zde zahájí opera Nabucco, jedno 
z nejznámějších děl italského skla-
datele Giuseppe Verdiho. Dále se 
lidé mohou těšit na opery Rusalka, 
Rigoletto, La traviata, Trubadúr, 
Jeníček a Mařenka a Romeo a Julie. 
Po téměř dvacetileté odmlce zde 
nabídneme i slavnou Straussovu 
operetu Netopýr, která je ideální 
směsí vídeňského šarmu, humoru 
a nepřekonatelné radosti ze života. 
Představíme i jednu slavnostní 
premiéru, a to Offenbachova Orfea 

v podsvětí. Režie se ujmou renomo-
vaní bratří Cabani. 
Nejúspěšnější divácké tituly Aida 
a Carmen se z důvodu zachování 
umělecké celistvosti přemístí 
do historické budovy Národního 
divadla. „Domluvili jsme se, že 
do Karlína nebudeme přenášet 
velmi populární opery Carmen 
a Aida, které tam hrají v muzikálové 
verzi,“ vysvětlila ředitelka Opery 
Národního divadla a Státní opery 
Silvia Hroncová.
Samotné rozhodnutí využít prostor 
Karlínského divadla padlo přede-
vším díky jeho výjimečným tech-
nickým kvalitám. „Jedná se o sál 
s mimořádnou akustikou a zaručuje 
tedy silný divácký a posluchačský 
zážitek,“ odůvodnil výběr ředitel 
Národního divadla Jan Burian. 
Ředitelka Opery Silvia Hronco-
vá k tomu dodává, že „divadlo 
v Karlíně nabízí v rámci pražských 
scén – s výjimkou budov Národního 
divadla – asi nejvhodnější podmínky 
pro operu. Pevně věříme, že po dobu 
přechodného období nám jeho pro-
story pomohou jak k udržení našeho 

stávajícího publika, tak k získání 
nových příznivců. Program jsme 
vybírali právě se zřetelem na typ 
diváka.“ 
Impozantní novobarokní prostory 
této významné kulturní institu-
ce, spolu s vysokou uměleckou 
kvalitou jednotlivých inscenací 
Národního divadla, jistě zaujme 
jak publikum Státní opery, tak 
pravidelné návštěvníky Hudebního 
divadla Karlín. Umělecký soubor 
Opery se k tomuto přemístění staví 
s velkým potěšením. 

Balet

Do Hudebního divadla Karlín se 
přenáší i baletní verze Romea 
a Julie, v režii a choreografii Petra 
Zusky. Jedná se o verzi slavného 
baletního titulu Sergeje Prokofjeva 
vytvořenou v duchu neoklasické 
taneční estetiky a o inscenaci 
mimořádně úspěšnou a oceňova-
nou (Ceny Thálie 2013 pro Martu 
Drastíkovou – Julie a Ondřeje 
Vinkláta – Romeo).

Nová sezona v Hudebním divadle Karlín
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Mezinárodní divadelní festival  
věnovaný odkazu Václava Havla

4—9/10/2016

Nová scéna

www.prazskekrizovatky.cz
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Záštitu festivalu poskytli předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, ministr kultury  
ČR Daniel Herman, primátorka hl. města Prahy Adriana Krnáčová a Dagmar Havlová.
V rámci projektu Zóny konfliktu Unie evropských divadel, s podporou programu  
Kreativní Evropa Evropské unie. Mediálním partnerem projektu jsou Lidové noviny.

Národní divadlo si v říjnu 2016 připomene památku 
Václava Havla a jeho nedožitých 80. narozenin nul-
tým ročníkem nově vznikajícího divadelního festivalu. 
Dílo Václava Havla i jeho aktivity na poli lidských práv, 
nejdříve v opozici a pak i jeho činnost politická, v sobě 
vždy spojovalo angažovanost intelektuála s humanis-
mem umělce. Jako umělec nedokázal nebýt angažovaný 
společensky a totalita z jeho angažmá udělala politikum 
a z něj posléze politika. Politika, který ale ani v nejvyš-
ších společenských sférách nepřestal být snílkem a vi-
zionářem. Připomenout tuto významnou českou osob-
nost skutečně světových rozměrů chce festival Pražské 
křižovatky s podtitulem: To Havel With Love. 
www.prazskekrizovatky.cz

Macbetha otevírají čarodějnice 
slovy: „Zlo je dobré, dobro zlé. 
Smrdutou mhou se povezem.“
Tomu se dá rozumět i dnes: 
hodnoty nezpochybnitelné, pravda 
a láska, jsou vysmívány, vidíme 
snahu posunovat naše duchovní 
hranice směrem, o kterém jsme 
byli přesvědčeni, že je opuštěn 
navždy, jinde jsou překreslová-
ny hranice zeměpisné. To vše je 
zahalováno mlhou dezinformací, 
polopravd i lží.
Taková je naše současnost. Těžká 
doba, řekli bychom.

Proto je dobré připomenout Vác-
lava Havla. Umělce, intelektuála 
a politika, který se jako básník, 
v dobách jistě ne jednoduchých, 
vysmíval smrdutým mlhám frází 
a morálního relativismu. Jako inte-
lektuál a posléze politik se snažil 
rozlišit dobro od zla a za svým 
poznáním dobra pak stál. Festival 
je svátek a oslava. V obém je trochu 
posvátnosti a dost veselí. Takový by 
měl být i festival Pražské křižovatky: 
trochu slavnostní a hodně veselý, 
aby oslavil člověka, který svítil 
na cestu. Všem mlhám navzdory.

Michal Dočekal, ředitel Činohry ND

Pražské křižovatky
To Havel With Love

 PROGRAM FESTIVALU / 4.–9. ŘÍJNA 2016 / NOVÁ SCÉNA ND:  

 Út 4/10/2016 

17:00
Slavnostní zahájení festivalu

19:00
Běloruské svobodné divadlo
Čas žen
jeviště Nová scéna

20:30
Jurij Chaščevatskij, dokumentarista 
Ukázky z dokumentárních filmů: 
Lobotomie, Obyčejný prezident,  
Kalinovského náměstí + diskuze

 St 5/10/2016 

18:30
Natálie Vorožbitová, dramatička  
+ Georg Genoux, režisér
Divadlo přistěhovalců – diskuze

20:00
DAKH Vladislav Trojickij
Sny o zapomenutých cestách
jeviště Nová scéna

 Čt 6/10/2016 

18:30
Viktor Šenderovič, ruský novinář,  
spisovatel a dramatik;
moderátor Libor Dvořák
diskuze

20:00
Teatro di Capua
Život za cara
jeviště Nová scéna

 Pá 7/10/2016 

18:00
Světlana Alexijevičová
beseda se spisovatelkou a držitelkou 
Nobelovy ceny za rok 2015
moderátor Jáchym Topol

20:00–21:15
Činohra ND
Experiment myší ráj  
jeviště Nová scéna 

 So 8/10/2016 

14:00–15:15
Divadlo Husa na provázku
Prase
piazzeta

15:30–17:30
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Asanace
jeviště Nová scéna

18:00–19:00
DAMU
Vernisáž
tunely pod ND

18:00–19:00
HaDivadlo
Vernisáž
(1. díl projektu Málo bylo Havla)
foyer Nová scéna

19:15–20:20
Divadlo Husa na provázku
Zítra to spustíme
(2. díl projektu Málo bylo Havla)
foyer Nová scéna

21:00–22:15
Divadlo Na zábradlí
Velvet Havel
jeviště Nová scéna

 Ne 9/10/2016 

14:00–15:40
Švandovo divadlo
Protest / Rest
foyer Nová scéna

17:00–18:00
Divadlo P. Bezruče
Audience
foyer Nová scéna

18:00–20:30
Divadlo LETÍ
Olga
(Horrory z Hrádečku)
Vila Štvanice

18:15–19:00
Knihovna Václava Havla
RR
kavárna NONA

19:15–20:15
Spitfire Company
Antiwords
foyer Nová scéna

20:30–22:30
Národní akademické dramatické divadlo  
I. Franka, Kyjev
Asanace
jeviště Nová scéna

 Út 11/10/2016 

17.00
Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13
Režírovat Havla
debata s klíčovými režiséry her
Václava Havla
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TÉMA

Máte za sebou první sezonu v roli uměleckého ředi-
tele Činohry ND. Jakého úspěchu si nejvíce vážíte?
Nedokážu říct, co pro mě bylo tím největším 
úspěchem. Byla to jízda a my jsme, myslím, všech-
no zvládli. A proto jsem opravdu z minulého roku 
nadšený. Postavil jsem tvůrčí tým, kancelář, soubor 
a sám režíroval sedm inscenací. Možná bych přeci 
jen vyzdvihl projekt NOVÁ KREV, který jsme spolu 
s dramaturgy Martou Ljubkovou a Janem Tošovským 
připravili pro všechny tři budovy, kde Činohra hraje. 
Byly to úžasné zážitkové večery a diváci měli mož-
nost se přiblížit našim hercům skutečně nadosah.

Můžeme si připomenout vaše premiéry minulé 
sezony... S jakými pocity se za nimi ohlížíte  
s odstupem? 
Pocity jsou krásné. Nejdřív jsme s herci velmi akčně 
postavili již zmíněné Nové krve. To byla skutečně 
našlapaná akce na pomezí site specific. 
Spolu/Sami byla divoká jízda ve skleněném akváriu 
s mikroporty a skoro nahým Igorem Orozovičem. Tím 
se vlastně nasměrovala celá další činnost na Nové 
scéně, protože zde chceme hrát pro publikum, které 
je více otevřené novým směrům jak z hlediska textu, 
tak režie. 
Manon Lescaut byla opulentní překrásná práce 
na verši ve zlatých portálech. Spousta rozebírání 
milostných vztahů, romantická hudba a obláčky. 
Obsazení bylo malé, takže zkoušení bylo navzdory 
obří budově velmi komorní a intimní. A obě hlavní 
role byly navíc alternované, takže to bylo i pracovně 
poučné a docela dobrodružné. 
Sen čarovné noci byl jeden velký pohybový mara-
ton. Herci se skutečně nadřeli, podstoupili všechny 
složitosti kostýmů a v inscenaci jsou opravdu osobití 
a vtipní. 
Tři sestry měly velmi složitý start, ale cílovka byla 
neuvěřitelná. 

Co vás překvapilo pozitivně a co jste naopak  
nečekal?
Vždy mě překvapují jenom lidé. Když mají odvahu, 
nasazení, směr, talent a nejsou hloupí, tak jde všech-
no. V opačném případě nejde nic.

Jak jste si užil první šéfovské prázdniny?
Skvěle! Nedělal jsem nic! … Tedy skoro nic …

O minulé i nadcháze-
jící sezoně s umělec-
kým ředitelem Činohry  
DANIELEM ŠPINAREM

Člověk musí odhodit  
pýchu i předsudek,  
aby si zasloužil 
toho druhého …
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Na co se v nové sezoně těšíte vy?  
A nač se mohou těšit naši diváci?
Doufám, že se diváci mohou těšit na všechno.  
Pokud jde o mé režie, mám vyloženě ženskou sezo-
nu. Nejdřív můj zamilovaný román Pýcha a předsudek 
od věčně mladé Jane Austenové. Fascinuje mě téma 
PÝCHY a PŘEDSUDKU jako společenského fenoménu, 
se kterým se teď ve funkci poměrně hojně setká-
vám. Samozřejmě se tvrdošíjně ztotožňuji s hlavní 
hrdinkou Elizabeth a zkoumám její cestu – člověk 
musí odhodit pýchu a předsudek, aby si zasloužil 
toho druhého! Celé to bude v mé dramatizaci a opět 
ve zlatých portálech. Na konci sezony mě čeká 
autorský projekt s taneční skupinou 420 PEOPLE 
s příznačným názvem Křehkosti, tvé jméno je žena. 
Obsadil jsem šest vyzrálých hereček souboru a té-
matem bude žena – láska – krása – stáří. Z ostatních 
bych určitě zmínil Fuksova Spalovače mrtvol v režii 
Jana Mikuláška a Lorcovu Krvavou svatbu v režii 
dua SKUTR, oboje ve Stavovském divadle. Kdo jejich 
tvorbu zná, určitě tuší, že výklad těchto klasik bude 
velmi originální.

Jak bude pokračovat váš vlajkový projekt  
Nová krev?
Rozhodli jsme se, že ji „zmenšíme“, ale „zpravidel-
níme“. Novou krev přesouváme do foyer Nové scény, 
kam chceme přilákat jak zájemce o kabaret – při-
pravujeme večery pod názvem Sestava, kde se diváci 
budou setkávat s typickou sestavou scénka – písnič-

ka – skeč, to celé hlavně na téma Národní divadlo, 
tak i zájemce o divadlo z jiné strany. To budou večery 
s podtitulem Volný styl, kam chystáme nejrůznější 
formy setkávání s diváky. Motorem obou typů večerů 
je hlavně tvůrčí přetlak, a taky snaha nabídnout 
našim fanouškům něco nového.

Prozradil byste nám něco o nové vizuální kampani 
Činohry na nadcházející sezonu?
Je krásná! Letos ji pro nás se svým týmem připravila 
Bára Prášilová, další hvězda české fotografie. Při-
nesli nám nejen zbrusu nové písmo, ale také pohled 
na fotku a vizuál vůbec jako na něco inteligentního, 
s humorem, přesahem. A pro facebookové fanoušky 
chystáme i něco navíc.

Chystáte pro diváky ještě nějaké novinky?
Skoro bych řekl, že už toho máme v plánu dost. Spíš 
budeme pokračovat v tom, co se povedlo: všechna 
vykročení mimo rámec inscenace směrem k divá-
kům, takže pokračujeme s dramaturgickými úvody, 
besedami a dalšími pořady ND+. Kromě opulentního 
zahájení nenecháme zahálet ani piazzetu, ať už díky 
předem připraveným akcím, nebo protože na ni 
vyjdeme a sejdeme se s našimi diváky, kdykoliv to 
situace bude žádat. Věřím, že s energií vydržíme 
i tuhle sezonu!

Marta Ljubková

Nová krev  
pokračuje nově
Zúčastnili jste se v loňské sezoně 
některého z večerů Nové krve? Byli 
jste účastníky Záboru ve Stavov-
ském divadle, Šarády na Nové 
scéně nebo Výpravy v Historické 
budově? Nová krev pokračuje – 
v nové verzi. Pro letošní sezonu 
chystáme dvě podoby: Sestavu 
a Volný styl. Oba typy večerů vás 
zavedou do horního foyer Nové 
scény, kterou pro tuto příležitost 
proměníme v kavárnu. Sestava 
bude mít žánrově nejblíž ke kaba-
retu, připravujeme písně z historie 
Národního divadla, procítěné verše 
na divadelní notu, aktuální rubriku 
Nad dopisy diváků, kulinářské 
skeče Vaříme s Bystou a další – 
prostě všechno, co se nám podaří 
„sestavit“. Sestava se vrátí každé 
dva měsíce (poprvé ji uvidíte 12. 
října) a vždy bude podobná – ale 
pokaždé trochu jiná … Volný styl 
by mohl mít přídomek literární, 
v rámci „uměleckých přetlaků“ 
našeho souboru zde představíme 
oblíbenou četbu našich herců 
(v jejich podání), sejdeme se 
s lidmi, kteří naše herce zajímají, 
a jistě dojde i na scénická čtení. 
Poprvé se na Volný styl chystáme 
11. listopadu.

Přijďte se podívat, jak nám  
v žilách koluje Nová krev. 



Mediální partneři Činohry: Činohra ND je členem UTE

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND

Činohra
Umělecký ředitel: 
DANIEL ŠPINAR

Ředitel Činohry:
MICHAL DOČEKAL

 ×
Michal Kern jako Puk
Foto: P. Neubert

William Shakespeare

Sen čarovné noci 
Uvádíme  
8. a 19. září 2016
7. a 16. října 2016 
v Národním divadle
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Překlad: Jiří Josek
Režie: Daniel Špinar

Dramaturgie: Milan Šotek
Scéna: Henrich Boráros
Kostýmy: Linda Boráros

Hudba: Ondřej Gášek
Choreografie: Radim Vizváry

Hrají: 
Patrik Děrgel, Jiří Suchý z Tábora,  
Pavla Beretová, Lucie Polišenská,  

Michal Kern j. h., Pavel Batěk, 
Pavlína Štorková, Ondřej Pavelka, 

Alena Štréblová, Milan Stehlík, 
Martina Preissová, Eva Vrbková j. h., 

Jana Boušková, Michaela Tomešová j. h., 
Petr Šmíd j. h.

Uvádíme:  
8. a 19. září 2016,
7. a 16. října 2016  

v Národním divadle 

Sen čarovné noci
William Shakespeare

Vybíráme z recenzí
Daniel Špinar uzavřel poslední premiérou svou první 
sezonu v pražském Národním divadle. Po Othellovi 
je Sen čarovné noci druhou inscenací Shakespearovy 
hry na repertoáru. Ačkoliv se zdá, že poměr nasaze-
ných současných titulů ke klasickým v této sezoně je 
ve výrazné disproporci, patří Sen čarovné noci k nej-
progresivnějším titulům roku. Daniel Špinar má jako 
jeden z mála režisérů ke kultu Williama Shakespeara 
mile drzý vztah. Aniž by nějak drasticky rozkládal jeho 
texty, patří v současnosti k nejoriginálnějším insce-
nátorům „provozně nutné klasiky“. Příkladem mimo 
Národní divadlo je výborný Hamlet ze smíchovského 
Švandova divadla. Po tragédii Othello o žárlivém 
mouřenínovi přistoupil Špinar v Národním divadle 
k erotické férii. Bláznivé rejdění a snové pomatení 
několika mileneckých i manželských párů je v jeho 
režii ohromně osvobozující. 
Výrazná úprava, která koncentruje textový kolos 
do sta minut bez přestávky, ze hry činí rychle sviš-
tící jízdu. Podtext erotického snu se vší lechtivostí 
a dvojsmyslností dovoluje Špinarovi držet frenetické 
tempo po celou dobu a vytváří efektní – nikoliv však 
prázdnou podívanou. Sen čarovné noci je divadlem 
divů, ve kterém Špinar spojuje prvky šantánového 
kabaretu s artistickými čísly, kouzelnickou i travesty 
show, výjevy podobné Star Wars, a mimoděk pomr-
kává na znalce asi nejslavnější inscenace Snu noci 
svatojánské, kterou v roce 1970 připravil pro Royal 
Shakespeare Company režisér Peter Brook. Špinaro-
vo originální čtení vychází z toho, kam chce divadlo 
i soubor profilovat. 
Martin Macháček, Radio Wave

Špinarův Sen čarovné noci může vyvolat polemiky 
a proč také ne, může být pokládán za „generační“ 
přizpůsobení shakespearovské poetiky, ale nelze mu 
upřít spád, schopnost uchopit osobitě snovou magii 
tajemného lesa, vizvárovsky rozpohybovanou choreo-
grafii a v neposlední řadě to, že diváky baví. A nejen 
Špinarovy vrstevníky. Na čtvrteční premiéře se svorně 
bavili diváci napříč generacemi.
Radmila Hrdinová, Právo

Špinar využil komického talentu nové členky činohry 
Lucie Polišenské. Ze zamilované Heleny − proná-
sledující svého bývalého milence Demetria, který se 
mezitím „udělal“ do Hermie −, stvořil vdavekchtivou 
boubelku a hlavní hrdinku inscenace. Vyšlo mu to. 
Trapné, ale sympatické tlusté holce drží palce celé 
hlediště
Marie Reslová, Hospodářské noviny

1  Jiří Suchý z Tábora, Lucie Polišenská, Michal Kern,  
Patrik Děrgel a Pavla Beretová

2  Jiří Suchý z Tábora, Lucie Polišenská, Michal Kern  
a Patrik Děrgel

3  Pavel Batěk
4  Petr Šmíd, Jana Boušková, Milan Stehlík,  

Eva Vrbková a Martina Preissová
5  Pavlína Štorková

Foto: P. Neubert 
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Tři sestry
Tři sestry. Tři tragikomické osudy. Rozvzpomínání se 
na staré časy a pocit, že život se dá naplno prožít pouze 
někde jinde. Skutečně? Takže – zůstat? Nebo odejít? 
Z rodného města, z úmorné práce, z nefungujícího vztahu?

Překlad: Leoš Suchařípa
Režie: Daniel Špinar

Dramaturgie: Ilona Smejkalová
Scéna: Andrej Ďurík

Kostýmy: Eva Jiřikovská
Hudba: Jakub Kudláč

Hrají: 
Jana Pidrmanová / Jana Stryková j. h., 

Veronika Lazorčáková j. h., Tereza 
Vilišová, Magdaléna Borová, Radúz 
Mácha, Filip Rajmont, Karel Dobrý,  

Matyáš Řezníček, Igor Orozovič,  
Eva Salzmannová, Václav Postránecký  

a František Němec

Premiéra:
 8. a 9. září 2016  

ve Stavovském divadle

Dále uvádíme:
19. a 30. září 2016,
10. a 21. října 2016 

ve Stavovském divadle

Viděli jste videotrailer z incenace  
na našem youtube kanále?

Anton Pavlovič Čechov

1  Tereza Vilišová, Veronika Lazorčáková, František Němec,  
Eva Salzmannová a Matyáš Řezníček

2  Igor Orozovič a Veronika Lazorčáková
3  Jana Pidrmanová 
4  Magdaléna Borová a Tereza Vilišová
5  Václav Postránecký, v pozadí Filip Rajmont
6  Karel Dobrý

Foto: M. Špelda
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Připravujeme v sezoně 2016/17
NÁRODNÍ DIVADLO

Tuto sezonu v historic-
ké budově připravujeme 
pouze jeden titul – původní 
dramatizaci anglického ro-
mánu, který patří k pilířům 
světové literatury. Zároveň 
půjde o první uvedení Aus-
tenové v ND. 

STAVOVSKÉ DIVADLO

Ve Stavovském divadle chystáme klasiku „z různých stran“. Dojde na dramatizaci 
veleznámého románu (v níž nemáme v úmyslu soutěžit s filmovým zpracováním) 
i na současné zpracování dnes už klasické hry – v obou případech pod režijním ve-
dením nejúspěšnějších režiséru mladší střední generace. (V případě Fukse jde opět 
o první jevištní zpracování v ND vůbec.) Jejich charakteristický režijní rukopis slibuje 
inscenace divácky úspěšné a přinejmenším výtvarně výrazné. Poslední titul snou-
bí tradici a dnešek, ke klicperovskému dědictví přistupujeme s úctou, ale zároveň 
s humorem dneška, se snahou najít v zaprášeném to čerstvé – a na to čerstvé nanést 
působivý „prach“ nejlepších českých tradic.

Jane Austenová 
Pýcha a předsudek

Světem panuje skálopevné pře-
svědčení, že svobodný muž, který 
má slušné jmění, se neobejde bez 
ženušky. Tak začíná nejslavnější 
román anglické spisovatelky Jane 
Austenové (1775–1817). Příběh 
z venkova ironicky líčí rodinné 
vztahy a stejně úsměvně pojednává 
i ústřední problém – jak co nejrych-
leji a nejelegantněji provdat všechny 
dcery. Bennetovi jich mají hned 
pět, takže paní Bennetová věnuje 
společenským vztahům v okolí (z lo-
gických důvodů) mimořádnou po-
zornost. Strnulou venkovskou atmo-
sféru rozvíří pohledný pan Bingley, 
nápadník k pohledání, jehož jedinou 
charakterovou vadou je jeho přítel – 
zachmuřený, záhadný, štiplavý pan 
Darcy. Jestli se k Bingleymu nejlépe 
hodí překrásná Jane Bennetová – co 
se stane s druhou dcerou Elisabeth? 
Je možné zamilovat se proti své 
vůli? Jiskřivý, zábavný, působivý 
román dá v jevištní verzi zazářit 
dámské i pánské části souboru ND 
a inteligentní humor, jímž Austenová 
strhuje čtenáře už dvě stě let, do di-
vadla přiláká ženy … i muže. 

Režie a dramatizace: Daniel Špinar
Premiéry: 24. a 25. 11. 2016

Ladislav Fuks 
Spalovač mrtvol

Pamatujete-li si novelu Ladislava 
Fukse (1923–1994) pouze z filmu 
Juraje Herze, znáte jen jednu její 
část. Příběh o někdejším vojákovi 
z první světové války, teď zaměst-
nanci krematoria a vzorném 
manželovi a otci Karlu Kopfrking-
lovi je nejen hororem ze spalovny 
lidí, ale také groteskním obra-
zem rozkladu lidské osobnosti. 
Panoptikální soubor figurek, které 
autor vidí jako pouťovou atrakci, 
se v různých situacích vrací, aby 
zpochybnil naše konvenční vidění 
světa. Je to hodně k smíchu… A je 
to hodně k pláči, co se s člověkem 
bez názoru a bez páteře může 
stát, když z něj zájem o vlastní po-
hodlíčko a bezpečí a pocit vlastní 
důležitosti a nenahraditelnosti 
udělá aktivní nástroj záhuby. Může 
to být varovný obraz světa před 
druhou světovou válkou, dnes to 
ale může být i varování mnohem 
obecnějšího rázu. 

Režie: Jan Mikulášek
Dramatizace:  
Jan Mikulášek a Marta Ljubková
Premiéry: 15. a 16. 12. 2016 

Federico García Lorca 
Krvavá svatba

Španělský básník a dramatik Fede-
rico García Lorca (1898–1936) se 
na scénu Národního divadla vrací 
po půlstoletí, kdy se hrál jeho Dům 
doni Bernardy v režii Alfréda Rado-
ka; Krvavou svatbu tu hned po válce 
nastudoval Jindřich Honzl. Lorcův 
pohnutý osud by sám vydal na di-
vadelní hru – my se však vracíme 
k jeho textu, v němž se folklór mísí 
s avantgardou, tradiční svět svateb 
a nedotknutelných obřadů s vášni-
vostí okamžiku a nezachytitelnou 
láskou. Nevěsta ví, koho si má vzít, 
a Ženich se na svatbu připravuje 
se vší vážností. Do jejich osudu 
však vstupuje Leonard a představy 
všech příbuzných se rozsypou 
jako domeček z karet. My se však 
ptáme dál – co ostatní postavy, 
dnes už rodiče a prarodiče, vědí 
také, co to je šílená touha? Je láska 
pouze doménou mládí, anebo jsme 
každý z nás tak trochu opouštějící 
Nevěstou či zrazeným Ženichem?

Režie: SKUTR
Překlad: Vladimír Mikeš
Premiéry: 16. a 17. 3. 2017

Václav K. Klicpera, Milan Šotek 
Mlynářova opička

Nemáme molièrovského humoru 
mimo několik komedií Klicperových, 
mínil Jindřich Honzl a přesně 
postihl podstatu talentu Václava 
Klimenta Klicpery (1792–1859): 
splétání jednotlivých komediál-
ních scén, známých z antické-
ho mimu či italské commedie 
dell’arte, v celistvý dramatický 
příběh. Z kompletní mistrovy 
dramatické sumy, plné kuklení 
a situačních i jazykových špílců, 
sestavil Milan Šotek „fungl novou“ 
komedii, maje přitom na zřeteli 
konkrétní herce Národního diva-
dla. Abychom parafrázovali název 
jedné z Klic perových aktovek 
Každý něco pro vlast – z každé 
uzmul něco pro Národ! Inscenaci 
uvedeme v místech, kde Klicpera 
sám s českou divadelní společ-
ností působil (před dvěma sty lety, 
roku 1817, zde mimo jiné uvedl 
Hadriána z Římsů). Máme za to, že 
dozrál čas, aby se k jeho odkazu, 
jenž vedle J. K. Tyla tvoří pilíř 
české dramatické tvorby, vztáhla 
Nová krev ND.

Režie: Štěpán Pácl
České premiéry: 25. a 26. 5. 2017
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NOVÁ SCÉNA

Na Nové scéně pokračujeme v sérii dosud neuvedených nebo přímo pro Novou scénu vzniknuvších textů.  
První titul píše René Levínský, teoretický fyzik a dramatik řady pseudonymů, a nepůjde o nic menšího  
než o vesmír. Dalším titulem je nová australská hra (uvedeme ji v české premiéře) odehrávající se  
z velké části na moři, které nám tak frapantně chybí. Třetí titul vzejde ze spolupráce s tanečním  
souborem 420PEOPLE a bude poctou všem ženám. 
 
 
 

René Levínský 
Dotkni se vesmíru a pokračuj

Bohumil Plánovský, vedoucí 
skupiny Biochemie a molekulární 
biologie Ústavu organické chemie 
a biochemie AV ČR, dosáhl na metu 
nejvyšší – podařilo se mu objevit 
mechanismus vzniku nového 
druhu, a tedy podstatu evoluce. 
Jeho kolega, lingvista a matema-
tik Adam Šmíd ovšem v genomu 
sekvencovaném Plánovským obje-
vuje zakódovaný novozákonní text 
„Mnozí pak první budou poslední, 
a poslední první.“ (Matouš 19:30). 
Další analýzy přinášejí stále 
znepokojivější výsledky – objevují 
se desítky dalších Božích vzkazů 
a dokonce návod, jak lidský genom 
modifikovat a stvořit „nového, 
lepšího člověka“. Kdo je vyvolen, 
aby vyzval lidstvo na novou cestu? 
Hra o světě vědy, spolku Sisyfos, 
o cestě z vrcholu až na samé dno 
a pak zas dál vzniká pro Novou 
scénu v tiché úctě k podivuhodné 
životní cestě Ilji Ripse.

Režie: Jan Frič
Světové premiéry: 3. a 8. 11. 2016 

Finegan Kruckemeyer 
Na moři, zírám nahoru

Mladý australský dramatik Fi-
negan Kruckemeyer je vypravěč 
s nevyčerpatelnou fantazií. Jeho 
postavy své příběhy zároveň vy-
právějí i žijí, jejich životy se splé-
tají a rozplétají a jejich vyprávění 
se nečekaně prolínají. 
Angličan Noah žije v Bristolu, 
stará se o komunitní zahradu 
a truchlí pro svou italskou ženu, 
která zahynula při autonehodě. 
Australan Caleb trpí nočními 
můrami i živými sny a kvůli jedno-
mu z nich přijde o práci. Přestě-
huje se do Anglie, kde se setká se 
snovou dívkou Silvií. Islanďanka 
Emma řečená Řekyně dojde k po-
znání, že je prokletá: oba její bratři 
zemřeli za dramatických okolností 
na moři v okamžiku, kdy se dívali 
právě na ni. Aby ušetřila smrti mi-
lovaného tatínka, rozhodne se, že 
se už z moře nikdy nevrátí. Němka 

Elise z Braunschweigu každou 
noc jezdí autem se svým malým 
synem. Je to jediný způsob, jak 
chlapečka uspat. Ale také způsob 
jak uniknout rozhodování mezi 
manželem a milencem. Silvie, 
která má schopnost objevovat 
se a zase mizet (je totiž zřejmě 
kouzelnice), do osudů všech čtyř 
postav nějakým způsobem zasáh-
ne – a způsobí i jejich nečekaná 
setkání a nová poznání. Hra měla 
premiéru v roce 2012 v Jute 
Theatre v australském Cairnsu, 
a máme-li ji stylově charakterizo-
vat, pak jde bezpochyby o moderní 
verzi magického realismu.

Režie: Štěpán Pácl
Překlad: Jan Tošovský
České premiéry: 9. a 13. 3. 2017 

Finegan Kruckemeyer 

420PEOPLE, Daniel Špinar a kol.
Křehkosti, tvé jméno je žena

Žena jako objekt, žena jako téma, 
žena jako žena. Inscenace vzniká 
ve spolupráci činoherního souboru 
a skupiny 420PEOPLE, která 
jednak patří mezi stále hosty Nové 
scény, zároveň představuje špičku 
domácí taneční scény. Z mnoha 
různých možností se vydáváme 
cestou zkoumání „situace ženy“ 
v běhu času a v divadle. Výjimečná 
česká herečka ve světě pohybu 
a zároveň ve světě mužů – i to je 
způsob, jak na Nové scéně vyzkou-
šet žánrové přesahy a naše herce 
vystavit zcela novým výzvám.

Režie: Daniel Špinar
České premiéry: 11. a 18. 5. 2017 
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Gratulace pro Evu Kafuňkovou
1. září 2016 slaví významné  
životní jubileum asistentka režie  
EVA KAFUŇKOVÁ. Gratulujeme!

Poprvé jsem uviděl Evu před 
více než deseti lety na vánočním 
večírku v Kolowratu. Měla na hlavě 
tykadýlka jako Včelka Mája a zpí-
vala a tančila jako jediná na prázd-
ném parketě. Byl jsem uhranut její 
nakažlivě dobrou náladou a zeptal 
jsem se: ,,Kdo to je?“ Dostalo se 
mi prosté odpovědi: ,,To je Kafuňa.“ 
Jako Kafuňu ji zná celé Národní 
divadlo. Eva je naprosto nepostra-
datelná bytost, protože veškerou 
svou neutuchající energii věnuje 
svěřené inscenaci. Kdyby Kafuňa 
byla vyjednávačkou OSN na Střed-
ním východě, už dávno by tam 
panoval mír. Dokáže překlenout 
jakoukoliv animozitu a s lehkostí 
se povznést nad jakýmkoliv pro-
blémem. Její neutuchající energie 
je tak nakažlivá, že i největší lenoši 
v její přítomnosti dosahují netuše-
ných výkonů. Když jsou divadelní 
prázdniny, vráží svůj přebytek 
energie do své chaty na Berounce, 
chápe se sekery, křovinořezu, pily, 
kladiva a bojuje s bujením přírody 
jako opravdový rytíř. Nechápu, jak 

je možné, že je jí krásných šedesát. 
Jarda Jágr má velké štěstí, že se 
Eva nedala na hokej. A my máme 
velkou kliku, že se Eva nedala 
zviklat nabídkou z NHL a zůstala 
věrná divadlu. Sláva jí a doufám, že 
její dres se jednou vznese do pro-
vaziště s nápisem ,,Evo, za všechno 
děkujeme“. Ty to nevidíš, ale pokle-
kám a přeji vše krásné. 

David Prachař

V sobotu 11. června jsme se 
s projektem Nová krev opět vydali 
na Výpravu Národním divadlem. 
Tentokrát však byla výprava zadaná 
pro klienty Komerční banky, našeho 
generálního partnera. Diváci tak 
měli další možnost prohlédnout si 
první českou scénu ze zcela jiného 

úhlu, než se jim poštěstí při běžné 
návštěvě představení, a mohli se 
setkat tváří v tvář s hereckými 
osobnostmi našeho souboru. Kdo 
se odvážil, mohl své putování navíc 
zakončit na jevišti Národního diva-
dla a vyzkoušet si na vlastní kůži 
prkna, co znamenají svět.

Společnost Asus se stala novým 
partnerem Národního divadla 
a postupně do jeho divadelních 
domů dodá nové obrazovky. Ty bu-
dou využity především k výstav-
ním a propagačním účelům. Jako 
první byla vybavena podesta Nové 
scény, kde si návštěvníci budou 

moci prohlédnout novou interak-
tivní instalaci umělce Františka 
Pecháčka. 

Nová videogalerie v podestě Nové scény

Pro všechny fanoušky jsme při-
pravili speciální limitovanou edici 
originálních triček. Na výběr je 
hned několik designových variant, 
pochopitelně v dámských i pán-
ských verzích různých velikostí. 
Vybrat si můžete buď celodivadelní 
tričko s motivem Buď Národní či 
z několika inscenačních triček, jež 
se váží k repertoárovým insce-
nacím – Jako břitva (Němcová), 
Sen čarovné noci a Manon Lescaut. 
Trička jsou k zakoupení v pokladně 

Národního divadla na Nové scéně. 
V prodeji samozřejmě zůstávají 
i trička z minulé limitované edice 
k inscenacím Racek a Co se stalo, 
když Nora opustila manžela.

Udělejte si naším tričkem  
radost i vy!

http://www.cinohrand.cz/895-li-
mitovana-edice-originalnich-tricek

Limitovaná edice originálních triček

Zadáno pro generálního partnera 
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Náměstíčko
/ Skončily divadelní prázdniny. / Herečka Pavla Beretová i její fenka 
Lilu vystoupily na Sněžku. Na rozdíl od dramaturga Milana Šotka si zde 
nezlomily loket. / Režisér Štěpán Pácl po většinu léta sanoval omítky 
na svém statku u Znojma. / Činohra navštívila Plzeňský pivovar; největ-
ší zájem o výrobu piva projevila herečka Taťjana Medvecká. / Divadlo se 
rozezní dětským smíchem a pláčem: herci David Matásek, Patrik Děrgel 
a Jiří Suchý z Tábora se stanou otci, zatímco herečka Jana Pidrmanová 
matkou. Herečka Jana Stryková (j. h.) se pilně učí Mášu. / Outfit herečky 
Lucie Polišenské na filmovém festivalu v Karlových Varech byl označen 
za „módně zpozdilý“; herečka Iva Janžurová si šaty pro tuto příležitost 
dle svých slov „skoro šila sama“. / Dramatik René Levínský dopsal po-
slední verzi své hry Dotkni se vesmíru a pokračuj a odjel na dovolenou 
do Krkonoš. / Ve Vítkově dvoře v Zálesí u Šumné spatřila světlo světa 
první verze scénáře kabaretního večera Nová krev: Sestava. / Herec 
Igor Orozovič byl v Africe; umělecký ředitel Činohry Daniel Špinar nebyl 
nikde. / Dramaturg Jan Tošovský prohrál sázku s osmiletým synem 
dramaturgyně Marty Ljubkové a musel si oholit hlavu. / Skoro všichni 
herci Činohry přes léto točili a hráli. / I uprostřed největší pustiny dra-
maturgyně Ilona Smejkalová potkala známého. / Před 135 lety vyhořelo 
Národní divadlo. / Začala 134. sezona. / 

Play Maeterlinck

Daniel Majling 
Labyrinty a ráje Jana Ámose

O tom jak žít ve světě, ve kterém se 
žít nedá?
Má smysl žít, když přijdete o celou 
rodinu? Jak dát svému životu směr 
v čase, který je převrácený naruby? 
Jak věřit ve vzdělání, když nejlepší 
mozky doby využívají své znalosti 
pouze na vymýšlení nových způso-
bů zabíjení?
Jan Amos Komenský vytvořil 
uprostřed pekla třicetileté války 
originální filozofické dílo plné oso-
bité imaginace. Na pozadí osobních 
tragédií a ve vichru dějin před 
námi otevírá svět spektakulárních 
alegorií a podobenství o hledání 
ráje srdce v labyrintu světa. 

V režii O. Spišáka hrají: M. Huba, 
M. Geišberg, M. Ondrík, O. Kovaľ, 
J. Oľhová, G. Dzuríková a další.

20. září 2016 v 19.00  
ve Stavovském divadle

Peter Pišťanek  
Rivers of Babylon

Knižní debut P. Pišťanka se stal 
kultovním dílem. Absurdní, gro-
teskní a krutý příběh o obyčejném 
topenáři Ráczovi je moderní parodií 
pohádky, mystifikujícím i ironickým 
svědectvím myšlení a poměrů 
porevoluční společnosti 90. let. 
Prosťáček Rácz se selským rozu-
mem a touhou po penězích a lásce 
se sérií náhod propracuje z pozice 
topiče hotelu na ředitele. Získá vliv 
nad mikrosvětem kšeftařů, pochyb-
ných obchodníků, taxikářů, zlodějů, 
prostitutek, veksláků i bývalých 
estébáků. A vybuduje si monopol, 
který ovládne i politické struktury. 

Adaptace a režie: Diego de Brea, 
hrají: M. Ondrík, E. Horváth, 
P. Vajdová, R. Roth, B. Bystrianský, 
D. Mórová, Z. Kucúriková a další.

21. září 2016 ve 20.00  
na Nové scéně

Videowalk Stavovským divadlem  
v hlavě Maurice Maeterlincka

Co zbude z člověka, který se probudí 
po sto letech spánku? Zhluboka se 
nadechněte, zavřete oči a vstupte 
do těla Maurice Mae terlincka. Roz-
hlédněte se kolem sebe. Co vidíte?

Spisovatel Maurice Maeterlinck 
psal své symbolické drama 
Modry pták v roce 1906, hru 
však nedokončil, upadl do těžké 
deprese a k textu se vrátil až 
v roce 1908. Co se stalo? Jaké je 
to psát divadelní hru? Věříte, ze 
včely mají duši a mravenci nejlepší 
politický systém? Jak dlouho žijí 
múzy a existuje láska do konce 
života? Vklouzněte na pár minut 
do spisovatelovy mysli a staňte se 
Mauricem Maeterlinckem.

Interaktivní videowalk Play 
Maeter linck je dobrodružná cesta 
Stavovským divadlem. Divákům 
jsou zapůjčena sluchátka a tablet, 
a oni vstupují do prostoru divadla. 
Interaktivní formát umožňuje volit 
si trasu a utvářet tak vlastní příběh. 
Videowalk je určen pro diváky 
od 10 let, trvá 20 minut a diváci 
jsou vpouštěni samostatně každé 
3 minuty. Nabízíme před každou 
reprízou inscenace Modrý pták.

Koncept: Jan Mocek & Táňa Šveh-
lová, hrají: Jana Pidrmanová, kočka 
Sára od Klauna Cecilky, pes Šiva, 
herci, diváci a uvaděčky divadla.
Přihlášky na  
tvurcidilny@narodni-divadlo.cz
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Slovenské národní divadlo v Praze

V létě 2016 zemřel oblíbený slovenský 
herec, uznávaný pedagog a bývalý 
ředitel činohry SND JURAJ SLEZÁČEK 
(14. 1. 1943 – 5. 8. 2016). Na jevišti SND 
v Bratislavě, Divadle Pavla Orzsága 
Hviezdoslava a jinde ztvárnil řadu rolí, 
stejně tak v televizi, filmu či rozhlase 
a dabingu. Na jeho herecké výkony i lid-
ská setkání při pravidelných hostování 
SND v Národním divadle vzpomínají 
nejen diváci, ale s láskou a úctou i jeho 
pražští herečtí kolegové. Navždy si ho 
budeme pamatovat jako divadelníka 
tělem i duší oddaného divadlu.
Čest jeho památce!
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NOVÁ SCÉNA > PIAZZETA

Pohádky z lesa

Les je místo, kde rostou houby. 
Les je plný zvěře. Les to nejsou 
jenom stromy, ale brána, která 
otevírá třem pohádkám dveře. 
Les je ústřední místo, ve kterém 
se prolínají 3 krátké pohádkové 
příběhy. Půjdeme po stopách 
Mášenky a medvědů, Budulínka 
a mazané lišky a vykutáleného 
Koblížka. Co se asi tak stane, 
když se cesty našich hrdinů 
střetnou? A co na to zvířátka? 
Je Máša mazanější než liška? 
Budulínek hbitější než zajíc? 
Koblížek skutečně tak vychytra-
lý? Každá pohádka přeci dobře 
končí, nebo snad ne?
Pá 2. 9. 16:00, piazzeta

Délka představení: 45 minut 
Vhodné pro diváky od 3 let
Koncept, režie: Tomáš Podrazil
Scénografie: Zuzana Vítková

Hrají: Tomáš Podrazil, Brigita Cmuntová

Turnaj krále Karla

Zveme vás na turnaj, kde se vy 
a vaši rytíři utkáte v různých 
disciplínách, a tak odhalíte 
neznámou tvář Karla IV. Jaký 
vlastně Karel IV. byl? Byl jako 
my, nebo byl něčím jiný? Hrál si 
a zlobil? Měl smysl pro humor? 
Chodil do školy a co se tam 
vlastně učil? V kolika letech se 
poprvé oženil? Co je to relikvie 
a měl Karel IV. nějakou? Jaký 
plán měl s českou zemí? A co 
vy? Stali byste se také králem 
a císařem? Vydejte se s námi ži-
votem Karla IV., do doby kdy žil, 
do Prahy, kterou proměňoval. 
Ne 25. 9. 17:00, foyer

Délka představení: 45 minut
Vhodné pro děti od 6 let a jejich rodiče
Scénář: Justin Svoboda
Režie: Justin Svoboda,  
Tomsa Legierski, Vítek Maštalíř
Scénografie: Kamil Bělohlávek
Hrají: Justin Svoboda,  
Tomsa Legierski / Vítek Maštalíř

Výstava fotografií Rozmazaný svět

Zajímavá putovní výstava Rozmazaný svět zachycuje 
na fotografiích život lidí s těžkým zrakovým postiže-
ním, zároveň také nabízí exkurz do světa jejich očima 
a v tom je unikátní. Umožňuje nahlédnout, jak vidí lidé 
s degenerací sítnice, barvoslepostí, krátkozrakostí 
nebo dalekozrakostí, s dvojitým viděním, šedým nebo 
zeleným zákalem a s mnoha dalšími zrakovými va-
dami a závažnými očními onemocněními. Odborným 
garantem se stal fotograf Jindřich Štreit.
Výstavou chceme upozornit právě na závažná oční 
onemocnění, které mohou končit až slepotou. Včasnou 
diagnostikou lze následkům těchto onemocnění před-
cházet. Výtěžkem z výstavy a prodejem fotografií chce-
me podpořit nákup přístrojů pro včasnou diagnostiku, 
léčení zraku a předcházení pooperačních komplikací. 
Výstava se koná u příležitosti 120. výroční narození 
významného očního lékaře prof. MUDr. Václava Vejdov-
ského, DrSc., rodáka z Prahy-Nuslí. Při zahájení výsta-
vy na piazzetě Nové scény ND na lékaře zavzpomíná 
jeho studentka prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. 
Těšit se můžete na známé osobnosti – vystoupí 
herečka Taťjana Medvecká, zpěvák Jaro Smejkal, 
fotograf Jindřich Štreit a další.
Pořadatelem výstavy je Nadace prof. Vejdovského, 
která již 24 let pomáhá lidem s těžkým zrakovým 
postižením překonávat každodenní překážky, podpo-

ruje také milionovými částkami nákup přístrojů pro 
včasnou diagnostiku a léčbu zraku. 
Myšlenkou nositele jména nadace bylo posouvat 
lékařství vpřed tak, aby lidé zbytečně nepřicházeli 
o zrak. Pomoci naplňovat toto poslání můžete i Vy 
návštěvou výstavu Rozmazaný svět nebo zasláním 
daru či dárcovské sms. 

Těšíme se na Vaši účast na vernisáži v sobotu  
10. září 2016 od 16 hod. na pizzetě Národního divadla. 
Více na www.inpv.cz a www.rozmazanysvet.cz.
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Zašlete dárcovkou sms ve tvaru

DMS KUK
natelefonní číslo

87 777
nebo sms ve tvaru

DMS ROK KUK
po dobu 12 měsíců.
Cena jedné DMS je 30 Kč,  
nadace obdrží 28,50 Kč.

DĚKUJEME.

Metamorfosie

Makulární degenerace Diplopie



 ×
Veronika Blažejovská a Saša Volný
Foto: P. Našic

www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

Umělecký šéf:  
ZDENĚK PROKEŠ

Cocktail 012 
 – The Best of
Námět a dramaturgie: Václav Janeček, Zdeněk Prokeš
Režie, střih, kamera: Jan Loukota
Hudba a zvukový design: Stanislav Abrahám
Scéna: Miloslav Heřmánek
Kostýmy: Jarmila Konečná, Pavel Knolle, Roman Šolc,  
Šárka Hejnová, Jan Skalický, Pavel Ivančic
Editace a postprodukce: Matěj Hájek

Komponovaný večer je reprezentativní přehlídkou 
nejrůznějších témat a uměleckých postupů, které Laterna 
magika využívá. Diváci se s nimi mohou seznámit a některá 
představení třeba navštívit v jejich celovečerní podobě. 
Uvádíme ukázky z historie (např. Krkolomná jízda z Variací 
z roku 1963) i současných projektů. Program završuje 
krátká show Code58.08, ve které nechybí pohled do zákulisí, 
retro taneční výstup ani nové technologie.

Uvádíme:
22., 23. a 24. září od 20.00 hodin  
na Nové scéně
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LATERNA MAGIKA > ROZHOVOR

Scénář: Petr Oslzlý, Vladimír Morávek
Režie: Vladimír Morávek

Scéna: Daniel Dvořák
Kostýmy: Sylva Zimula Hanáková

Hudba: Zbyněk Matějů
Dramaturgie: Lucie Němečková

Choreografie: Libor Vaculík
Kamera: Matěj Cibulka

Projekce: Šimon Koudela
Asistent choreografie: 

Zuzana Hrzalová, Pavel Knolle
Asistent režie: Kristian Mejstřík

Uvádíme:
16., 17. a 18. září,

14. a 15. října 2016
na Nové scéně

Petře, přijde mi silně, že Malý princ k tobě sedí. 
Mýlím se?
Ne, sedí to přesně. Malý princ je pro mě docela velký 
mezník. Přišel právě ve chvíli, kdy jsem si sám při-
padal jako na poušti. Pomohl mi uzavřít jednu životní 
kapitolu, udělat takový souhrn a zapřemýšlet se nad 
tím, kdo jsem, co vlastně chci.

Krize středního věku?
Ano, takový poločas … (smích). Ale detaily si nechám 
pro sebe…

Jak to přišlo? Myslím Malého prince.
Ono to všechno tak nějak souvisí a dobře do sebe 
zapadá. Režisér Vladimír Morávek mi tu roli nabídl 
právě včas. Já se ho potom ptal – a nejenom já, ptali 
se ho i jiní – proč. A on mi řekl, že když začal Prince 
připravovat, měl o mně jasno předem. Vysvětloval to 
tak, že jsem vzezřením chlapský typ, velký, mohutný 
chlap, ale s křehkou dětskou duší. A to on potřeboval 
pro Exupéryho. Čímž mi polichotil, ale myslím, že to 
trefil přesně. Spolupráce s Vladimírem je pro mě vů-
bec hodně zlomová. I tím, že je extrémně intenzívní.

V jakém smyslu?
Jsem workoholik, práci si ale vybírám sám a zrovna 
v tom období jí nebylo moc. Delší dobu jsem nezkoušel 
v divadle, což bylo sice fajn, protože jsem si odpoči-
nul, ale postupně mi divadlo začínalo víc a víc chybět. 
Vladimír Morávek a Laterna magika mě vrátili do hry, 
a to opravdu intenzívně. Zkoušelo se dva a půl měsíce, 
skoro celodenně, k tomu půl roku předtím probíhaly 
dotáčky, protože v Laterně magice se, jak známo, pra-
cuje s projekcí. Točili jsme nasedání do letadla, pouštní 
bouři i pád letadla filmovým stylem, a to probíhalo léto 
před tím, než se začalo zkoušet.

Letěl jsi?
Paradoxně ne. Ne že bych nechtěl, ale program 
při dotáčkách byl tak nabitý, že to zkrátka nešlo 
stihnout. Natáčeli jsme v Líních u Plzně s krásným 
historickým dvouplošníkem, já se učil nasedat pro 
kameru, startovat motor. Letadlo bylo sice dvou-
místné, ve vzduchu musel být v letadle ovšem jen 
jeden člověk, protože Exupéry, a tedy i jeho hrdina, 
byl v letadle také sám a štáb pilota natáčel za letu 
z druhého stroje. Ale věřím, že své létání doženu 
i díky spolupráci s Flying Revue.

Tvoje létání v Malém princi tedy …
… bylo jenom na zemi. Sice jsem simuloval let, ale 
ve skutečnosti to bylo před green screenem u hangá-
ru, kde pouštěli kouř z větráku, a já jsem dělal, jako že 
letím. Reálně šel do vzduchu jenom pilot, který točil 
havárii a pád letadla.

Na jevišti je při představení scénografická maketa, 
nebo i části skutečného letadla?
Výtvarník vycházel z reálného letadla, na jevišti je 
ale jenom jeho část, protože je pro účely inscenace 
zabořené v písku a obrácené břichem vzhůru. Kolem 
je poházena spousta dobových artefaktů, které 
letec teoreticky mohl mít v letadle s sebou. Vladimír 
Morávek se hodně zabývá obrazovými kompozicemi, 
tak jsou tam i věci, které spíš souvisí s Exupérym, ale 
ve skutečnosti by si je do letadla nejspíš nevzal. Takže 
divadelní stylizace.

Je náročné scénu postavit?
Hodně náročné. Na jevišti je kromě letadla také z mo-
nitorů složená širokoúhlá plocha, je to vlastně největší 
kino v České republice. Proto se Malý princ hraje 
v blocích. Když se scéna postaví, tak hrajeme třeba pět 
dní za sebou.

Změnilo se po Malém princi něco na tvém vztahu 
k létání?
Nezměnilo se nic. K létání mám kladný vztah. Hrozně 
mě bavilo, když jsem kvůli práci létal běžnou linkou 
třeba do Newcastlu. To bych si dovedl představit, 
takhle lítat do práce (smích).

…

Pokračování rozhovoru si můžete přečíst  
na stránkách našeho mediálního partnera Flying Revue. 
První část: http://www.flying-revue.cz/petr-batek-1
Druhá část: http://www.flying-revue.cz/petr-batek-2
Reportáž z představení Malý princ:
http://www.flying-revue.cz/maly-princ-za-oponou

 >

Petr Batěk, Pilot 
Foto: P. Nesvadba

Malý princ ve mně nastartoval  
touhu létat, říká herec Petr Batěk

Laterna magika má od 1. dubna na repertoáru inscenaci režiséra Vladi-
míra Morávka Malý princ, adaptaci slavného románu Antoina de Saint-
-Exupéryho. Vedle samotného Malého prince je nejdůležitější postavou 
Pilot, autobiografická postava, do níž autor vložil mnoho z vlastních 
myšlenek a zážitků. V naší inscenaci je do role Pilota obsazen všestran-
ný herec a muzikant PETR BATĚK. Rozhovor s ním pořídil Jan Dvořák, 
redaktor magazínu Flying Revue, který je naším mediálním partnerem.



Balet
Umělecký šéf:
PETR ZUSKA

Vaše rozkazy jsou roztomilé. Člověk 
by si díky Vám zamiloval despotismus. 
Navrhujete mi svést mladou dívku, 
kterou bych měl v posteli dřív, než sta-
čím rozestlat. Musím myslet na svou 
pověst. Jistě znáte paní de Tourvel, její 
zbožnost, manželskou lásku, přísné 
zásady. To je má kořist, toť protivník 
a cíl, který mi zaručí nejen slast, ale 
i slávu. Jakkoli jsem podle Vás zvíře, 
rád vzpomínám na doby, kdy jste mi 
dávala něžnější jména. Toužím si je 
znova zasloužit a společně s Vámi dát 
světu příklad stálosti.
Valmont

Valmont
Libreto: Zdeněk Prokeš, Libor Vaculík
Choreografie a režie: Libor Vaculík 
Hudba: Franz Schubert, Pēteris Vasks 
Hudební režie: Petr Malásek
Scéna: Martin Černý
Kostýmy: Roman Šolc

Uvádíme:
24. a 27. 9., 2. a 28. 10. 2016  
ve Stavovském divadle

 ×
Jiří Kodym, Zuzana Šimáková
Foto: M. Divíšek
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BALET > OSOBNOST

On the road
Vydat se na cestu, to znamená jít za svou představou, následovat svůj 
vnitřní hlas, intuici, mít víru, že můžeme svobodně tvořit a své představy 
měnit ve skutečnost. Mít odvahu a sílu pustit se do neznáma. Otevřít své 
srdce a být připraveni čelit překážkám, nepřejícnosti a kritice. Zkrátka 
přijmout vše, co tato cesta přináší – zažívat nejen radost z úspěchu, ale 
cítit i strach, pochybnosti, nejistotu a zmar. Vydat se na cestu znamená 
jít vytrvale za svou představou a důvěřovat v sebe sama.

V roce 2002 se Petr Zuska vydal na cestu spjatou 
s Národním divadlem jako umělecký šéf Baletu. V této 
sezoně, která právě začíná, uzavře své šéfování v čele 
tohoto souboru. Hodnotit jeho působení slovy je v tom-
to okamžiku zbytečné, protože činy mluví hlasitějí než 
slova… 
V uplynulých čtrnácti letech se věnoval vedení sou-
boru a všem činnostem, který tento post přináší, ale 
také choreografické tvorbě a pedagogické činnosti. 
Tvrdohlavě šel po své cestě někdy tiše, někdy nahlas, 
chválen i kritizován, ale vždy s pevným přesvědčením, 
nasazením a jasnou vizí. 
V tomto období také vytvořil pro Národní divadlo  
5 celevečerních baletů a 23 dalších opusů, choreogra-
fie pro zahraniční soubory nevyjímaje. 
26. 8. uvedl ve světové premiéře ve finské Lappeenran-
tě svůj nejnovější opus s příznačným názvem Route 50.
Respektovaný finský baletní mistr Juhani Teräsvuori, 
který s naším souborem léta spolupracuje jako peda-
gog a zájezdový impresário, oslavil padesát let tvůrčí 
činnosti. Při této výjimečné příležitosti se rozhodl 
uspořádat baletní galapředstavení za účasti svých 
přátel z celého světa, kteří příznivě ovlivnili jeho pro-
fesní kariéru. Mezi pozvanými osobnostmi nechyběl 
ani Petr Zuska, který je nejen autorem choreografie 
Route 50, ale také v ní spolu s Terezou Podařilovou 
(první sólistkou Baletu ND) tančí. Hudbu zkomponoval 
jeden z nejlepších finských jazzových hudebníků, kla-
vírní virtuos, skladatel Iiro Rampala, který interpreto-
val svou skladbu naživo v rámci premiéry. 
Název mého nového duetu Route 50 je parafrází na le-
gendární americkou silnici Route 66 spojující Chicago 
a Los Angeles, která měřila přes 2000 mil. Díky moder-
nizaci dopravní infrastruktury z ní dnes zbylo vlastně 
jen torzo, ale mnoho desetiletí se tato silnice pyšnila 
názvem „Main street of America“.
Hlavní dráhou Jussiho padesátiletého profesního života 
(Jussi – Juhani Teräsvuori, pozn. redakce) se stal balet 
a taneční divadlo. Co je však začátkem a koncem tohoto 
období a kolik „mil“ měřilo? Těžká otázka a pochybuji, 
že by měl Jussi jednoznačnou odpověď. Mnoho otázek 
a nejistých odpovědí se občas vynoří v mysli a duši i mé 
a Terezy Podařilové – první sólistky souboru a dnes již 
především skvělého baletního mistra –, jelikož jsme 
oba rovněž na cestě, která neúprosně míří k padesátce, 
v tomto případě však ryze věkově. Pro Jussiho a jeho 
završenou profesní padesátku tedy s Terezou tančíme 
nějaký moment z cesty k padesátce trochu jiné. Jsem si 
však jist, že ve výsledku je to vždy dost podobné. Mnohé 
z toho, co je za námi, se už nikdy nevrátí a mnoho nezná-
mého tam někde v dálce nás teprve čeká.

Čtrnáct let uplynulo, ale patnáctý rok právě přichází. 
Poslední sezona 2016–2017 pod vedením Petra Zusky 
bude opravdu pestrá. Přinese nejen lákavé premiéry, 
ale i projekty, výstavy, hostování, zájezdy a mnohá 
další překvapení.

Milý Petře, přejeme Ti, aby i ta patnáctá – poslední se-
zona – byla na Tvé cestě nejen krásným zakončením, 
ale zároveň i začátkem nové etapy života, která Ti při-
nese naplnění a novou inspiraci. Ať stále jdeš za svou 
představou s odvahou, vírou a otevřeným srdcem.

Hodně štěstí na Tvé cestě! 

H. Bartlová

 >

Petr Zuska
Foto: J. Fulín
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BALET > ???BALET > Z RECENZÍ

RAIN
Choreografie: Radu Poklitaru

Hudba: Johan Sebastian Bach,  
Jacques Brel, lidové písně 

VERTIGO 
Choreografie: Mauro Bigonzetti

Hudba: Dmitrij Šostakovič

CACTI 
Choreografie: Alexander Ekman

Hudba: Joseph Haydn,  
Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, 

Andy Stein, Gustav Mahler

Uvádíme: 
10. září 2016, 

10. a 11. října 2016 
na Nové scéně

Vertigo

Poklitaru představuje v trojici cosi jako slovanský 
prvek a na jeho tvorbě je to patrné. Zabývá se vztahy 
v různých polohách a tanečníky nechává prožívat 
emoce velmi expresivně co do gest i výrazu, někdy až 
na hranici karikatury. Svůj opus koncipuje jako taneč-
ní suitu, rámuje ji hudbou Johanna Sebastiana Bacha, 
z níž se postupně noří výjevy, scénky inspirované 
povětšinou lidovými písněmi různých národů. 
Lucie Kocourková, Taneční aktuality, 12. 6. 2016

Ústřední část večera, Vertigo (Závrať), ve svérázné, 
působivé, neoklasické choreografii (prolínané moder-
ními prvky) italského tvůrce Maura Bigonzettiho, který 
se letos stal novým šéfem baletu Teatra alla Scalla, je 
citlivou, estetizující milostnou výpovědí, které vystačí 
scénický a režijně-dramaturgický minimalismus, 
aby mocně promlouvala k divákům svou uměleckou 
přesvědčivostí, autenticitou a sugestivností. Technicky 
náročné, ale skvěle provedené figury a výrazově silné 

výkony obou tanečníků (v první repríze v neděli 12. 6., 
kterou pro vás členové redakce nenudtese.cz zhlédli, 
to byli konkrétně Alina Nanu a Francesco Scarpato) 
potvrzují, že lapidárnost má svůj půvab.
Martina Doležalová, Nenudte.se, 14. 6. 2016

Scéna i světla se divoce mění, tanečníci začínají 
rozehrávat celý prostor s danými deskami. Staví si je 
kolmo, aby mohli vytvářet situace plné překvapení. 
Vyskakují, vykukují zpoza nich, tančí přesně na de-
tailní centimetry, přelézají je. Desky mohou být jejich 
útočištěm, úkrytem. Opět je převrací na zem a tanec 
se násobí a stupňuje a plně dotváří celý surrealis-
tický obrazec. Spolu s hudbou – již s orchestrální 
nahrávkou a prudkými změnami i postranních světel 
(průvanů), které stejně jako dynamika hudební před-
lohy sviští prostorem, nenechají diváky ani chvilku 
v klidu.
Marcela Benoniová, OperaPlus, 10. 6. 2016

9. června 2016 se soubor Baletu Národního divadla představil v nové 
premiéře komponovaného večera s názvem Vertigo. Tři různí choreogra-
fové nejen původem, ale především přístupem ke své tvorbě, k pohybu 
a hudbě naplnili představení tancem, emocemi, humorem, absurditou, 
nostalgií a magičnem. Moldavan RADU POKLITARU, Ital MAURO BIGON-
ZETTI, Švéd ALEXANDER EKMAN. Jak se na tyto tvůrce dívali odborní 
recenzenti?

 >

CACTI
soubor Baletu ND

Foto: M. Divíšek
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Hudba: Sergej Prokofjev
Hudební úprava: Julian Philips

Hudební nastudování: Václav Zahradník
Libreto: Michael Corder  

podle Hanse Christiana Andersena
Choreografie a režie: Michael Corder

Scéna a kostýmy: Mark Bailey
Světelný design: Paul Pyant

Asistenti choreografie: 
Yuri Uichumi, Marilyn Vella-Gatt

Baletní mistři: Michaela Černá,  
Jiří Kodym, Marie Hybešová, Radek Vrátil

Dirigent: Václav Zahradník

Uvádíme: 
3. září ve 14.00 a 19.00,

26. listopadu 
ve 14.00 a 19.00, 

v Národním divadle

Sněhová královna

Inscenace, původně vytvořená pro Anglický národní 
balet a jeho českou primabalerínu Dariu Klimento-
vou v roce 2007, byla znovu obnovena v roce 2010, 
poté uvedena Litevským národním divadlem opery 
a baletu ve Vilniusu – Lietuvos nacionalinis operos sir 
baleto teatras (2014) a Vídeňským státním baletem – 
Wiener Staatsballett (2015) na základě baletní parti-
tury zapsané systémem anglické Beneshovy taneční 
notace – Benesh Movement Notation.
Na nastudování copyrightem kodifikovaného díla se 
v Národním divadle podílel sám choreograf ve spolu-
práci s baletní mistryní a notátorkou Yuri Uichumi, ab-
solventkou Beneshova Institutu taneční choreologie 
– Benesh Institute of Choreology v Londýně.
Do našeho kulturního kontextu, obeznámeného s fe-
noménem anglického baletu pouze prostřednictvím 
záznamů filmově zpracovaných vybraných titulů Krá-
lovského baletu z Londýna a Birminghamu na DVD, 
ve filmových projekcích několika kin nebo ukázkami 
jednotlivých čísel na youtube, přináší živé provedení 
Sněhové královny odlišné umělecké aspekty.
Baletní opus, nastudovaný v Národním divadle 
obdobným způsobem jako díla operní nebo hudební, 
to jest podle taneční notace zaznamenané písemnou 
formou v baletní partituře, evokuje otázky o specifič-
nosti anglického baletu a jeho srovnání s naší baletní 
současností. 
Anglický balet – de facto balet Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, včetně padesáti tří 
zemí Britského společenství národu Commonwealth 
(především Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Ji-
hoafrické republiky) – je pevně zakotven v kontinuitě 
mezinárodního baletního odkazu s respektem k vlast-
ní tradici. Jeho tvůrci prosadili uznání choreografické-
ho díla jako svébytné partnerky hudební kompozice, 
hodné samostatného copyrightu.
Při svém setkání s obecenstvem Národního diva-
dla v předvečer české premiéry Sněhové královny 
Michael Corder na otázku specifiky anglického baletu 
odpověděl: „Jistě bychom našli určité vlastnosti, které 
charakterizují anglický balet. Pro mne je zajímavé, jak 
tutéž choreografii zvládají tanečníci, kteří mají různý 
styl. V Národním divadle mne velmi zaujaly tři předsta-
vitelky hlavní role Sněhové královny: Alina Nanu, Nikola 
Márová a Miho Ogimoto.“ 
Respekt k choreografickému textu jako trvalé umě-
lecké hodnotě a významu jeho tvůrčí interpretace 
baletními umělci potvrdila choreoložka Yuri Uichumi 

v kapitole o baletní partituře v programu ke Sněhové 
královně: „Nejdůležitější na použití Beneshovy notace je 
to, že zaznamenáte a zachováte práci choreografů a je-
jich původní záměr, nikoli pouze interpretace jejich díla 
jednotlivými tanečníky. Doufejme, že jednotliví tanečníci 
v různých souborech vytvoří své vlastní interpretace 
a každá inscenace bude tudíž jedinečná.“ 
V hierarchii „anglického baletu“ – a to ve smyslu české 
terminologie, která u nás zařazuje balet pod kategorii 
„českého tance“ – stojí vedle sebe rovnocenně dva 
specifické žánry: contemporary/modern (současný/
moderní) a ballet (balet). Na rozdíl od českého medi-
álního prostředí, kde je v módě opovrhovat baletním 
„tradicionalismem“ a plédovat za „inovaci a ozvlášt-
nění akademického tance“, oba žánry se vzájemně 
inspirují, ale vzájemně nezaměňují. Contemporary/
modern (adekvátní český překlad neexistuje) reaguje 
na pocity proměnlivé současnosti, balet dává pocit 
kontinuity v současném proměnlivém světě.
Inspirační linie klasického baletu sahá až ke koře-
nům anglické divadelnosti. V dobových zobrazeních 
nalezneme výtvarnou kontinuitu koncepce Ledo-
vého království Sněhové královny se Zimní scénou 
z Louskáčka v provedení souborů Královského baletu 
i Anglického národního baletu, v jehož verzi tradiční 
kostýmy Sněhových vloček se škraboškami na tváři 
evokují výtvarnou symboliku postavy Vody z alegoric-
kého baletu 17. století.
Corderova choreografická struktura, postavená 
na prostředcích klasického tance, uplatňuje sym-
boliku světové baletní tradice v nových kontextech. 
Do nové tvorby přecházejí také tradiční postupy 
výtvarného řešení. Například v lyrické scéně z Ander-
senovy Květinové zahrady v druhém dějství baletu 
ožívá Fokinův duet Le spectre de la rose (Duch růže) 
z repertoáru Ruského baletu Sergeje Ďagileva, známý 
v Anglii z interpretace slavné primabaleríny Margot 
Fonteyn. Obdobné reminiscence pro znalce baletního 
žánru přináší Corderovo neoklasické tvarosloví a scé-
nografie Marka Baileye také ve vesnických scénách 
ruského koloritu.
Sněhová královna nabízí možnost srovnávání indivi-
duálních výkonů baletních umělců Národního divadla 
v součinnosti všech jevištních složek – tance, hudby, 
výtvarného řešení scény, kostýmů a náročné divadelní 
techniky. 

Jana Hošková

Klasický balet anglického střihu

Sněhovou královnou britského choreografa Michaela Cordera s hudbou 
ruského skladatele Sergeje Prokofjeva vstoupil do repertoáru Baletu 
Národního divadla současný klasický balet anglické provenience. Anglic-
ký tvaroslovím anglické baletní školy, čistými liniemi jejího pohybového 
kánonu, koncepcí a temporytmem tříaktového celovečerního baletu, 
múzickými kvalitami choreografické struktury, výtvarným stylem deko-
rací a kostýmů a v neposlední řadě metodou scénické realizace.

 >
 Nikola Márová, Matěj Šust

Foto: M. Divíšek
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BALET > VÝROČÍ

VLASTIMIL HARAPES

Životní dráha baletního umělce je sevřena neúpros-
ností času, prchavými lety mládí, hranicí fyzických 
sil. Jako tanečník končí na scéně v době plné duševní 
energie, kdy se v jiných profesích teprve dospívá 
k vrcholům úspěšnosti. Díky jevištní magii tanečního 
umění se stává legendou ještě zaživa.

Emeritní sólista a šéf Baletu Národního divadla 
Vlastimil Harapes, laureát Ceny Thalie za celoživotní 
mistrovství v oboru balet, nositel titulů zasloužilý 
a národní umělec, oslavil své sedmdesátiny. Třeba-
že již přes čtvrt století působí v jiných uměleckých 
žánrech jako herec, zpěvák, moderátor a taneční 
pedagog, jeho jméno je trvalým synonymem baletu 
Národního divadla.

Harapesova umělecká výjimečnost souvisí s výjimeč-
ným osudem. Jeho rodiče byli vlastenci, kteří po skon-
čení útrap světové války odešli na společenskou 
výzvu z Prahy do českého pohraničí. V Droužkovicích 
u Chomutova se jim 24. července 1946 narodil jako 
šesté dítě chlapec, jemuž dali jméno Vlastimil po strý-
ci z otcovy strany, který v době Květnového povstání 
proti německým okupantům padl 7. května 1945.

Do svých čtrnácti let se v chomutovské hudební škole 
učil hrát na housle, klavír a tančil v hodinách rytmiky. 
Na dráhu baletního umělce vstoupil v roce 1960, kdy 
začal studovat na tanečním oddělení Konzervato-
ře v Praze. Svou pohybovou spontánnost formoval 
do kultivované jevištní formy zejména gramatikou 
klasického tanečního tvarosloví.

Jako tanečník nastoupil do Národního divadla v roce 
1966, rok poté, kdy absolvoval konzervatoř. Roč-
ní pauzu vyplnil natáčením role hraběte Kristiána 
ve filmové verzi Vančurovy Markéty Lazarové. Jeho 
umělecký zájem pak natrvalo osciloval mezi baletem 
a filmovým, později divadelním herectvím. Z propo-
jení vysoké baletní stylizace a civilního hereckého 
projevu si postupně vytvořil svůj osobitý interpretační 
styl, který se proměňoval podle stylu inscenace a její 
obsahové výpovědi.

„Jsem fatalista, věřím, že to, co má být, bude. Ale je 
také pravda, že připravenému štěstí přeje.“ Harapes 
měl opravdu štěstí. Příroda ho obdařila ztepilým zje-
vem, muzikálností, fyzickou zdatností, inteligencí, vše-
stranným talentem a vytrvalostí. Během své kariéry se 
mohl setkávat s domácími i zahraničními mistry svého 
oboru, kteří byli přínosem pro jeho umělecký vývoj. 

Jeho baletní hvězda sólisty Národního divadla vzešla 
v době, kdy umělecká dvojice – režisér Petr Weigl 
a choreograf Miroslav Kůra – překvapovala veřejnost 
svými netradičními televizními baletními koncepcemi, 
v nichž tančil sám Kůra. Na renomé televizních ba-
letních filmů – Epizoda ze života umělcova na Berlio-
zovu Fantastickou symfonii, Pas de quatre na motivy 
Čajkovského Labutího jezera (ocenění na televizní 
baletní přehlídce v Kolíně nad Rýnem), Ravelovo 
Bolero (Grand Prix d’Italia 1969) a televizní úpravu 
Adamovy Giselle navázal společenský ohlas inscenace 
Prokofjevova baletu Romeo a Julie v Národním divadle 
roku 1971, v němž jako Merkucio a poté i jako Romeo 
zazářil Vlastimil Harapes.

Hvězdy v létě zrozené
Ať již talent naděluje Bůh, či osud, ať již věříte znamením 
zvěrokruhu či ne, pravda je, že nastávají v určitých 
obdobích kumulace narození velmi nadaných osobností. 
A taková situace platí i pro následující jubilanty, kterým 
s pokorou a v úctě gratulujeme k významným kulatinám. 
Přední sólisté Národního divadla NELLY DANKO, MARTA 
DROTTNEROVÁ, MIROSLAVA PEŠÍKOVÁ, VLASTIMIL 
HARAPES a PAVEL ŽDICHYNEC patří ke generaci, která 
v zejména v 70. a 80. letech utvářela Balet Národního 
divadla, zanechala nesmazatelnou stopu v srdcích více  
než jedné uměnímilovné generace diváků ND. 

1
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Mezinárodní prestižní cena Prix d’Italia 1972, udělená 
filmovému záznamu Romea a Julie, oceňovala ob-
jevnou dramaturgii, režii, choreografii a přesvědčivé 
taneční výkony souboru Baletu Národního divadla 
a jeho sólistů. Mimořádný ohlas Romea a Julie 
v zahraničí otevřel Harapesovi cestu k hostování 
na mnoha baletních scénách světa, tehdy rozdělené-
ho na Západ a Východ. 

Uměleckou kariéru Vlastimila Harapese sleduji od po-
čátku. Když nastoupil do Národního divadla, byla jsem 
již dva roky šéfredaktorkou časopisu Taneční listy. On 
měl za úkol v baletním souboru tančit, mou povinnos-
tí bylo baletní a taneční dění sledovat a popularizovat 
ho v časopise. Kaleidoskop Harapesových baletních 
rolí mi utkvěl v paměti dodnes. A tak mohu potvrdit, 
že všechny superlativy dobových recenzí v tištěných 
a později elektrotechnických mediích jsou naprosto 
objektivní. Nikoho nepřekvapilo, když v roce 1972 
renomovaná italská baletní kritička Vittoria Otto-
lenghi o Vlastimilu Harapesovi prohlásila: „Právě 
jsem viděla nejlepšího tanečníka do třiceti let“. 
Podle Livie Klausové „Harapes udělal pro český balet 
totéž, co Lendl pro tenis“.

Prchavé zážitky Harapesova umění připomíná DVD 
s názvem VLASTIMIL HARAPES Primoballerino, kterou 
vydal Supraphon ve spolupráci s Českou televizí 
v roce 2008. „Nafilmoval jsem toho víc, je to první 
a snad ne poslední vlaštovka“. Jenže víc toho na DVD 
ani youtube není. Ale i to málo je kvintesencí pocitů 
poválečné generace plné iluzí, nezdolné energie 
a touhy po životě.

Jana Hošková
emeritní šéfredaktorka časopisu Taneční listy, taneční publicistka

29. srpna uvedl ředitel  
Národního divadla prof. Jan Burian 

Vlastimila Harapese do Síně  
slávy za celoživotní mistrovství.  
Po herečce Vlastě Chramostové  

je druhým takto oceněným  
umělcem Národního divadla.

U příležitosti výročí Vlastimila Harapese se 
uskuteční 29. září slavnostní představení Labu-
tího jezera, kdy si symbolicky připomeneme mis-
trovy umělecké zásluhy. Na I. balkoně historické 
budovy bude otevřena výstava fotografií, která 
mapuje jeho kariéru.

PAVEL ŽDICHYNEC

Pokud bychom měli vyjmenovávat interpre-
tační vrcholy Pavla Ždichynce (75 let), určitě 
si většina diváků vzpomene na roli Tybalta 
v baletu Romeo a Julie. Pavel Ždichynec 
ztvárnil na jevišti ND na šedesát baletních 
titulů, jeho dominantou byly charakterní, 
výrazné role s hlubokým emocionálním pro-
žitkem. Pavel Ždichynec byl oceněn Cenou 
Thálie za celoživotní taneční mistrovství.

NEL LY DANKO

Letní kulatiny oslavila také další z význam-
ných, možno říci už legendárních tanečnic 
Baletu ND. Temperamentní a vášnivá Nel ly 
Danko, která ještě nyní – ve svých 65 
letech září na jevišti ND, ať již ve Valmontovi 
nebo ve Sněhové královně. Nelly Danko též 
působí jako baletní mistr Baletu ND a jako 
pedagog Taneční konzervatoře hl. města 
Prahy.

MIROSLAVA PEŠÍKOVÁ

Miroslava Pešíková, která oslavila v srpnu 
své 70. narozeniny, ztvárnila v Národním 
divadle řadu stěžejních rolí tradičního 
repertoáru, na svém kontě jich má k pade-
sátce. Často byla obsazována i do postav 
kontrastních a často představovala zápor-
né charaktery. Za své mistrovství získala 
Miroslava Pešíková řadu ocenění, mimo 
jiné tituly zasloužilá a národní umělkyně. 

MARTA DROTTNEROVÁ

Také výčet rolí Marty Drottnerové (v srpnu 
oslavila 75. narozeniny) by byl velice dlou-
hý, stejně jako výčet úspěchů a kariérních 
milníků. Nicméně nezapomenutelnou se 
stala její Giselle a pak dechberoucí, mistrně 
provedená dvojrole Odetta–Odilie v baletu 
Labutí jezero. Marta Drottnerová byla oce-
něna Cenou Thálie za celoživotní taneční 
mistrovství.

1  Vlastimil Harapes (Princ), Labutí jezero, 1971
2  Miroslava Pešíková, Paquita, 1974
3  Marta Drottnerová (Odetta), Labutí jezero, 1971
4  Pavel Ždichynec (Faun), Faunovo odpoledne, 1976
5  Nelly Danko (Lady Macbeth) s L. Hajnem, Macbeth, 1984

Foto: Archiv ND
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BALET > ÚSPĚCHY

Petře, byl jste na tuto významnou taneční 
událost také pozván. Proč?
No, jednak byl tento večer oslavou Reidových 
šéfovských kulatin, ale zároveň představením 
práce souborů, kterým šéfují bývalí přední 
sólisté Stuttgartského baletu. Takže Christian 
Spuck a jeho Curyšský balet, Sue Jin Kang s Ko-
rejským národním baletem, Robert Conn a Bal-
lett Augsburg … Zhruba sedm šéfů, kteří teď 
vedou soubory v různých částech světa, anebo 
jsou již tzv. designovanými šéfy. To je právě 
případ Filipa Barankiewicze, který od sezony 
2017/2018 po mně převezme Balet ND v Praze. 
Takže se tam prezentoval i náš soubor a jako 
stávající šéf jsem tam byl také. Dokonce jsem se 
musel jít v závěru i klanět jako jeden z nich, což 
mi přišlo poněkud zvláštní, ale nedali jinak.

Pro tento galakoncert jste si vybral choreo-
grafii Déjà vu. Kdo ji z našich tanečníků tančil 
a jaké byly ohlasy?
To je poněkud nepřesné. Déjà vu z mé dílny 
a také Just Solo od Viktora Konvalinky si pro 
tuto příležitost vybral Filip. Tedy ne já. Mathias 

Deneux, který tančil Viktorovo sólo, měl velký 
úspěch a musím říci, že až na 1–2 výjimky mělo 
celé Gala skvělou choreografickou i interpretač-
ní úroveň. Hvězdami večera však bezesporu byli 
naši první sólisté Alina Nanu a Giovanni Rotolo 
v Déjà vu.

Jak vůbec vnímáte tuto generaci tanečníků, 
kteří povstali ze Stuttgartského baletu a půso-
bí po celém světě?
Všichni jsou plus mínus má generace a s drti-
vou většinou z nich se léta znám osobně. Ně-
kteří jsou skutečně přáteli. Řekl bych, že to jsou 
vesměs fajn lidi a velice talentovaní a zkušení 
umělci s rozhledem a kontakty. Je jen na nich, 
jak toho využijí v budoucnu na svých vedoucích 
postech. Hodnotit je jako šéfy si jednak netrou-
fám a navíc je ještě příliš brzy.

Dvacet let Ried Andersen působil včele Stutt-
gartského baletu a patnáct let budete osla-
vovat i vy na konci této sezony. Když se řekne 
benefiční představení, bilancování, ohlédnutí, 
odcházení … Máte pocit, že je to důležité?

Na té zmíněné závěrečné děrovačce se stala 
zvláštní věc. Vzadu půlkruh všech tanečníků 
večera, před nimi řada nás šéfů a Reid šel 
od jednoho k druhému a objímal nás. Pak šel 
dozadu a tleskal tanečníkům. V tu chvíli jsem 
ale vystartoval, vzal ho „za flígr“ a odtáhl 
na forbínu dopředu. Cela Opera začala křičet 
a my zpoza Reidových zad rovněž. Reid se točil 
jako holub na báni. Byl zaskočen a dojat jako 
dítě. To byly pouze jeho minuty. V postcran-
kovském období udělal právě on ve Stuttgart-
ském baletu obrovský kus skvělé práce. Reid 
ještě úplně neodchází, ale po dvaceti letech je 
k určitému ohlédnutí či bilancování rozhodně 
důvod.
Jistě bude i pro mne příští rok ono patnáctileté 
výročí, které spojím i s vámi zmíněným odchá-
zením. Nevím teď, jaké to bude, ale emotivní 
určitě. Tři pětiletky  jsem žil se ženou jmé-
nem Balet Národního divadla. Mnohokrát za tu 
dobu bych ji nejraději zabil, ale miloval jsem ji.

Helena Bartlová

 >

Filip Barankiewicz, Giovanni Rotolo,  
Alina Nanu, Petr Zuska a Mathias Deneux

Foto: archiv SB

Route Stuttgart
16. července proběhl ve Stuttgartu slavnostní galakoncert  
s názvem Next Generation na počest Reida Andersona,  
který slavil 20. rok ve vedení Stuttgartského baletu. 
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Příběh lunet
Po úspěšném, téměř tříletém, komplexním restaurování lunet Mikoláše 
Alše a Františka Ženíška v historickém foyer Národního divadla, přišla  
filantropka a podnikatelka DADJA ALTENBURG-KOHL s dalším ojedině-
lým nápadem, který celou dlouholetou práci připomíná, zvěčňuje, vzdává  
jí hold a dělá za ní jakousi pomyslnou tečku. Precizně a detailně graficky 
provedená obrazová publikace pojednává o Národním divadle, jeho  
historickém foyer – dokumentuje jeho historii i restaurování maleb.  
Díky paní profesorce a autorskému týmu, který se na vydání knihy  
podílel, bude zachován edukační odkaz. 

Foyer Národního divadla je slavnostní prostor a záro-
veň nejkrásnější architektonický prostor architektury 
19. století v Čechách, ne-li v Evropě. Současně je 
dějištěm tragédie českého výtvarného umění, které 
při pozorném studiu historie nalezneme.

Co vše bude kniha obsahovat? Co je podle vás její 
výraznou předností? 
Třicet let čekalo foyer na další restaurování, malby 
byly do značné míry poškozeny. Během restaurová-
ní jsme procházeli podrobně fotografiemi a právě 
historií prostoru. Usoudili jsme, že by Národnímu 
divadlu slušela kniha o těchto slavnostních prosto-
rách. Kniha bude stručně dokumentovat historii foyer 
ND, včetně obrazové dokumentace. Několik kapitol 
ve stručné verzi připravili odborníci a kunsthistorici. 
Následovat budou podrobné fotografické dokumen-
tace maleb z cyklu Má vlast, ale i stropní malby před 
a po restaurování.
Kniha by měla čtenáři velmi jasně a strukturovaně 
přiblížit prostor, který si mnohdy v jeho jedinečnosti 
ani neuvědomujeme. Kniha je pro restaurátory a její 
ostatní autory i pro celý tým, který strávil roky v Ná-
rodním divadle na lešení v sedmi metrech. Je ovšem 
určena i těm, kteří se pro divadlo angažují, završe-
ním jejich práce a vyznáním lásky geniu loci, a hlavně 
všem umělcům, kteří divadlo vybudovali, a zároveň 
i těm, kteří zde dnes působí.

Pokud budeme intimnější, co pro vás osobně vydání 
knihy znamená? 
Nechť tajemné síly, které dostává mladík od přírod-
ních sil na své cestě po vlasti na lunetách, působí 
i mezi jednotlivými listy naší nové knihy!

Kniha bude k dostání od září 2016  
v síti knihkupectví Dobrovský a Národním divadle. 



KONCERT 
K ZAHÁJENÍ 

SEZONY 2016 17
CO NÁRODNÍ DIVADLO DLOUHO NESLYŠELO A ASI UŽ NIKDY NEUSLYŠÍ II

OPERA > ???

 

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

SOFFA, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz, Pražský telegraf

Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Opery Národního divadla:  
JAROSLAV KYZLINK

Hudební ředitel Státní opery: 
ANDREAS SEBASTIAN WEISER

DIRIGENT: PETR KOFROŇ
16. ZÁŘÍ 2016
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OPERA > PŘIPRAVUJEME

Dirigent: Zbyněk Müller, Nikol Kraft
Režie: Jiří Nekvasil

Scéna: Daniel Dvořák
Kostýmy: Simona Rybáková

Sbormistr: Pavel Vaněk

Premiéra: 
20. a 21. října 2016 
v Národním divadle

Chytračka / Měsíc
Hudbu z Orffových oper  
si člověk může i příjemně zabroukat

První operní premiérou Národního divadla v nové sezoně bude inscena-
ce spojující jednoaktovky skladatele Carla Orffa Chytračka a Měsíc.  
Nejen uměleckou stránku obou děl, plně inspirovaných světoznámými 
pohádkami bratří Grimmů, nám proto přiblížili dirigenti ZBYNĚK MÜLLER 
a NIKOL KRAFT spolu s režisérem JIŘÍM NEKVASILEM.

Carl Orff

Paní Kraft, vy budete historicky první dirigentkou, 
pod jejíž taktovkou se v historické budově Národ-
ního divadla odehraje operní představení. Cítíte tu 
výjimečnost?
Spolupracovat s Národním divadlem je samo o sobě 
velmi zavazující. Vzbuzuje to ve mně radost, povzbu-
zení i pocit odpovědnosti. Vím, že získat zde příleži-
tost ještě během studií není běžné – budu se snažit 
nezklamat důvěru a naplnit očekávání. Mimochodem 
úsměvné je, že jsem jako dívka dostala tituly, v nichž 
vystupují dvě desítky sólistů, mezi kterými je jen jedna 
ženská role – Chytračka. Asi byla snaha to vyvážit 
(smích).

Carl Orff je známý mimo jiné i tím, že výslovně 
odmítal hudební kategorizaci svých děl. Opery 
Chytračka a Měsíc dokonce úmyslně komponoval 
tak, aby je nebylo možné „zaškatulkovat“ do žádné 

předem vyhraněné umělecké tradice. Jaký máte 
k jeho výsledné – a slovem samotného skladatele 
„nadčasové“ – tvorbě vztah?
ZM: Můj vztah k Orffově tvorbě je, tak jako u většiny 
profesionálních hudebníků. kteří se v době studií se-
tkali s předměty pedagogické přípravy, silně ovlivněn 
tím, čím proslul snad ještě více než jako skladatel, 
a sice jeho pedagogikou, jež zcela zásadně ovlivnila 
hudební školství. Velmi mne baví sledovat, jak její zá-
kladní principy jako hravost, rytmizace textu a široké 
uplatnění bicích nástrojů, fungují nejen při výuce dětí, 
ale mají zásadní význam i ve velkých partiturách.
NK: Orff se proslavil především díky své kantátě 
Carmina Burana, jeho ostatní díla bohužel zůstávají 
v jejím stínu a uvádí se spíše příležitostně – já sama 
se s operami Měsíc a Chytračka setkávám poprvé. 
Mám ale za to, že jsou velice efektní a působí stejně 
reprezentativním dojmem. Orff si vytvořil hudební 

 >
Nikol Kraft

Foto: M. Musil

Zbyněk Müller
Foto: M. Čecho

Jiří Nekvasil 
Foto: T. Černá
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jazyk, který vyniká svou živelností. Během doby, 
kdy na hudební scéně koexistovala řada nových 
směrů a kompozice se hledáním neotřelých 
východisek spíše komplikovala, měl odvahu 
navázat na tradici a dojít k překvapivě funkční-
mu způsobu vyjádření. Krom toho je zajímavé, 
že i když jeho hudba působí ve výsledku velmi 
bezprostředním a nekomplikovaným dojmem, 
samotné partitury předpokládají hodně sofisti-
kovanou interpretaci. Představují řadu nástrah, 
včetně ustavičných tempových a metrických 
změn, nečekaných odsazení apod., jejichž 
překonání vyžaduje opravdové soustředění, 
postřeh a zručnost. Setkání s Orffovými opera-
mi je pro každého dirigenta velkou zkušeností 
a výzvou. 
JN: Osobně se domnívám, že klíčem k jeho 
tvorbě byl rytmus. Orff byl člověk, který měl 
výjimečný smysl pro zvukovou harmonii, díky 
kterému si dokázal najít vlastní, posluchačům 
velice přístupný jazyk. Hudbu z jeho oper si 
člověk může i příjemně zabroukat, což u tohoto 
žánru není zcela obvyklé. 

Příběhy bratří Grimmů, z nichž oba hudební 
počiny vycházejí, nejsou příliš slavné pro 
svou bezmeznou nevinnost a neškodnou 
infantilnost. Přesto si je Carl Orff vybral jako 
předlohu pro zpracování „pohádkových oper“. 
Čeho se tím podle vás snažil docílit? A co 
vnímáte jako hlavní poselství obou příběhů? 
ZM: Myslím, že prvotním cílem je zde ušlech-
tilým způsobem pobavit a vzdělat, a to spíše 
dospělé publikum. Nezapomínejme, že Orff hle-
dal operní formu, která by dokázala zaujmout 
posluchače druhé poloviny 20. století. Spojení 
dětského nevinného světa se zkažeností světa 
dospělých se jeví jako přitažlivé a originální. 

Tento kontrast je jistě jedním z takových malých 
poselství, která zde můžeme najít. 
NK: Orff záměrně usiloval o všeobecnou 
sdělnost své tvorby. Bylo pro něj důležité 
tvořit živé a dynamické divadlo, spojující slovo, 
hudbu, pohyb a scénu v jeden celek. Na archiv-
ních videozáznamech je zřetelná jeho vlastní 
schopnost spektakulárního hereckého projevu. 
Poetiku těchto pohádkových námětů, které 
působí naivně, ale tlumočí všeobecné pravdy 
a morální ponaučení, navíc Orffův kompozič-
ní styl výborně doplňuje. Jednoduchá dějová 
zápletka a grotesknost příběhů jeho hudbě vy-
hovuje – je hravá, motorická, úderná, dává ději 
spád a repetitivní styl přiléhavě charakterizuje 
upovídané postavy s jejich svéhlavostí. Vyhroce-
nost charakterů v Chytračce či pestrost situací 
a fantaskních scén v Měsíci se odráží v ostrých 
kontrastech a hudební rozmanitosti – slyšitelné 
jsou citace, střídání odkazů na vlivy středově-
ké, populární i bavorské lidové hudby a využití 
našly i nejrůznější pohádkově působící zvukové 
efekty v pěveckých a instrumentálních partech, 
včetně zvuku větru a hromu. Obě Orffovy opery 
jsou svébytnými a oživujícími položkami světo-
vého operního repertoáru 20. století.
JN: Příběhy bratří Grimmů bývají na rozdíl 
od českých pohádek poměrně výstřední. Nejen-
že často neobsahují žádnou specifickou pointu, 
jejich děj mnohdy ani nevede k onomu typicky 
šťastnému konci. Většinou se jedná spíše o bi-
zarní vypravování, které nás prostřednictvím 
nejrůznějších metafor seznamuje s určitými 
lidskými pravdami. To je zjevné i na Orffově 
opeře Měsíc, také zvané „divadlem světa“. 
Úmyslně totiž využívá všelijaké magicko-fan-
taskní projevy, aby nám tak otevřela prostor pro 
snazší pochopení věcí kolem nás. 

Chytračka je přece jenom přímočařejší. Repre-
zentuje v podstatě konverzační pohádku bez 
kouzel, která pojednává o ješitnosti a chytrosti. 
Spojitost těchto dvou aspektů lidské povahy 
pak výborně vyobrazuje již zmiňovaný Orffův 
rytmus. 

Je také pozoruhodné, že obě opery využívají 
ono zdánlivě dětské prostředí pro vyobrazení 
poměrně dospělého způsobu chování (jednot-
livé postavy se často angažují ve společen-
ských intrikách, hazardují, nadávají i milují). 
Tím se otevírá prostor pro celkem složitou, 
ale možná i vtipnou koncepci celé inscenace. 
Jak jste k této ambivalenci spolu s tvůrčím 
týmem přistoupili? 
JN: Podle mého názoru neplatí představa, že 
pohádka se musí rovnat příběhu pro děti. Je 
to spíše žánr, který využívá určitého fiktivního 
rámce pro nastolení přímočařejších vysvětlení. 
Představení proto opravdu připravujeme spíše 
pro dospělé, byť je samozřejmě vhodné i pro 
mladší publikum – budeme ho totiž hrát v čes-
kém překladu, který obzvláště u opery Měsíc 
není tak „jadrný“ jako ten německý. 
ZM: Souhlasím, že vtipné to musí být. Pě-
veckým ansámblům i jednotlivým sólovým 
výstupům se proto snažíme dát víceméně hra-
vou podobu. Jsou tam různé pijácké písničky, 
vtípky obživlých mrtvol nebo parodie na italské 
bel canto – je přece úžasné místo „O sole mio“ 
zpívat s podobným rozmachem a manýrou 
„žebřík mi dejte“. Jedná se spíše o dospělý hu-
mor. Věřím, že si ho ve finále užijeme na jevišti 
i v hledišti. 

Tomáš Bendl
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OPERA > PŘIPRAVUJEME

Dirigent: David Švec
Režijní spolupráce: Magdalena Švecová

Sbormistr: Jiří Chvála

Premiéra: 
2. října 2016 

v Národním divadle

Noemova potopa
Noemova potopa navazuje na chesterské  
náboženské hry středověku

Národní divadlo letos oslaví osmdesátiletou spolupráci s Kühnovým  
dětským sborem. Umělecký soubor Opery proto připravuje unikátní 
představení, ve kterém se svět mladých i dospělých hudebníků sym-
bolicky protne. Koncertní zpracování opery Noemova potopa anglického 
skladatele Benjamina Brittena, v němž vystoupí množství dětských  
i zkušených interpretů, nabídneme již tento říjen. Zákulisím příprav  
nás ale už nyní provedl renomovaný český dirigent DAVID ŠVEC.

Benjamin Britten

Britten během svého života tvrdil, že hudba by 
měla sloužit jako prostředek k navození okamži-
tého a intimního potěšení. Umělci by se proto prý 
neměli omezovat strachem z toho, jak budou jejich 
díla vnímat budoucí generace. To se ale ukázalo 
být vzhledem k nadčasovosti jeho tvorby poněkud 
paradoxní tvrzení. Čím to je, že jsou jeho skladby 
i nadále tak populární? 
Leonardo da Vinci kdysi v souvislosti s přednostmi 
výtvarného umění mluvil o okamžitém a zároveň 
prchavém účinku hudby. Dnes tuto pomíjivost sice 
do určité míry kompenzujeme audiovizuálními 
nahrávkami, onen živý a neopakovatelný požitek ale 
dlouhodobě uchovatelný skutečně není. Britten se 
těmi slovy možná snažil říct, že není nutné ani dobré 
kalkulovat příliš dopředu, lepší je zkrátka kompono-

vat pro současného posluchače a vlastní svědomí. 
Nicméně jeho průzračný a snadno pochopitelný skla-
datelský slovník svou generaci rozhodně přesahoval, 
a to i vzhledem k tomu, že se nikdy nevzdal určitého 
smyslu pro tradičnost – samotná Noemova potopa 
navazuje na chesterské středověké hry a přímo hu-
debně cituje námořní hymnus Eternal Father, Strong 
to Save. Ten je mimochodem dodnes používaný jako 
hymna britských i amerických námořních sil.

Noemova potopa se měla původně hrát pouze v pro-
storách kostelů nebo velkých sálů, nikoliv v diva-
delních domech. Proč se jí tedy Národní divadlo 
rozhodlo uvést na svém jevišti?
Představa mimodivadelního prostředí vychází ze 
zmiňované návaznosti na tradici chesterských nábo-
ženských her z konce 16. století, které se odehrávaly 
buď přímo v kostele, nebo na prostranství před ním. 
Tato inspirace formovala i zbytek Brittenova umě-
leckého přístupu. Například jeho rozhodnutí svěřit 
většinu rolí dětem pramenilo z faktu, že i původní 
křesťanská díla byla interpretována neherci – často 
se jednalo o obyvatele žijící v bezprostřední blízkosti 
kostela. Britten se tím zřejmě snažil docílit určitého 
bezprostředního projevu neovlivněného profesionál-
ní rutinou. Stejně tak celé scénické prostředí nemá 
být nějakou dokonalou divadelní iluzí, ale jen jistým 
náznakem korespondujícím s primitivními jevištními 
prostředky, které měli středověcí amatérští herci 
k dispozici. My bychom chtěli této koncepci zůstat 
věrní, a dílo proto uvedeme v první řadě jako koncert 
se všemi účinkujícími na jevišti. 

Britten do svého instrumentáře přidal vedle tra-
dičních orchestrálních nástrojů a klavíru, varhan 
či zobcových fléten také větrostroj, ruční zvonky, 
hrnečky a dokonce i smirkový papír. Proč si tyto 
prvky zvolil? A jak se vám s takovýmto zvukovým 
aparátem pracuje? 
Je pravda, že Britten zvolil poměrně netradiční 
instrumentaci – vedle profesionálního smyčcového 
kvinteta a dětského smyčcového orchestru pracuje 

 >

David Švec
Foto: M. Švecová
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i s varhanami, čtyřručním klavírem, trubkami, ale 
třeba i zobcovými flétnami a hlavně velkou řadou bi-
cích nástrojů. Tento aparát pomáhá zvukomalebným 
způsobem tvořit atmosféru stavby lodi, deště nebo 
bouřky. Závěrečný slavnostní hymnus pak doprovází 
dvanáct vyladěných zvonků. Takto neobvyklé nástroje 
s sebou samozřejmě nesou určité praktické starosti. 
Musíme třeba chodit po kancelářích v divadle a kle-
pat lžičkou na různé hrnečky na kávu, abychom tak 
našli to správně laděné nádobí. Myslím si ale, že ta 
zvuková rozmanitost diváky zaujme. Neobyčejnost 
nástrojů byla také jedním z důvodů, proč jsme se 
rozhodli nechat orchestr na jevišti a umožnit tak, aby 
byl nejen slyšen, ale i viděn.

Dílo je z velké části složeno pro dětské sbory a or-
chestry. Tyto role v Praze ztvární členové Kühnova 
dětského sboru, přičemž orchestr Národního diva-
dla pak doplní studenti z Gymnázia a Hudební školy 
hlavního města Prahy. Co mohou diváci od této 
spolupráce očekávat? 
Především to, co od těchto pomocníků očekával sám 
Britten – dětskou bezprostřednost, radost z tvoření 
a čistotu duše. Můžeme se ale těšit i na jejich mnoho-
krát ověřenou uměleckou úroveň.

Konflikt mezi prostým člověkem a společností je 
častým prvkem Brittenových skladeb. Tato dyna-
mika je zjevná i v Noemově potopě, kde nevinné děti 
a zvířata symbolizují silný kontrast oproti zkažené 
společnosti zničené všemocným bohem. Je možné 
tento boj vyobrazit v rámci koncertního provedení 
opery?
Několikrát nás při přípravě napadlo, do jaké míry 
Britten pouze vypráví historickou událost a do jaké 
míry naopak chce tím množstvím bicích nástrojů 
a trubek troubících na poplach probudit současnou 
lhostejnou společnost, aby uposlechla varování 
a nesměřovala stejným směrem jako zkažení lidé 
za časů Noemových. Britten sice zjemňuje tíhu tohoto 
starozákonního Božího trestu s Noemovým dialo-
gem s manželkou, která nechce opustit lákavý svět 
bezcílného tlachání s kamarádkami kvůli nějakému 
podivnému plavidlu, zásadní ostří mezi životem ně-
kolika věrných uvnitř a smrtí zaslepeného a hříšného 
lidu venku ale zůstává stejně burcující jako v biblické 
předloze. Přesto se však domnívám, že hlavním po-
selstvím by neměl být smutek nad zkažeností světa 
ani strach před další potopou. Jde spíše o probuzení 
naší touhy být lepšími lidmi. 

Tomáš Bendl

Kühňata v Národním divadle:
osm desítek let operních rolí

Národní divadlo a Kühnův dětský sbor slaví 80 let uměleckého 
partnerství. Bezpočet generací malých zpěváčků tak mělo a má 
naprosto výjimečnou možnost zažít už od útlého věku to, co  
vskutku jen málokdo z jejich vrstevníků: být přímo u toho,  
když se rodí opera!

Spolupráce Kühnova dětského sboru 
s Národním divadlem začala již v roce 
1936 při pražské premiéře opery Hry 
o Marii Bohuslava Martinů. Tehdy ještě 
nesl název Dětský sbor pražské rozhla-
sové stanice. Nový soubor pod vedením 
legendárního Jana Kühna překvapil 
svými kvalitami jak odborné kruhy, tak 
i hudební veřejnost. Není divu, že doslo-
va zazářil a v první sezoně spolupráce 
se blýskl hned ve čtyřech inscenacích. 
Během následujících desítek let se pak 
bezpočet generací dětí vystřídal na jeviš-
ti divadla ve dlouhé řadě dalších titulů. 
A dnes si opery, jako je Jakobín, Příhody 
lišky Bystroušky, Tosca nebo Carmen bez 
Kühnova dětského sboru nedokážeme 
představit. Celkový počet představení, 
ve kterých „Kühňata“ zpívala, převyšu-
je dnes už pět tisíc včetně náročných 
soudobých oper a sólových rolí převážně 
těch nejstarších členek sboru.
Ovšem skloubit zkoušky a školu není 
mnohdy jednoduché. V závěrečných 
týdnech před premiérami tráví děti na di-
vadelních prknech téměř každou volnou 
chvilku. A jak samy potvrzují, zpívání 
v opeře je nezapomenutelný zážitek, 
který za to stojí. Nahlížejí „pod pokličku”, 
poznávají tajemství příprav a zkou-
šek, zažívají výjimečná setkání s pěvci 
a režiséry. „Moc si to užívám. Maskérky 
nás často nalíčí tak, že se ani nepoznáme. 
A nejvíc mě baví opery, kde jsou kostýmy, 
které jsou úplně jiné, než to, co nosíme 
dneska my,” říká dvanáctiletá Tereza, 
která si vyzkoušela už hezkou řádku rolí. 
V Národním divadle totiž zpívá, stejně 
jako řada ostatních dětí ze sboru, už 
od sedmi let. A není ani výjimkou, že se 
v jedné rodině vystřídalo hned několik 
generací Janáčkových liščat nebo minis-

trantů z Pucciniho Tosky. „Tyhle zážitky 
jsou nesmírně silné a vydrží na celý život. 
Je pak přirozené, že za ta dlouhá léta 
z těch nejnadanějších a také nejhouževna-
tějších zpěváčků Kühnova dětského sboru 
po další profesionální přípravě vyrostli 
i pozoruhodní reprezentanti českého 
operního umění, sólisté, dirigenti, režiséři 
i členové operních sborů a orchestrů”, 
dodává umělecký ředitel a sbormistr 
Kühnova dětského sboru Jiří Chvála. 
Svůj první kontakt s operním světem 
si tak v dětských rolích jako členové 
Kühnova dětského sboru zažili například 
šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělo-
hlávek, dirigent Zdeněk Košler, režisér 
Lukáš Trpišovský či řada významných 
sólistů, jako jsou Jana Sibera, Jaroslav 
Březina nebo Yvona Škvárová. „Účinková-
ní v operách s Kühnovým dětským sborem 
mělo zcela zásadní vliv na můj budoucí 
život – zcela jsem kouzlu jeviště propadla 
a jsem nesmírně šťastná že nyní můžu 
žít svůj dětský sen na prknech Národního 
divadla,” říká Jana Sibera, která se navíc 
potkává dnes s Kühňaty na jednom pódiu 
hned v několika inscenacích. 
Zpívání v operách je ale jen jednou 
z mnoha uměleckých aktivit tohoto tě-
lesa. Sbor pravidelně vystupuje s nejvý-
znamnějšími českými orchestry, ansám-
bly a sólisty, koncertuje na prestižních 
festivalech doma i v zahraničí. Od svého 
založení v roce 1932 vystoupila Kühňata 
již na všech pěti kontinentech. V součas-
né době sbor navštěvuje více než 900 
dětí ve věku od tří let. Mohou tak zpívání 
poznávat od úplných počátků a kdo ví, 
z řady těch nejmenších vzejdou možná 
další operní hvězdy Národního divadla.

Kateřina Košťálová

 >
Příhody lišky Bystroušky

Foto: H. Smejkalová
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OPERA > ROZHOVOR

Zájem o operu  
začal gramodeskou 
Na konci srpna získal Cenu Národního divadla pro mladé umělce  
tenorista JOSEF MORAVEC, člen souboru Opery Národního divadla.  
V posledních sezonách diváky nadchnul například jako Skuratov  
v Janáčkově Z mrtvého domu nebo coby interpret písní Ottorina Respighiho. 
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Kdy a proč jste se rozhodl pro operní zpěv? Byly vaše umělecké aspirace  
spojené s nějakými vzory?
Studovat operní zpěv bylo pro mne neobvykle rychlé rozhodnutí. Na konci 
základní školy jsem se odhodlal doslova ze dne na den přihlásit k přijímacím 
zkouškám na konzervatoř a naštěstí to vyšlo na poprvé. Jsem vděčný svým 
rodičům, že mě často vodili do divadla, a to především na opery. Vyrůstal jsem 
na písních Karla Gotta a až dárek v podobě gramodesky s koncertem tří tenorů 
ve mně probudil opravdový zájem o operní zpěv. Carreras, Domingo a Pavarotti 
se stali mými prvními vzory a jsem rád, že jsem mohl později ocenit jejich umění 
na živých koncertech i představeních. To můj obdiv k nim a k opeře jen umocnilo. 

Zájem o operu je u mladé generace umělců, do které rovněž patříte, stále 
velká. Každou sezonu vidíme nové tváře a slyšíme nové hlasy talentovaných 
osobností. Čím si vysvětlujete zájem mladých lidí věnovat se tomuto umělec-
kému žánru profesionálně?
Je velké štěstí, že se stále objevuje dostatek talentovaných lidí, kteří chtějí toto 
nejisté a náročné povolání provozovat. Zásluhu na tom mají silné osobnosti 
opery, které dokážou strhnout posluchače nejenom pěveckým uměním, ale také 
hereckým projevem a bezprostředností. Je velkou motivací mladých umělců 
vidět a slyšet na jevišti pěvce jako Annu Netrebko, Jonase Kaufmanna nebo 
Juana Diega Flóreze. Skutečnost, že mohu jít na živý přenos operního představe-
ní také do kina, považuji za přínosnou. Domnívám se však, že by zájem o operu 
mohl být větší, kdyby inscenátoři přistupovali k dílům srozumitelněji a citlivěji. 
Jsem přesvědčen, že opera si zaslouží být nesmrtelná a může oslovovat všechny 
generace diváků. 

Když zmiňujete inscenační podobu operních děl, tento žánr v sobě snoubí kro-
mě hudby i výtvarnou a performativní stránku. Co vás osobně na umění zajímá 
nejvíce a co z něho vás inspiruje k další pěvecké práci?
Opera mě zajímá především jako celek, který má být pro diváka co nejpřesvěd-
čivější. Jako divák i jako pěvec jsem nejšťastnější, když režijní pojetí a výtvarná 
složka spolu korespondují. Inscenátoři dají hudebnímu dílu formu, ale až inter-
pret mu vdechne život. Opera potřebuje silné osobnosti, které jsou schopny o roli 
přemýšlet, mají dostatek fantazie, smysl pro detail a dokáží nabízet něco ze 
sebe. To se těžko učí, ale snadno potlačuje. Jsem vášnivým sběratelem operních 
nahrávek a velmi rád jezdím na představení do slavných operních domů. Je to 
pro mne velká inspirace a hnací motor do dalších projektů. 

V uplynulých sezonách jsme vás slyšeli jako skvělého Jurodivého v Borisi 
Godunovovi, i herecky znamenitého Gora v Madama Butterfly, sugestivního 
Skuratova v opeře Z mrtvého domu, ale také na písňovém večeru s procítěným 
přednesem Respighiho árií a v dalších rolích. Co je vám z vašeho repertoáru 
nejbližší, k jaké tvorbě tíhnete s nejsilnějším osobním potěšením?
Z poslední doby jsem si velmi oblíbil roli Skuratova z Janáčkovy opery Z mrtvého 
domu. Práce na této inscenaci byla mimořádná a inspirující. Podobně jsem si 
oblíbil roli Mánka v opeře Eva od Josefa Bohuslava Foerstera. Velmi blízká je 
mi samozřejmě italská opera, ale také díla Richarda Wagnera nebo Richarda 
Strausse. Nevyhýbám se operetám, ale ani soudobé tvorbě a velice rád objevuji 
málo hrané opery, které mají své kvality, a přesto upadly v zapomnění. Některé 
role rád zpívám a jiné raději zatím jen poslouchám.

V příští sezoně vás čeká neobyčejná umělecká práce na (jak říkáte) málo hrané 
opeře Krakatit Václava Kašlíka. Čím vás to dílo zaujalo?
Přiznávám, že jsem operní zpracování tohoto Čapkova románu neznal a jméno 
Václava Kašlíka jsem měl spojené především s jeho režijní tvorbou. Jsem rád, že 
je dochovaný záznam opery Krakatit v hlavní roli s Beno Blachutem. Při jejím po-
slechu jsem si uvědomil, jak všestranný umělec Václav Kašlík byl. Pravda je, že 
role Ing. Prokopa je velmi rozsáhlá a pěvecky náročná. Je to další výzva, z které 
mám respekt a zároveň se na ni těším. 

Juraj Gerbery 

 ×
Josef Moravec jako Ing. Prokop na plakátu k inscenaci Krakatit
Foto: S. Issa



40

KALEIDOSKOP

Společenský
kaleidoskop

ELEKTRA

V červnu se ve Státní opeře uskuteč-
nila premiéra Straussovy Elektry pod 
taktovkou Rolanda Böera a v režii 
Keitha Warnera.

1  Keith Warner a Roland Böer
2  PhDr. Ondřej Černý, ředitel České-

ho centra v Mnichově, s doprovo-
dem a ředitel ND prof. Jan Burian

3  Německá sopranistka Anna Gabler 
(Chrysothemis), nejslavnější 
britská sopranistka současnosti 
Susan Bullock (Elektra) a anglic-
ká pěvkyně Rosalind Plowright 
(Klytaimnestra). Za nimi vykukuje 
Károly Szemerédy (Orestes)

4  Sandra Bullock a Mgr. Silvia Hron-
cová, ředitelka Opery ND a SO

5  Mezi hosty byl hudební skladatel 
a pedagog prof. Václav Riedlbauch 
s chotí

EXPERIMENT MYŠÍ RÁJ 

Jak už název napovídá, na Nové scéně 
se opět experimentovalo, a to s pů-
vodní hrou Jiřího Havelky, Martiny 
Sľúkové a Marty Ljubkové. 

6  Diváci, či herci?

1

3

4

2

6

5
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VERTIGO

Večer tří choreografů a tři díla: Radu 
Poliktaru: Rain; Mauro Bigonzetti: 
Vertigo a Alexander Ekman: Cacti. 
Vše na Nové scéně.

7  Společná fotografie po premiéře
8  Správní ředitelka ND Ing. Tamara 

Čuříková, umělecký šéf Baletu ND 
Petr Zuska, Radu Poliktaru a Nelly 
Danko v roli překladatelky

9  Petr Zuska, umělecký šéf Baletu, 
a Alexander Ekman

SEN NOCI,  
TENTOKRÁT ČAROVNÉ

Shakespearovu komedii pod názvem 
Sen čarovné noci uvedla Činohra 
v úspěšné premiéře v Národním 
divadle.

10  Překladatel hry Jiří Josek
11  Doc. Jan Hančil, rektor AMU, 

s manželkou
12  Básník Pavel Kohout, herečka Ma-

rie Drahohoupilová a spisovatelka 
Jelena Mašínová

13  Aplaudující Hana Zagorová a Šte-
fan Margita

14  Umělecký ředitel Činohry a režisér 
inscenace Daniel Špinar

15  Michal Dočekal, ředitel Činohry ND, 
a Daniel Špinar na popremiérovém 
setkání
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DIVADELNÍ KRONIKA

1  Své 70. narozeniny by oslavil PETR 
SVOJTKA (25. 9. 1946–9. 5. 1982), 
člen Činohry ND 1975–1982, nebýt 
jeho předčasné tragické smrti. V roli 
Patricka, Kennedyho děti, 1978

2  Před 30 lety zemřel herec ČEST-
MÍR ŘANDA (5. 12. 1923–31. 8. 1986), 
člen Činohry ND 1966–1986, krátce 
též šéf Činohry. Uplatnil se rovněž 
ve filmu, televizi a dabingu. Jako 
Arnulf, Škola pro ženy, 1969.

3   Celých 50 let uplynulo od smrti 
pěvce ANTONÍNA VOTAVY (5. 5. 1909–
12. 8. 1966). Do Opery ND byl přijat r. 1944 
V. Talichem a setrval zde až do smrti. 
Působil také v rozhlase a televizi, kon-
certně interpretoval soudobou hudbu. 
V roli Ferranda, Così fan tutte, 1948

4  Připomínáme 60. výročí úmrtí pěvce 
VILÉMA ZÍTKA (9. 9. 1890–11. 8. 1956). 
Sólistou Opery ND byl trvale v letech 
1911–1925 a 1931–1947. Těžiště 
jeho tvorby byla opera, koncertně 
vystupoval ojediněle. Velký úspěch měl 
i ve světě (Teatro Reggio, La Scala,…). 
Jako titulní Don Giovanni, 1937

5  Ve věku nedožitých 75 let nečeka-
ně zemřel 1. července 2016 tanečník, 
choreograf a pedagog JAN PIRNER, 
člen souboru Baletu ND (1967–88). 
Za zesnulého bude sloužena mše 8. září 
v 10.00 v kostele sv. Godharda, Krupkovo 
nám., Praha 6. Za vzpomínku děkujeme.
Čest jeho památce!
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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. 
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OPERA 
DĚTEM

NÁRODNÍ DIVADLO BUDE I V SEZONĚ 2016/17  

POKRAČOVAT V RODINNÉM DESETIDÍLNÉM CYKLU  

OPERA NÁS BAVÍ POD VEDENÍM JIŘINY MARKOVÉ. 

V PRÁVĚ KONČÍCÍ SEZONĚ VIDĚLO DEVĚT RŮZNÝCH 

TEMATICKÝCH PÁSEM TŘI A PŮL TISÍCE DĚTSKÝCH DIVÁKŮ 

A JEJICH RODIČŮ. V RÁMCI KONCEPTU ND+ 

PŘIPRAVÍ DRAMATURGOVÉ OPERY CELKEM 

36 LEKTORSKÝCH ÚVODŮ PŘED VYBRANÝMI 

OPERNÍMI PŘEDSTAVENÍMI.
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OBCHODNÍ INFORMACE

Změny v předplatném 2015/16
ROD2 Náhradní 
termín zrušeného 
červnového předsta-
vení opery Popelka 
se uskuteční v neděli 
23. 10. 2016 od 17 
hodin ve Stavovském 
divadle.

Č4 Náhradní před-
stavení V rytmu 
swingu buší srdce mé 
(původní termín 9.5. 
2016) se odehraje 
ve čtvrtek 22. 9. 2016 
od 19 hodin v Národ-
ním divadle.

ČP Premiéra Čecho-
vových Tří sester se 
uskuteční ve čtvrtek 
8. září 2016 od 19 
hodin ve Stavovském 
divadle.

Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla

Národní divadlo nabízí 
studentům a mladým divá-
kům do 26 let vstupenky 
s 50% slevou na vyhra-
zená místa na všechna 
představení ND.*  
Kromě této slevy mohou 
studenti a mladí diváci 
do 26 let využít rovněž 
naši speciální nabídku 
na vybraná představení 
v září 2016:

ČINOHRA 
Láska a informace 
11. 9. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)
Experiment myší ráj 
19. 9. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)
Spolu/Sami 
25. 9. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Human Locomotion 
15. 9. ve 20.00, Nová scéna
(střed 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

Národní divadlo nabízí se-
niorům ve věku 65+ mož-
nost zakoupit vstupenky 
s 50% slevou na vybraná 
místa na všechna předsta-
vení ND (již od 60 Kč  
za vstupenku)*. 
Kromě této slevy mohou 
senioři využít rovněž naši 
speciální nabídku na vy-
braná představení  
v září 2016:

ČINOHRA 
Sen čarovné noci 
8. 9. v 19.00, Národní divadlo  
(II. balkon 200 Kč)
Jako břitva (Němcová) 
11. 9. v 18.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 200 Kč)
Othello, benátský mouřenín 
23. 9. v 19.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 200 Kč) 

LATERNA MAGIKA 
Podivuhodné cesty Julese Verna 
2. 9. ve 20.00, Nová scéna 
(střed 300 Kč)
Kouzelný cirkus 
9. 9. ve 20.00, Nová scéna
(střed 300 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v po-
kladnách Národního divadla. Po před-
ložení dokladu lze slevu uplatnit až 
na 2 vstupenky (+ doprovod) na každé 
představení v nabídce. 
Rezervace: 224 901 448, 
info@narodni-divadlo.cz
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* Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II. galerie | Nová scéna – místa na pra-
vém a levém kraji hlediště, respektive do celého hlediště pro představení hraná 
při redukovaném hledišti (činohra) | Hudební divadlo Karlín – místa v 5. kategorii 
(vybraná místa na I. a II. balkoně). Slevu 50 % je možné využít po celou dobu před-
prodeje 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.

Nová pokladna Národního divadla  
v Hudebním divadle Karlín

Od čtvrtka 1. 9. 2016 je otevřena nová pokladna Národ-
ního divadla v Hudebním divadle Karlín (Křižíkova 10, 
Praha 8). V pracovní dny (po-pá) bude otevřena vždy 
9–13.30 hodin, 14–19 hodin, o svátcích a víkendech 
2 hodiny před představením, pokud bude Národní  
divadlo nebo Hudební divadlo Karlín v ten den hrát.

V této pokladně jsou v prodeji 
(stejně jako v ostatních pokladnách 
Národního divadla) vstupenky až 
na 10 měsíců dopředu u Opery 
(vyjma Opery na Nové scéně) a až 
na 5 měsíců dopředu u Baletu, 
Činohry, Laterny magiky a Opery 
na Nové scéně. Pokladní zde také 

přijímají a prodávají dárkové pou-
kázky Národního divadla, prodá-
vají dárkové obálky na vstupenky, 
vybrané programy k divadelním 
inscenacím a doplňkové zboží, 
jehož sortiment budeme postupně 
rozšiřovat.

Chcete letos zažít opravdu výjimečného Silvestra?  
Ve Stavovském divadle pro vás chystáme velkolepý  

galavečer ve stylu W. A. Mozarta. Okouzlí vás jeho slavná opera 
Kouzelná flétna. Hýčkat vás budeme luxusním rautem  

inspirovaným opulentními hostinami u dvora císaře Josefa II.  
Chybět nebude ani půlnoční přípitek s umělci a tanec na jevišti.

Vstupenky v ceně od 7 990 do 11 990 Kč zakoupíte online, na našich 
pokladnách nebo kontaktujte Oddělení objednávek obchodního 

odboru ND paní Mili Losmanovou +224 901 380, 
m.losmanova@narodni-divadlo.cz
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PROGRAM > ZÁŘÍ / SEPTEMBER 2016

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

 1. Čt/Thu nehraje se / no performance

 2. Pá/Fri Rusalka 19.00

 3. So/Sat Sněhová královna / The Snow Queen
ROD1 14.00

19.00

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

19.00

 5. Po/Mon Manon Lescaut 19.00

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

 7. St/Wed Aida 19.00

 8. Čt/Thu Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ND+ ČS1 19.00

 9. Pá/Fri Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta SEN1 17.00

10. So/Sat
Čert a Káča / The Devil and Kate OO 11.00

La traviata 19.00

11. Ne/Sun Manon Lescaut
14.00

19.00

12. Po/Mon nehraje se / no performance

13. Út/Tue nehraje se / no performance

14. St/Wed Carmen 19.00

15. Čt/Thu La Bayadère B2 19.00

16. Pá/Fri
Koncert k zahájení sezony 2016/17 /  
Opening Concert of 2016/17 Season

19.00

17. So/Sat La Bayadère
ROD5 14.00

19.00

18. Ne/Sun Madama Butterfly O1 19.00

19. Po/Mon Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream 19.00

20. Út/Tue Manon Lescaut ND+ ČS2 19.00

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

22. Čt/Thu
V rytmu swingu buší srdce mé /  
My Heart Beats to the Rhythm of Swing

Č4 19.00

23. Pá/Fri La bohème (Bohéma) 20.00

24. So/Sat Strakonický dudák / The Bagpiper of Strakonice ND+ 19.00

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

26. Po/Mon nehraje se / no performance

27. Út/Tue nehraje se / no performance

28. St/Wed Labutí jezero / Swan Lake 17.00

29. Čt/Thu Labutí jezero / Swan Lake 20.00

30. Pá/Fri Rusalka 19.00

13. Út/Tue Nabucco VŘ 19.00

14. St/Wed Rigoletto 19.00

19. Po/Mon Nabucco 19.00

26. Po/Mon La traviata SEN4 19.00

ND+ Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz
EFČ English-friendly Činohra / English-friendly Dramas (viz strana 50)
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

Září / September 2016

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

 2. Pá/Fri nehraje se / no performance

 3. So/Sat Prague Shakespeare Company 19.00

 4. Ne/Sun Don Giovanni 19.00

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

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

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

 8. Čt/Thu TŘI SESTRY / THREE SISTERS (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

 9. Pá/Fri TŘI SESTRY / THREE SISTERS (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

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

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

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

13. Út/Tue Popelka (La Cenerentola) 19.00

14. St/Wed Modrý pták / The Blue Bird 18.00

15. Čt/Thu Audience u královny / The Audience EX1 19.00

16. Pá/Fri Mikve / Mikveh 19.00

17. So/Sat Le nozze di Figaro (Figarova svatba)
SEN3 14.00

19.00

18. Ne/Sun Les / The Forrest 19.00

19. Po/Mon Tři sestry / Three Sisters ND+ 19.00

20. Út/Tue
Labyrinty a ráje Jana Ámose / Jan Amos’ Labyrinths and Paradise 
(Slovenské národní divadlo Bratislava / The Slovak National Theatre)

19.00

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

22. Čt/Thu Die Zauberflöte (Kouzelná flétna) O3 19.00

23. Pá/Fri Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor EFČ ND+ 19.00

24. So/Sat host Baletu / guest of the NT Ballet 19.00

25. Ne/Sun Modrý pták / The Blue Bird ROD4 14.00

26. Po/Mon Don Giovanni 19.00

27. Út/Tue Valmont 19.00

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

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

30. Pá/Fri Tři sestry / Three Sisters 19.00

 1. Čt/Thu Cube 20.00

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

 3. So/Sat Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

 4. Ne/Sun The Tap Tap: Nefňuka 19.00

 5. Po/Mon Máj / May (420PEOPLE) 20.00

 6. Út/Tue Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

 7. St/Wed Podivuhodné cesty Julese Verna / Extraordinary Voyages of Jules Verne 20.00

 8. Čt/Thu Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment 20.00

 9. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

10. So/Sat
Vertigo 16.00

Vertigo B1 20.00

11. Ne/Sun Láska a informace / Love and Information EFČ 20.00

12. Po/Mon nehraje se / no performance

13. Út/Tue Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London 20.00

14. St/Wed Spolu/Sami / Protection ND+ ČNS2 20.00

15. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

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

17. So/Sat Malý princ / The Little Prince
16.00

20.00

18. Ne/Sun Malý princ / The Little Prince ROD7 17.00

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

20. Út/Tue Láska a informace / Love and Information ND+ ČNS1 20.00

21. St/Wed
Rivers of Babylon  
(Slovenské národní divadlo Bratislava / The Slovak National Theatre)

20.00

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

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

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

25. Ne/Sun Spolu/Sami / Protection 20.00

26. Po/Mon The Tap Tap: Nefňuka 19.00

27. Út/Tue nehraje se / no performance

28. St/Wed Festival Zlatá Praha / Festival Golden Prague 20.00

29. Čt/Thu Festival Zlatá Praha / Festival Golden Prague 20.00

30. Pá/Fri Festival Zlatá Praha / Festival Golden Prague 20.00
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PROGRAM > ŘÍJEN / OCTOBER 2016

NÁRODNÍ
DIVADLO

ND+ Doprovodná akce k představení v rámci programu ND+ Více na www.ndplus.cz
EFČ English-friendly Činohra / English-friendly Dramas (viz strana 50)

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

 1. So/Sat Manon Lescaut ND+
14.00

19.00

 2. Ne/Sun
Noemova potopa / Noye’s Fludde  
(koncertní provedení / concert performance)

19.00

 3. Po/Mon Manon Lescaut 19.00

 4. Út/Tue La traviata 19.00

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

18.30

 6. Čt/Thu Slavík – Jolanta / The Nightingale – Iolanta DV2 19.00

 7. Pá/Fri Sen čarovné noci / A MIdsummer Night’s Dream EFČ 19.00

 8. So/Sat Čarodějův učeň / Krabat
ROD8 15.00

EX2 19.00

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

14.00

19.00

10. Po/Mon nehraje se / no performance

11. Út/Tue Prodaná nevěsta / The Bartered Bride ROV 19.00

12. St/Wed Nová krev – Výprava / The New Blood – Expedition 19.00

13. Čt/Thu nehraje se / no performance

14. Pá/Fri Labutí jezero / Swan Lake 20.00

15. So/Sat Labutí jezero / Swan Lake 19.00

16. Ne/Sun Sen čarovné noci / A MIdsummer Night’s Dream EFČ 19.00

17. Po/Mon nehraje se / no performance

18. Út/Tue La traviata 19.00

19. St/Wed Manon Lescaut ND+ DV1 19.00

20. Čt/Thu
CHYTRAČKA – MĚSÍC / DIE KLUGE – DER MOND
(1. premiéra / 1st premiere)

19.00

21. Pá/Fri
CHYTRAČKA – MĚSÍC / DIE KLUGE – DER MOND
(2. premiéra / 2nd premiere)

19.00

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

23. Ne/Sun Čarodějův učeň / Krabat
ROD7 14.00

SEN4 19.00

24. Po/Mon Carmen 19.00

25. Út/Tue nehraje se / no performance

26. St/Wed Juliette (Snář) / Juliette (The Key to Dreams) NDS 19.00

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

28. Pá/Fri Libuše 17.00

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

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

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

19.00

31. Po/Mon La traviata 19.00

 3. Po/Mon Rigoletto 19.00

24. Po/Mon Rigoletto VK 19.00

25. Út/Tue Rusalka 19.00



49

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Říjen / October 2016

1. So/Sat Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) SEN5 14.00

 2. Ne/Sun Valmont 19.00

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

 4. Út/Tue nehraje se / no performance

 5. St/Wed Popelka (La Cenerentola) DV3 19.00

 6. Čt/Thu Othello, benátský mouřenín / Othello, Venetian Blackamoor EFČ ND+ 19.00

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

 8. So/Sat
Sluha dvou pánů / The Servant of Two Masters 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

 9. Ne/Sun
Opera nás baví – Pohádkové postavy v operách / Opera Is Fun! ND+ 11.00

Don Giovanni 19.00

10. Po/Mon Tři sestry / Three Sisters ND+ 19.00

11. Út/Tue Mikve / Mikveh 19.00

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

13. Čt/Thu Zimní pohádka / The Winter’s Tale (Prague Shakespeare Company) 19.00

14. Pá/Fri Zimní pohádka / The Winter’s Tale (Prague Shakespeare Company) 19.00

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

16. Ne/Sun Modrý pták / The Blue Bird ROD5 14.00

17. Po/Mon Les / The Forrest 19.00

18. Út/Tue nehraje se / no performance

19. St/Wed Jako břitva (Němcová) / Like a Razor (Němcová) 19.00

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

21. Pá/Fri Tři sestry / Three Sisters 19.00

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

23. Ne/Sun Popelka (La Cenerentola) 17.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue nehraje se / no performance

26. St/Wed nehraje se / no performance

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

28. Pá/Fri Valmont 19.00

29. So/Sat Ballet Home Fatals 19.00

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

31. Po/Mon Modrý pták / The Blue Bird 19.00

 1. So/Sat
Festival Zlatá Praha – Závěrečný večer /  
Festival Golden Prague – Closing Night

20.00

 2. Ne/Sun Zemětřesení v Londýně / Earthquakes in London EFČ ND+ 20.00

 3. Po/Mon nehraje se / no performance

 4. Út/Tue Festival Pražské křižovatky / Festival Prague Crossroads 18.00

 5. St/Wed Festival Pražské křižovatky / Festival Prague Crossroads 18.00

 6. Čt/Thu Festival Pražské křižovatky / Festival Prague Crossroads 18.00

 7. Pá/Fri Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment ND+ 20.00

 8. So/Sat Festival Pražské křižovatky / Festival Prague Crossroads 14.00

 9. Ne/Sun Festival Pražské křižovatky / Festival Prague Crossroads 14.00

10. Po/Mon Vertigo 20.00

11. Út/Tue Vertigo 20.00

12. St/Wed Nová krev – Sestava / The New Blood – Report 20.00

13. Čt/Thu Spolu/Sami / Protection 20.00

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

15. So/Sat Malý princ / The Little Prince
ROD1 14.00

20.00

16. Ne/Sun Experiment myší ráj / The Mouse Paradise Experiment 20.00

17. Po/Mon nehraje se / no performance

18. Út/Tue nehraje se / no performance

19. St/Wed Láska a informace / Love and Information EFČ ND+ 20.00

20. Čt/Thu Human Locomotion 20.00

21. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

22. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

23. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 17.00

24. Po/Mon Ceny Ministerstva kultury ČR 20.00

25. Út/Tue Bohemia sekt Trophée 2016 19.00

26. St/Wed nehraje se / no performance

27. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

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

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

31. Po/Mon Spolu/Sami / Protection 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 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

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

POKLADNY  

Hlavní pokladna ND,  
Národní 4, Praha 1 (Po–Pá 9–18, So–Ne 10–18), zde také 
pokladna předplatného 
Stavovské divadlo, Železná 24, Praha 1 (Po–Ne 10–18)
Hudební divadlo Karlín (od 1. 9. 2016), Křižíkova 10, Praha 8 
(Po–Pá 9–13.30, 14–19, Státní svátky, So–Ne 2 hodiny před 
představením)

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

PARKING 

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

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

které se koná ve dni parkování. 

+420 224 901 320, +420 224 901 443  

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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

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

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

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

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

stavení Činohry ND
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

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

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

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

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

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

THE BOX OFFICES  

The Main Box Office of the National Theatre, 
Národní 4, Prague 1 (Mon–Fri 9–18, Sat–Sun 10–18) 
The Estates Theatre, Železná 24, Prague 1 (Mon–Sun 10–18)
Karlín Music Theatre (from September 1, 2016)  
Křižíkova 10, Prague 8 (Mon–Fri 9–13.30, 14–19, Public  
Holiday, Sat–Sun 2 hours before the start of the  
performance)

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

PARKING 

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

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

the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

ENGLISH-FRIENDLY 
ČINOHRA

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

Láska a informace
11. 9. a 19. 10.
Othello, mouřenín 
benátský
23. 9. a 6. 10.
Zemětřesení v Londýně 
2. 10.
Sen čarovné noci
7. a 16. 10.

ENGLISH-FRIENDLY 
DRAMAS 

For English-speaking 
theatregoers, the Natio-
nal Theatre has prepa-
red a new offer. Some 
of the performances are 
provided with English 
subtitles:  
Love and Information 
(Sep 11, Oct 10)
Othello, Venetian Black-
amoor (Sep 23, Oct 6)
Earthquakes in London 
(Oct 2) 
A Midsummer Night‘s 
Dream (Oct 7 & 16)  

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

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



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍGENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

PATRON OPERY ND PARTNEŘI INSCENACÍ ND

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLATECHNOLOGICKÝ 
PARTNER ND 



O herce ZDEŇKA ŠTĚPÁNKA, kterého 
režisér K. H. Hilar označil za „dnes 
nejnadanější a nejslibnější hereckou 
silou v pražském okresu …“, se ve 20. 
letech minulého století doslova přeta-
hovalo Divadlo na Vinohradech a Ná-
rodní divadlo. Nakonec se přece jen 
stal členem ND (1934) a působil zde 
až do své smrti. V sezoně 1954/1955 
dokonce byl šéfem Činohry a něko-
likrát se zde uplatnil i jako režisér 
(např. Stroupežnický: Naši furianti). 

Už od počátku své divadelní činnosti 
zajížděl často k pohostinským hrám 
k profesionálním i ochotnickým sou-
borům mimo Prahu. Patří k nejvýraz-
nějším hercům své doby, a to nejen 
v divadle, ale též ve filmu a v rozhla-
se. Štěpánkův podmanivý hlas si stále 
pamatuje řada posluchačů z gramo-
fonových nahrávek. 

Letos v září slavíme 120. výročí  
jeho narození.

Na archivním snímku v roli  
Makkavejeva, Sadař a stín, 1962  
(režie Václav Lohniský)
Foto J. Svoboda


