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08 Plácido 
Domingo
 a Don Giovanni 
ve Stavovském divadle

12 Verdiho Maškarní ples se vrací 
na jeviště Národního divadla

18 Rozhovor s Filipem Barankiewiczem,  
nastupujícím uměleckým šéfem Baletu ND 

 



 

Premieres
FOR THE 2017–2018 SEASON

Premiéry
SEZONY 2017–2018

REPERTOÁR NA NOVÉ SCÉNĚ / 
REPERTOIRE ON THE NEW STAGE

Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
Režie: Evald Schorm,  
Jan Švank majer, Jiří Srnec
Choreografie: K. Vrtiška, J. Hrabal, 
V. Jílek, J. Koníček, F. Pokorný

Cocktail 012 – The Best of 
Námět a dramaturgie: V. Janeček

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

Human Locomotion
Režie: Martin Kukučka 
a Lukáš Trpišovský (SKUTR)
Choreografie: Jan Kodet

Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne
Scénář a režie: David Drábek

Malý princ / The Little Prince
Scénář: Petr Oslzlý, Vladimír Morávek
Režie: Vladimír Morávek
Choreografie: Libor Vaculík

Cube
Scénář: Pavel Knolle, Štěpán Pechar, 
David Stránský
Hudba: Jan Šikl
Choreografie: Š. Pechar, D. Stránský

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Timeless
Serenáda / Serenade
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie: George Balanchine
New Creation (TBA)
Hudba: Fryderyk Chopin
Choreografie: Emanuel Gat
Svěcení jara / The Rite of Spring
Hudba: Igor Stravinskij
Choreografie: Glen Tetley
20. & 21. 10. 2017

Marná opatrnost /  
The Wayward Daughter
Hudba: Louis-Joseph-Ferdinand 
Hérold
Choreografie: Frederick Ashton
19. & 20. 4. 2018

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Slovanský temperament /  
Slavic Temper
Choreografie: Katarzyna Kozielska, 
Andrej Kajdanovskij, Ondřej Vinklát
14. & 15. 6. 2018

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Giuseppe Verdi
Maškarní ples / Un ballo  
in maschera
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Dominik Beneš
5. & 7. 10. 2017

Benjamin Britten
Billy Budd
Dirigent: Christopher Ward
Režie: Daniel Špinar
18. & 20. 01. 2018

Leoš Janáček
Výlety páně Broučkovy /  
The Excursions of Mr. Brouček
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Sláva Daubnerová
22. & 25. 3. 2018

Jules Massenet
Werther
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Willy Decker
7. & 9. 6. 2018

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni
Dirigent: Plácido Domingo
Režie: Jiří Nekvasil
27. & 29. 10. 2017

Wolfgang Amadeus Mozart
Figarova svatba / Le nozze di Figaro
Dirigent: Enrico Dovico
Režie: Magdalena Švecová
1. & 3. 2. 2018

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Miloš Orson Štědroň
Don Hrabal
Dirigent: Jan Chalupecký
Režie: Linda Keprtová
14. 12. 2017

Ivan Acher
Sternenhoch
Dirigent: Petr Kofroň
Režie: Michal Dočekal
7. 4. 2018

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN /  
THE KARLÍN MUSIC THEATRE

Giuseppe Verdi
Nabucco
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Režie: José Cura
28. & 29. 6. 2018

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Koncert k zahájení sezony 2017/18
Hudba z repertoáru Nového  
německého divadla v Praze
Dirigent: Petr Kofroň
Orchestr Státní opery
14. 9. 2017

Adventní koncerty
Kühnův dětský sbor a Orchestr 
Národního divadla
Dirigent: Zbyněk Müller
26. 11., 3., 10. a 17. 12. 2017

Matiné k 194. výročí narození  
Bedřicha Smetany
10. 3. 2018

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2018
Laureáti Mezinárodní pěvecké soutě-
že A. Dvořáka v Karlových Varech  
z let 2015–17
Dirigent: Ondrej Olos
Orchestr Národního divadla
27. 1. 2018

Wolfgang Amadeus Mozart
La clemenza di Tito
Koncertní provedení /  
opera in concert
Dirigent: Marc Minkowski
Orchestr Národního divadla
10. & 14. 5. 2018

FORUM KARLÍN / 
THE FORUM KARLÍN 

Koncert Orchestru Státní opery 
Concert of the State Opera  
Orchestra
Mozart – R. Strauss – Wagner
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
16. 11. 2017

Emil von Reznicek
Donna Diana
Koncertní provedení /  
opera in concert
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Orchestr Státní opery
1. 3. 2018

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Alois Mrštík, Vilém Mrštík
Maryša / Marysha
Režie: Jan Mikulášek
23. & 24. 11. 2017

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Rebecca Lenkiewiczová
Noční sezóna / The Night Season
Režie: Daniel Špinar
9. & 10. 11. 2017

Johann Wolfgang Goethe
Faust
Režie: Jan Frič
15. & 16. 3. 2018

Moira Buffiniová
Vítejte v Thébách /  
Welcome to Thebes
Režie: Daniel Špinar
31. 5. & 1. 6. 2018

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Paul Rudnick
Jsme v pohodě / New Century
Režie: Braňo Holiček
26. & 27. 10. 2017

Jiří Adámek
Nová Atlantida / New Atlantis
Režie: Jiří Adámek
1. & 2. 3. 2018

Jan Frič, Milan Šotek a kol.
Zbyhoň!
Režie: Jan Frič
17. & 18. 5. 2018

Činohra Balet
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Vítejte v jubilejní 135. sezoně Národního divadla!
Hrát pro Vás budeme na scénách Národního divadla, Stavovského divadla, Hudebního divadla Karlín a na Nové scéně. 
O rekonstrukci budovy Státní opery Vás budeme opět průběžně informovat na webových stránkách www.statnioperavrekonstrukci.cz
Těšíme se na Vás! 

Vážení a milí diváci.
Vítám Vás do nové divadelní sezony, ve které 
Vás chceme potěšit i překvapit. Vážíme si 
toho, že naše tvorba se pro mnohé z Vás sta-
la nepostradatelnou součástí života, a těšíme 
se na všechny nové návštěvníky z domova 
i ze zahraničí. 

Do nové sezony vstupujeme posílení úspě-
chy sezony minulé, v níž umělecké soubory 
Národního divadla odehrály celkem 1 024 
vlastních představení. Máme radost ze 
zvyšující se návštěvnosti, kterou odměňujete 
naši snahu tvořit kvalitní divadelní umění. 

Do nové sezony vstoupí Národní divadlo s no-
vým generálním partnerem, kterým se stala 
společnost Raiffeisenbank. Příchod nového 
generálního partnera je nejen vysokým oce-
něním našich uměleckých výsledků, ale také 
potvrzením mimořádného postavení Národ-
ního divadla v české společnosti. 
 
S koncem divadelní sezony došlo v Národ-
ním divadle i k několika plánovaným obmě-
nám ve vedení souborů. Petr Zuska předal 
pomyslné žezlo nad souborem Baletu Filipu 
Barankiewiczovi. Ing. Jana Dvořáková střídá 
ve správním vedení Činohry Michala Do-
čekala. Do zaslouženého důchodu odchází 

umělecký šéf Laterny magiky Zdeněk Prokeš. 
Divadlo tak získá nové inspirace na vynikají-
cích základech. 

V nové sezoně připravíme 21 nových insce-
nací, budeme pokračovat v rekonstrukci 
budovy Státní opery a otevřeme nové sídlo 
činoherního souboru v areálu Anenského 
kláštera. 

Upřímně se těšíme na každodenní setkávání 
s Vámi, s Vašimi partnery, dětmi a přáteli. 
Divadlo zůstává vzácným místem společného 
poznávání světa a člověka skrze silné city 
i vzrušující a originální myšlenky. Prožít diva-
delní představení v kolektivu diváků a umělců 
znamená objevovat stále znovu, co má v tom-
to světě i v našem životě opravdu smysl. 
 
Na radostnou shledanou v našich hledištích.

prof. MgA. Jan Burian
ředitel Národního divadla
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Národní divadlo opět hostí Zlatou Prahu
ADAM PLACHETKA, GABRIELA BEŇAČKOVÁ, ŠTEFAN MARGITA, PETR ZUSKA anebo hvězdy StarDance. 
To jsou jen některé z osobností, které ozdobí 54. ročník Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha, 
pořádaného Českou televizí. Již třetím rokem jej hostí Nová scéna ND a její nejbližší okolí.

Televizní diváci i návštěvníci divadla 
se tedy mohou těšit na řadu hvězd-
ných jmen, živých vystoupení i origi-
nálních a hlavně nejnovějších televiz-
ních snímků o hudbě, tanci a divadle 
z celého světa, které jinde než právě 
zde na jednom místě neuvidí.

Sérii slavnostních večerů letos zahájí 
ve středu 27. září skutečná lahůdka. 
Světově proslulý basbarytonista 
Adam Plachetka a jeho hosté vystou-
pí na velkém koncertu, který bude 
z Nové scény Národního divadla živě 
přenášet ČT art. Den poté festival 
divákům ve slavnostní předpremiéře 
nabídne dokument o slovenském 
operním pěvci Štefanu Margitovi, 
jehož úspěšnou kariéru i náhled 
do osobního života zmapoval režisér 
Martin Kubala. Ten režíroval i další 
snímek – profilový dokument o Petru 
Zuskovi, jednom z nejvýznamnějších 
českých tanečníků a choreografů, 
který v loňské sezoně ukončil své 
patnáctileté působení ve funkci šéfa 
Baletu Národního divadla. Předpre-

miéru portrétu mohou diváci vidět 
v pátek 29. září 2017. Oba filmové 
večery, na které se mohou lidé 
bezplatně zaregistrovat na webových 
stránkách festivalu, se budou konat 
za osobní účasti umělců. 
Zlatá Praha letos chystá i blok 
předpremiér za účasti jejich tvůrců 
v Provozní budově B (bývalém The-
mosu) nebo premiéru česko-norské-
ho tanečního filmu Closed, v němž se 
představí soubor 420PEOPLE, který 
si pro diváky Nové scény připravuje 
i živé taneční vystoupení.
Několik desítek soutěžních hudeb-
ních, tanečních a divadelních snímků 
z celého světa nabídne návštěvníkům 
festival tak jako každý rok zcela 
zdarma. V instalovaných videoboxech 
či na vlastních zařízeních prostřed-
nictvím lokální wi-fi sítě tak mohou 
vidět skutečně to nejlepší, co za po-
slední rok ve světě vzniklo. 
Mezi partnerské večery festiva-
lu patří baletní představení Malá 
mořská víla ve Stavovském divadle 
a slavnostní uvedení opery Bohusla-

va Martinů Juliette (Snář) v historické 
budově ND. Čestným hostem Zlaté 
Prahy bude světoznámá operní pěv-
kyně Gabriela Beňačková.
Novinkou v rámci letošní Zlaté Prahy 
je národní kolo Eurovizní soutěže 
mladých tanečníků 2017. Cílem 
soutěže, která se pořádá jako bienále 
od roku 1985 a je organizována 
Evropskou vysílací unií ve spolupráci 
s členskými televizními společ-
nostmi, je podporovat nové taneční 
talenty v Evropě. Účast v soutěži 
je pro mladé tanečníky jedinečnou 
příležitostí prezentace a někdy i slib-
ným počátkem mezinárodní kariéry. 
O postup do celoevropského finále, 
které letos pořádá Česká televize, se 
utkají ti nejlepší semifinalisté před 
odbornou porotou a diváky na Nové 
scéně 29. září. 
Dvakrát ožije i náměstí Václava 
Havla. Poprvé ve čtvrtek 28. září, kdy 
tanečník Jan Onder přivítá některé 
z hvězd soutěže StarDance a zatančí 
i s malými dětmi. Podruhé v sobotu 
30. září na tradičním Zlatém dnu 

Zlaté Prahy. Celodenní program 
pro celou rodinu plný koncertů, 
představení, tanečních a hudebních 
workshopů, improvizací přinese 
i volný vstup do zázemí ND. 
U příležitosti 100. výročí narození 
skladatele, režiséra a dirigenta 
Václava Kašlíka se bude 29. září 
od 16.00 v hlavním foyer ND promítat 
střihový pořad o jeho životě a díle 
a poté proběhne vernisáž výstavy 
Století Václava Kašlíka.
54. ročník Zlaté Prahy uzavře v sobo-
tu 30. září velké finále – slavnostní 
vyhlášení výsledků a program 
složený ze špičkových tanečních 
i hudebních výkonů. Večer v přímém 
přenosu vysílá kulturní kanál ČT art. 
O tom, které filmy letos zvítězí, bude 
rozhodovat mezinárodní pětičlen-
ná porota, jejíž členkou za českou 
stranu je ředitelka Opery ND a Státní 
opery Silvia Hroncová. 

Těšíme se na vás 27.–30. září 2017

www.festivalzlatapraha.cz

 >

Adam Plachetka
Foto: P. Hejný

 >
Štefan Margita

Foto: J. Zatorsky

 >

Petr Zuska
Foto: J. Fulín
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Z nabídky ND+ programů

O hodinu 
dřív 

Dramaturgické úvody před předsta-
veními jsou u diváků – soudě podle 
návštěvnosti – oblíbené, což nás vel-
mi těší. Naši dramaturgové se vám 
ve dvaceti minutách snaží předat co 
nejvíce zajímavostí o vzniku inscena-
ce, o autorovi, o tvůrcích, zasadit hru 
či libreto do historického kontextu, 
odkázat k současným pojetím či 
inscenační tradici – stihnout vše 
za tak krátký čas je obtížné. Proto 
ND+ přichází s novým, intenzivnějším 
formátem – O hodinu dřív. Jednou 
měsíčně se spolu s dramaturgy 
Činohry ND můžete ponořit do dra-
matického úvodu hlouběji a bez 
časového tlaku. Prostor tak dostanou 
i obrazové materiály, ukázky textů 
nebo vzácnosti z archivu ND. První 
setkání O hodinu dřív bude v listopa-
du před představením Krvavá svatba 
(F. García Lorca, režie SKUTR)

O hodinu dřív – Krvavá svatba 
16. listopadu od 18.00,  
Stavovské divadlo, vstup zdarma

Procházka před 
představením 

Poslední příležitost!
V září máte jednu z posledních pří-
ležitostí k procházce Prahou po mís-
tech, která jsou spjata s Boženou 
Němcovou a některými osobnostmi 
českého literárního a společenského 
života 19. století. Jak se tehdy tvo-
řilo ženám – spisovatelkám? Jak je 
ovlivnila atmosféra doby a tehdejší 
společenská situace? Ukázkami 
z tvorby Boženy Němcové i vzpo-
mínkami její přítelkyně Karoliny 
Světlé se cestou na představení 
Jako břitva (Němcová) příjemně na-
ladíme na současný příběh autorky 
Lenky Lagronové o první české 
spisovatelce.

Vždy Tvoje Božena Němcová 
12. září od 17.30,  
sraz na náměstí Václava Havla

Nová krev diskutuje, přednáší,  
vzdělává a baví = ND talks
Loňskou sezonu jsme večery Nové 
krve zasvětili jednak kabaretům 
„z přetlaku“, jednak oblíbené 
literatuře našich herců. Jedno-
rázové, neopakovatelné večery/
večírky zůstanou, ale bude jich 
méně (na první se můžete těšit 
ve vánočním čase), Nová krev vám 
ale na letošní sezonu „uvařila“ ještě 
něco trochu jiného. Rozhodli jsme 
se posílit smysl Činohry ND jako 
platformy pro diskusi o tom, co je 
to vlastně divadlo ve 21. století. 
Budeme pro vás chystat debaty, 
přednášky, posezení, která budou 
mít hlavní téma – divadlo.

Začneme zostra v říjnu, u příležitosti 
festivalu Pražské křižovatky, během 
něhož se uskuteční veřejná debata 
pod názvem Národní divadlo jako 
laboratoř, fórum, nebo (jen) divadlo? 
U diskusního stolu se sejdou Daniel 
Špinar, Kamila Polívková, Miro
slav Krobot, Jiří Havelka a debatu 
bude moderovat teatrolog Martin 
Bernátek.

V úterý 3. října od 18 hodin  
na Nové scéně

Další informace na straně 31,  
na facebooku a na www.ndplus.cz.

Národní divadlo opět hostí Zlatou Prahu

 >

Procházka před představením
Foto: K. Klimešová
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Ceny ředitele Národního divadla 2017
V pondělí 28. 8. při zahájení 135. sezony Národního divadla v hledišti historické budovy byly  
předány Ceny ředitele ND. Do Síně slávy ND byla uvedena světoznámá pěvkyně, paní GABRIELA 
BEŇAČKOVÁ. Tak jako je třeba připomínat vzory a činy, ze kterých můžeme čerpat či se jimi  
inspirovat, je nutné také podporovat mladé umělce v rozvoji jejich kariéry. Proto vznikla v roce 
2015 Cena ředitele Národního divadla pro umělce do 35 let. Letošní ocenění získal tanečník  
GIOVANNI ROTOLO, herec RADÚZ MÁCHA a pěvec ROMAN HOZA.

GABRIELA BEŇAČKOVÁ

Síň slávy

Vynikající sopranistka byla 
angažována v Národním divadle 
v letech 1970–1981 (s přeruše-
ním 1973–1974, kdy hostovala 
ve Slovenském národním divadle 
v Bratislavě). Od roku 1981 je 
ve svobodném povolání. Hostovala 
na předních světových scénách: 
od roku 1976 v Bavorské státní 
opeře v Mnichově, od roku 1978 
ve Vídni, od roku 1979 v londýnské 
Covent Garden. Při znovuotevření 
Národního divadla (1983) zpívala 
titulní roli Smetanovy Libuše. 
Největší úspěchy: Káťa Kabanová 
v prvním uvedení díla v Metropolit-
ní opeře (1991), na téže scéně Je-
nůfa a Rusalka (1993), Mimi a Leo-
nora (1995) a Desdemona (1998). 
Další významné role: Mařenka, 
Taťána, Katrena, Markéta a postavy 
oper Pucciniho a Verdiho.
Její úspěšná mezinárodní kariéra, 
neodmyslitelná spojitost s Národ-
ním divadlem a letošní životní jubi-
leum (25. března oslavila sedm-
desáté narozeniny) byly jasným 
předpokladem její nominace.

GIOVANNI ROTOLO

Giovanni Rotolo se stal členem 
Baletu Národního divadla v srpnu 
2011, poté byl jmenován demisó-
listou (2013), sólistou (2015) a prv-
ním sólistou (2016). Ztvárnil např. 
Prince v adaptaci Šípkové Růženky 
Javiera Torrese a Solora v jeho La 
Bayadère, Prince Siegfrieda v Labu-
tím jezeře, Toníka v Čarodějově učni, 
Tybalta v Romeovi a Julii, v uplynu-
lé sezoně se výrazným způsobem 
předvedl v nových premiérách 
a inscenacích.
Giovanni je mladý talentovaný 
umělec s bravurní technikou, 
bohatým duševním světem, který 
se dokáže pravdivě vtělit do svých 
rolí s charismatem svým vlastním. 
Jevišti Národního divadla přináší 
šarm, noblesu, italský tempe-
rament a antický ideál mužské 
krásy. Exceluje jak v klasickém 
baletu, tak v jakémkoliv jiném stylu 
a žánru na širokém poli soudobého 
tanečního divadla. 

RADÚZ MÁCHA

Radúz Mácha nastoupil do Činohry 
ND v roce 2011, za tu dobu si zde 
zahrál víc než dvě desítky rolí. 
V posledních sezonách naplno 
rozvinul svůj dramatický talent, vý-
razně na sebe upozornil ve Wilso-
nově inscenaci 1914 a pak hlavně 
ztvárněním Tyberge v Nezvalově 
Manon Lescaut. Jeho Tyberge je 
citlivý, rozpolcený, zrádný i milu-
jící, a tak v sobě svým způsobem 
koncentruje hlavní témata této hry. 
Neméně zdařilý je jeho Andrej, 
bratr Čechovových Tří sester, 
slaboch zatlačený do kouta, který 
v krajních okamžicích kope kolem 
sebe, a přitom volá o pomoc. Jiné 
roviny dojemnosti dosahuje jako 
křehký, sladký Cukr v Maeter-
linckově Modrém ptákovi. 
Radúz je pracovitý herec, technicky 
velmi dobře vybavený a hlavně 
divadlu oddaný. Vrhá se do rolí 
všech velikostí a svým jevištním 
charismatem dokazuje, že patří 
k výrazným osobnostem své ge-
nerace. 

ROMAN HOZA

Roman Hoza je stálým hostem 
Opery Národního divadla. Byl  
členem operního studia Deutsche 
Oper am Rhein a poté přijal 
angažmá v brněnské opeře. 
Jeho pěvecký a herecký talent je 
mimořádně všestranný – zaujme 
výrazovou hloubkou, velkou mu-
zikalitou a hudební inteligencí, ale 
zároveň také přirozeným smyslem 
pro komiku a pěvecky i pohybově 
vypjatou grotesku. Jeho tvárný 
lyrický baryton, cit pro zpívaný text 
a soustředěnost výrazu mu vy-
nesly v roce 2015 hned dvě hlavní 
ceny na prestižní Mezinárodní pě-
vecké soutěži v Karlových Varech 
a vzápětí i hostování na písňovém 
koncertu Opery Národního divadla 
v únoru 2016. Své komediální 
nadání pak osvědčil na jevišti 
Stavovského divadla v Mozartově 
Figarovi, ale především jako hro-
motlucká, umíněná, všeho schopná 
a ničím nezastavitelná Mamma 
Agata v Donizettiho buffě Poprask 
v opeře.
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Nová ředitelka Činohry
Novou ředitelkou Činohry byla jmenována Ing. Jana Dvořáková, PhD., 
dosavadní náměstkyně pro koncepci a rozvoj ND. Zeptali jsme se:

Jak se těšíte na novou pozici  
ředitelky Činohry?
Těším se moc. Na nové kolegy a spo-
lupráci s nimi, na umělecké projekty, 
které budeme realizovat, na každodenní 
provoz souboru a budovy Nové scény 
a Stavovského divadla, na budoucí pře-
stavbu Nové scény a provozní budovy 
B. Těch témat, která mě zajímají a která 
budu muset řešit, je skutečně hodně 
a jak to v životě bývá, tak čas jich přine-
se ještě víc.
Posun z pozice náměstka pro koncepci 
a rozvoj na pozici ředitelky Činohry vní-
mám jako přiblížení se samé podstatě 
divadelnictví, a to mě naplňuje radostí. 
V krátkém časovém období se chci 

podrobně seznámit s chodem Činohry a Laterny Magiky a provozu obou 
divadelních scén, v delším časovém období chci napomoci rozvoji práce 
s mladým publikem, většímu propojení ND a DAMU v oblasti produkce, 
větší profesionalizaci umělecko – technických služeb zejména na Nové 
scéně a obnově jevištní technologie na obou scénách. Před námi je 
důležitý rok oslav stého výročí vzniku ČR a šedesátého výročí existence 
Laterny magiky spojený s velkým množstvím úkolů, které jdou nad rámec 
běžného divadelního provozu. Pevně věřím, že svými zkušenostmi v po-
čátku svého působení v Činohře přispěji k jejich úspěšné realizaci.

Laterna magika se chystá  
na zájezd do Hong Kongu
Kritikou ceněná inscenace Human Locomotion se představí asijskému 
publiku v Hong Kongu. Soubor Laterny magiky vystoupí 29. a 30. září 
a 1. října v Sai Wan Ho Civic Centre v tomto kosmopolitním městě.
Příběh fotografa Eadwearda Muybridge vypráví Laterna magika su-
gestivní směsí fyzického divadla, současného tance, vizuálních efek-
tů, light designu a poetické hudby. Poslední velký zájezd do zahraničí 
absolvoval soubor v prosinci 2015, kdy přivezl inscenaci Kouzelný 
cirkus do Řecka. Nejbližší pražské reprízy Human Locomotion budou 
následovat až 15. a 16. prosince 2017.
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Podzimní 
Dyzajn market
Dyzajn market podzim se uskuteční na náměstí Václava Havla a v přilehlé 
Provozní budově B Národního divadla o víkendu 23.–24. září 2017. Zú-
častní se ho celkem 180 tvůrců, designérů, umělců a výtvarníků. Nebude 
chybět autorský šperk, originální oděvy, hračky, doplňky, kožené tašky, 
ale i skvělé jídlo a pití. Součástí akce bude zajímavý doprovodný program 
– dětská divadla, koncerty a DJs. Dyzajn market podzim bude obohacen 
o několik workshopů, kde si zákazník sám vychutná dobrý pocit z vlast-
noručně stvořeného díla, které si bude moci odnést. Vstup je zdarma 
a z Ostrovní ulice bez bariér. Více na Facebooku @dyzajnmarket.

Festival hudebního divadla 
Opera 2017
Ve dne 13. září –5. listopadu 2017 se uskuteční 13. ročník Festivalu 
hudebního divadla Opera 2017, v rámci kterého na prestižních pražských 
scénách (především historická budova Národního divadla a Stavovské 
divadlo) vystoupí osmnáct českých a slovenských operních souborů. 
Více informací na www.festival-opera.cz.
Jako první se dne 13. září 2017 ve Stavovském divadle představí  
Moravské divadlo Olomouc s Řeckými pašijemi Bohuslava Martinů,  
jejichž humanistické poselství vyniká silou víry a citu.
Délka představení: cca 2 hod. 15 min.
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TÉMA

Opera Don Giovanni
je jednoduše geniální
od začátku do konce

 >
Plácido Domingo

Foto: R. Šubín

Světoznámý operní pěvec a dirigent PLÁCIDO DOMINGO přichází s uni-
kátním projektem do Stavovského divadla v Praze, kde bude dirigovat 
koncertní uvedení Mozartova Dona Giovanniho. Speciální představení se 
uskuteční u příležitosti 230. výročí světové premiéry této opery. Výjimeč-
ný projekt má za cíl přiblížit kulturní význam centra Prahy i skutečnost, 
že to bylo právě v Praze, kde premiéru opery sám Mozart dirigoval.  
Následující rozhovor poodhalí, na co se můžeme v říjnu těšit.

Jak vzpomínáte na své úplně první vystoupení 
v Čechách a o co šlo? 
Mé úplně první vystoupení v Praze bylo v prosinci 
roku 1990 na vánočním koncertu společně s Ileanou 
Cotrubas v pražském chrámu sv. Jakuba. Koncert byl 
vysílán televizí BBC a byl jsem poctěn, že se koncertu 
zúčastnil i prezident Václav Havel.

Ještě na vrcholu své pěvecké kariéry jste se vrátil 
ke své vystudované profesi dirigenta. Poprvé se 
představíte pražskému publiku v této roli. V čem 
je pro vás možnost dirigovat Mozartovu operu Don 
Giovanni, která zde byla poprvé uvedena ve světové 
premiéře v roce 1787, unikátní? 
Tuto otázku vám budu moci lépe zodpovědět po sa-
motném představení, ale dokáži si představit, že to 
pro diváky bude velmi strhující zážitek. Je to téměř 
děsivá představa, že právě před 230 lety zde Mozart 
osobně dirigoval první představení této opery!

Jak často v sezoně dirigujete?
Počet oddirigovaných vystoupení rok od roku roste, 
ale odhaduji, že průměrně diriguji patnáct až dvacet 
představení ročně, včetně koncertů a oper.

Tímto projektem chcete především upozornit na vý
znam Prahy jako kulturního centra. Podle vašich 
slov mnozí nevědí, že premiéra Dona Giovanniho 
byla v Praze. 
V první řadě si myslím, že kdokoliv se v hudbě orien-
tuje, ví, že Praha vždy byla významným kulturním 
centrem, ale je pravda, že někteří automaticky řadí 
premiéru Dona Giovanniho do Vídně po bok Figarovy 
svatby, Così fan tutte, Kouzelné flétny a dalších. Osob-
ně vím, že Don Giovanni byl napsaný pro Prahu, ale 
to je nejspíše tím, že jsem součástí operního světa 
téměř celý svůj život.

 >

Maestro před Stavovským divadlem
Foto: H. Smejkalová
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Don Giovanni byla na svou dobu poměrně mo
derní opera. Má jen dvě jednání s přestávkou, 
přitom tehdy měly opery běžně tři či čtyři 
jednání nehledě na různorodost ženských 
postav. Jak tuto operu vnímáte vy?
Pokud by existovalo něco jako perfektní opera, 
Don Giovanni je zcela jasným kandidátem. 
Má naprosto vše od dramatu, komedie, sexu, 
žárlivosti a frašky až po jedno z nejlepších libret 
i hudby, jaká kdy byla napsána. Je jednoduše 
geniální od začátku do konce. 

V rámci Mozartových 
oper jste zpíval Ido
menea, Dona Ottavia 
či Ferranda. Nikdy ne 
však přímo Dona Gio
vanniho. Jaký je váš 
názor na tuto postavu?
Sám o sobě je Don Gio-
vanni jak atraktivní, tak 
odpudivou postavou. 
Má své kouzlo, ale současně je extrémně egois-
tický. Chce svádět a dobývat ženy, ne je milovat 
– ve skutečnosti neví, jak někoho milovat kromě 
sebe. V mládí jsem o této roli vážně uvažoval, 
jelikož je hudebně i dramaticky významná 
a byla v mém hudebním rozsahu, i když obvykle 
zpívám jen tenorové party. Herbert von Karajan 
mě pozval, abych s ním tuto roli nastudoval, 
ale nakonec jsem nikdy nechtěl hrát tak krutou 
postavu a nikdy ani nechci. 

Do sólových rolí jste obsadil mezinárodní 
pěvecké světové špičky, vítěze slavné operní 

soutěže Plácida Dominga Operalia. Např. Julia 
Novikova je českému publiku již dobře známa. 
Dle jakých kritérií jste tyto pěvce obsadil?
Kritéria jsou vždy stejná. Hudební a dramatický 
talent v první řadě a výslovně hlas, který přesně 
zapadne do role.

V projektu vystoupí také čeští pěvci. Původně 
měli v Praze vystupovat jen vítězové soutěže. 
Během náslechů jste však obsadil Kateřinu 
Kněžíkovou do role Elvíry, Jiřího Brücklera 
do role Masetta a Jana Šťávu jako Komtura. 

Čím vás upoutali?
Jedna z mnoha krás-
ných věcí na opeře je, že 
je mezinárodní. Za půl 
století své kariéry jsem 
spolupracoval s mimo-
řádnými umělci z celého 
světa. Čeští skladatelé, 
dirigenti, hudebníci 
a pěvci jsou velice 

oblíbení po celém světě. Pěvkyně, jako byly Ema 
Destinnová či Jarmila Novotná, si všichni dobře 
pamatujeme a linie výborných pěvců stále 
pokračuje.

Máte nějaký vzkaz pro své české fanoušky? 
Jsem vděčný za jejich nadšení i lásku a doufám, 
že i nadále budou milovat a podporovat operu, 
a tak nadále budou pokračovat ve velké české 
tradici hudebního vzdělání. Toto bude dobré pro 
Čechy i pro nás všechny!

Mili Losmanová

 >

Maestro v plných přípravách
Foto: R. Šubín

 >
Účastníci pražského konkurzu 29. ledna 2017

Foto: R. Šubín

Pokud by existovalo 
něco jako perfektní opera,  

Don Giovanni je zcela  
jasným kandidátem.
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Opera
Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 

SILVIA HRONCOVÁ

Umělecký ředitel Opery Národního divadla  
a Státní opery: 
PETR KOFROŇ 

Hudební ředitel Opery Národního divadla:  
JAROSLAV KYZLINK

Hudební ředitel Státní opery: 
ANDREAS SEBASTIAN WEISER

Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Czech Music Quarterly, Český rozhlas Vltava, Svět a divadlo, Harmonie, HIS Voice, operaplus.cz

KONCERT  
K ZAHÁJENÍ  
SEZONY 2017 18
HUDBA Z REPERTOÁRU NOVÉHO NĚMECKÉHO DIVADLA V PRAZE

14. ZÁŘÍ 2017
DIRIGENT: PETR KOFROŇ
ORCHESTR STÁTNÍ OPERY
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Maškarním  
plesem je  
celý příběh 
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GIUSEPPE VERDI: 
MAŠKARNÍ PLES  

(UN BALLO IN MASCHERA)

Hudební nastudování a dirigent: 
Jaroslav Kyzlink

Režie: Dominik Beneš
Scéna a kostýmy: Marek Cpin

Sbormistr: Pavel Vaněk
Dramaturgie: Beno Blachut

Sbor a Orchestr Národního divadla

Účinkují:
Gustav III.:

Peter Berger / Michal Lehotský
Renato Anckarström:

Svatopluk Sem / Michele Kalmandy
Amélie:

AndaLouise Bogza /  
Veronika Dzhioeva / Maria Kobielska

Oscar:
Marie Fajtová / Yukiko Kinjo

Ulrica Arvidson:
Veronika Hajnová / Eliška Weissová

Christian:
Jiří Brückler / Jiří Hájek

Hrabě Horn:
Oleg Korotkov / Roman Vocel

Hrabě Ribbing:
Zdeněk Plech / Pavel Švingr

Soudce:
Vladimír Doležal / Jan Markvart

Premiéry: 
5.  a 7. října 2017

v Národním divadle

Dále uvádíme:
9. a 21. listopadu 2017

Mladý operní režisér DOMINIK BENEŠ bude poprvé ve své kariéře 
režírovat Verdiho operu. Maškarní ples se tak po letech vrátí do historické 
budovy Národního divadla. Ptali jsme se nejen na nadcházející premiéru. 

Národnímu divadlu jste se představil poprvé před 
dvěma lety, kdy jste přenesl na jeviště v rámci 
jednoho večera dvě ruské opery, Slavíka a Jolantu. 
S jakými pocity se vracíte?
Jsem nadšený, že mohu v Národním divadle znovu 
tvořit. Vracím se s elánem rozrezonovat prostory „zla-
té kapličky“ tentokrát verdiovským temperamentem. 
Inscenování dvojvečera ruských autorů před dvěma 
lety bylo pro mě v mnoha ohledech zlomové. Poznal 
jsem, jak pracuje soubor Opery ND, jemně jsem nahlé-
dl pod pokličku složitého provozu této velké instituce 
a navázal s několika osobnostmi profesní vztahy 
a přátelství. Obě nádherná díla o lidské existenci, 
jakými opery Slavík a Jolanta jsou, mi otevřela nové 
dimenze chápání a uvažování o opeře, o režii jako 
takové a stejně, jako jsem čerpal z této zkušenosti 
do své další práce mimo Prahu, přicházím posilněn 
novými zkušenostmi zpět do Prahy k inscenování tak 
krásné opery, jakou je Maškarní ples Giuseppe Verdiho.

Maškarní ples, Verdiho dvacátá třetí opera, se na
chází v samotném středu jeho nejslavnějších oper, 
vedle děl, jakými jsou např. Rigoletto a La traviata. 
Jak Verdiho operu vnímáte vy?
Partitura Maškarního plesu obsahuje bezesporu to 
nejlepší z Verdiho tvorby. Alespoň tak ji nyní vnímám 
já. Vychází z operních hitů jako zmíněná La traviata 
nebo Rigoletto, které patří do skladatelova nejplodněj-
šího období. Zároveň je v ní už ale čitelný nejzralejší 
rukopis skladatele směřujícího k operám, jako je Aida 
nebo Otello. K atraktivním hudebním číslům sboru 
a hlavních postav milostného trojúhelníku v Maškar-
ním plesu Verdi přidal scény se zářivým koloraturním 
sopránem Oskara a s temnými hloubkami mezzo-
sopránu Ulriky. K dotvoření velkolepého výsledku 
navíc přidal dva externí orchestry. Využil tak myslím 
všech trumfů, které mohl pro komponování své nové 
opery využít. Samotný název opery ve mně vzbuzuje 
emoci bujarého veselí a zábav, důležité téma pře-
tvářky a pokrytectví ústící až k hororovému dramatu. 
Skrývá v sobě tajemno a rozvíjí fantazii. Velkolepá 
party vysoké společnosti, kde jde o moc, o postavení 
a dokonce o život, je zároveň krásná i strašidelná. 
Takhle pikantně Maškarní ples vnímám.

V minulosti jste se již s Verdiho dílem setkal 
coby asistent režie. Tuto sezonu vrátíte na jeviště 
Národního divadla po téměř padesáti letech operu 
Maškarní ples, poprvé ve své plné režii. Jak se vám 
osobně k tomuto dílu přistupovalo?
S Verdiho dílem jsem se setkal několikrát. Nejvý-
raznějším režisérem verdiovské inscenace, u které 
jsem spolupracoval jako asistent režie, byl pro mě 
maďarský herec a režisér Róbert Alföldi. Spolupráce 
s ním byla tvrdou školou a jako začínajícího režiséra 
mě velmi ovlivnila. Jeho inscenace Rigoletta hostovala 
na operním festivalu Armel v Szegedu a na meziná-
rodním festivalu Divadlo v Plzni. Musím ale zmínit 
ještě jednu zkušenost s režisérem Verdiho opery. 
Vůbec mým prvním setkáním s operní inscenací z ji-
ného fokusu než z diváckého sedadla bylo nastudo-
vání inscenace opery La traviata ještě ve Státní opeře 
Praha francouzského režiséra Arnauda Bernarda. Této 
produkce jsem se zúčastnil jako statista a inscenace 

i prostředí Státní opery mě doslova pohltilo. Proto 
jsem se tenkrát začal o operu zajímat jako o divadelní 
žánr a rozhodl jsem se věnovat operní režii.
Ale zpět k Maškarnímu plesu. Opera samotným ple-
sem, kde se osudy hlavní trojice postav naplní, vrcholí. 
Pro mě je důležité fenomén závěrečného šestého ob-
razu rozvrstvit do celého příběhu. Takzvaným maškar-
ním plesem je proto celý příběh, kde společnost nebo 
jednotlivé postavy jednají z určitých svých důvodů 
pokrytecky, v přetvářce nebo v masce. Nejde ale vždy 
o podlé jednání. Postavy se za své „masky“ skrývají 
často buď kvůli své zaslepenosti, prázdnotě, nebo své 
morálce. Rozhodl jsem se tedy věnovat každý jeden 
obraz opery jedné z hlavních postav, jejíž „maškara“ 
se v daném obraze ukáže ve své plné velikosti. 

Samotná opera pojednává o pravdivém příběhu 
zavraždění švédského krále Gustava III. na maš
karním plese. V době vzniku musela být opera 
kvůli cenzuře pozměněna, aby nevybízela k revoltě 
na tehdejší horké půdě Itálie. Pro Verdiho to jistě 
nebyla lehká úloha. Čím je dílo zajímavé i po více 
než sto padesáti letech? 
Kvůli atentátu na Napoleona III. tehdy cenzura 
Verdiho přinutila příběh přepracovat a premiérovat 
verzi opery pojednávající o smyšleném bostonském 
guvernérovi a dokonce i pod jiným názvem. Verdi ale 
svou hudbu komponoval na téma královraždy během 
maškarního plesu, která se skutečně udála. Motivy 
k jednání postav se tak pro něj vytratily a dílo bylo 
znehodnoceno. Jsem velmi rád, že se Národní divadlo 
přiklonilo k uvedení Verdiho původní verze, a věřím, 
že v takovém tvaru bude pro diváky atraktivnější. 
Mě osobně příběh z královského prostředí inspiruje 
k zajímavější interpretaci díla. Pro koncepci inscenace 
vycházím jak z historických reálií kolem postavy švéd-
ského krále Gustava III., tak současně ze smyšlenek 
kolem milostného trojúhelníku. U Verdiho nikdy nejde 
o suchý životopis, a proto se linie příběhu zabývá 
především nenaplněnou láskou Gustava k Amélii, ženě 
jeho přítele Renata. Jak známo, Gustav III. často utíkal 
z panovnického křesla mezi divadelní kulisy. Mnohem 
víc ho zajímalo umění než politika. Držím se právě této 
spojnice a Maškarní ples, odehrávající se v královských 
komnatách, okořeňuji divadelními a kabaretními 
prvky. Přítomnost tajemné vědmy Ulriky tento fakt 
podtrhuje. Ulrika nevěští ze skleněné koule, ale nutí 
své klienty usednout před toaletní stolek, podobný těm 
z divadelní šatny, a podívat se pravdě přímo do tváře. 
Čili sejmout masku a kostým a vidět v zrcadle sebe 
samotné, jací opravdu jsou, ač to pro ně může být 
velmi bolestivé. V „uvědomění si své podstaty“ jsem 
nalezl smysl tohoto Verdiho díla.

Není tajemstvím, že kladete důraz na přesvědčivé 
vnímání postav. V jednom rozhovoru jste zmínil, že 
základem pro uchopení postavy je naše nitro. Jak 
byste charakterizoval tři hlavní postavy: Gustava, 
Amélii a Renáta? 
Prací režiséra je kromě konceptu celé inscenace najít 
motivy k jednání postav v příběhu a rozklíčovat jejich 
vztahové propojení. To mě na přípravě inscenace v ka-
ždodenní spolupráci s herci – zpěváky velmi zajímá 
a naplňuje. Ne vždy ale jde v literatuře hudebního diva-

 >
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dla o postavy se zásadnějšími charaktery. Když 
se pak pro jednu z takových rolí podaří oslovit 
ke spolupráci vnímavého a citlivého interpreta, 
uchopení postavy se rozvíjí do neskutečných 
dimenzí. Tvorba dle mého názoru začíná v nitru 
samotného herce, který hledá podstatu charak-
teru své postavy. Z mnohých výborných kolegů, 
kteří mě jako režiséra a naši společnou insce-
naci svým vkladem obohatili, bych rád zmínil 
pěvce Danu Burešovou a Aljaže Farasina s jejich 
kreací milostného dua Jolanty a Vaudemonta 
v Národním divadle, Jiřího Hájka v ďábelské 
čtyřroli Hoffmannových povídek v Plzni a Kateři-
nu Kněžíkovou jako Norinu v Liberci. 
V opeře Maškarní ples je nejzásadnější postavou 
Gustav, král obklopený lidmi a věcmi, který 
bere vše, co si zamane. Ve skutečnosti však trpí 
vnitřní emoční samotou a z přízně společnosti 
kolem sebe cítí jen chlad. Proto hledá naplnění 
například v umění nebo v zábavách a odmítá 
řešit politické a mocenské boje. Touží po tom 
jediném, co si jako král nemůže vynutit, a to je 
emoční splynutí. Upíná se proto na Amélii, z níž 
cítí vřelost a svou urputností ji nutí překonat její 
zásady. Lehkomyslně si pohrává se statutem 
smrti, přátelství a partnerské věrnosti. Utíká 
od reality do snů a ze své naivity nedomýšlí 
situace. S pěvci budu pracovat na vytvoření 
nehistorické současné postavy, která prochází 
vývojem od rozmařilého sebestředného „sprat-
ka“ k citlivému člověku.
Zoufalá Amélie si uvědomuje svou roli a zodpo-
vědně volí cestu obětování se za rodinu. Odmítá 
si připustit svou vlastní touhu opětovat Gus-
tavovo láskyplné vzplanutí, její výčitky ji však 
doženou až na „popraviště vlastního já“. Amélie 
je pro mě obraz čistého krvácejícího srdce.
Věrný Gustavův přítel, ochránce a rádce Renato, 
je loajálním a oddaným služebníkem. Věří v ro-
dinné zázemí a králův majestát. Gustava za jeho 
zradu nenávidí tak silně, jak moc ho dosud jako 
panovníka miloval. Zhroutil se mu svět, pro 
který žil. Osobní i profesní. Renata jeho vztek 
změní z věrného stříbrného rytíře na chladno-
krevného vraha toužícího po pomstě.
Motivem jednání postav v milostném trojúhelní-
ku je lidská Touha. 

Maškarní ples nám nabídne nejenom skvělé 
obsazení, ale i spolupráce s panem Markem 
Cpinem je již nyní příslibem vizuálně půso
bivého zážitku. Prozradíte nám, jak jste se 
společně rozhodli operu výtvarně řešit? 
Hned, co jsem dostal nabídku Opery Národního 
divadla k režii Maškarního plesu, jsem začal 
uvažovat nad vizuální stránkou inscenace. 
Titul na mě prvním dojmem působil tajemně, 
fantasticky a do jisté míry hororově. Nechtěl 
jsem výběr svých spolupracovníků podcenit 
a věděl jsem, že pro Národní divadlo mohu 
oslovit výraznou osobnost mladé generace 
výtvarníků, a zároveň tak pracovně vytíženého 
umělce, jakým je Marek Cpin. Marek ve své 

práci spojuje to, co se mi na divadle líbí. Jeho 
výpravy jsou plné citu, humoru a divadelnosti, 
zároveň dokážou být věcné a prosté. Jak jsem 
předeslal, chtěl jsem od začátku podtrhnout 
lásku k divadlu a umění švédského krále 
Gustava III. a přes tuto jeho zálibu se dívat 
na celý příběh opery. Zásadní tedy pro nás bylo 
propojit královské prostředí s fantastickými 
prvky a s bujarou high society v jednu estetiku. 
Operu inscenujeme jako drama na současné 
královské půdě.

Máte za sebou již mnoho operních režií.  
Jak byste charakterizoval jejich vývoj?
Věřím, že jich mnoho teprve bude. Prozatím 
střídám různé žánry hudebního divadla tak, jak 
nabídky ke spolupráci přicházejí. Mám zkuše-
nost s barokní, romantickou, ale taky s moderní 
operou a připravil jsem inscenace muzikálové 
i operetní. Zcela určitě si stále tříbím svůj styl 
a na režii každé nové inscenace se mnoho 
naučím. Rád tvořím v širším týmu, kde se se 
svými spolupracovníky navzájem inspirujeme. 
Ve svých inscenacích vždy dbám na pravdivé 
znázornění situací a vedu herce tak, aby se 
s nimi divák mohl ztotožnit. Jako důležitou 
součást hudebního divadla vnímám silný vizuál 
a hledám s výtvarníky důvtipné výtvarné řešení, 
k němuž patří i prokomponovaný světelný de-
sign. Podstatný je pro mě jevištní pohyb a mým 
cílem je v korespondenci s hudbou jevištní 
obraz takřka roztančit. Proto jsem také oslovil 
ke spolupráci na přípravě Maškarního plesu her-
ce a choreografa Bélu Kéri Nagyho a světelného 
designéra Daniela Tesaře a věřím, že spolu 
vytvoříme pro diváky velmi poutavé obrazy.

Zaujalo mě, že jste studoval herectví, přesto 
vaše kariéra začala směřovat k opeře. Zají
máte se o operu globálně? 
Opera mě zajímala už od dětství. Nejdřív jsem 
byl unesen z noblesního prostředí, kde se 
jednotlivá představení odehrávají. Zvuk ladícího 
orchestru před každým jednáním vzbuzoval 
atmosféru výjimečnosti a kouzelný svět za opo-
nou umocňoval mou celkovou fascinaci. Ke stu-
diu v Ateliéru muzikálového herectví na JAMU 
v Brně jsem se ale po studiu na stavební prů-
myslovce v Opavě dostal souhrou náhod a po-
chopil jsem, že se chci věnovat opeře, kterou 
jsem do té doby tolik uctíval, až jsem se necítil 
být hoden jí profesně zabývat. Nyní je opera dů-
ležitou součástí mého života a mám to štěstí, že 
má práce je také mým koníčkem. Problematiku 
současné operní scény vnímám a jistým dílem 
řeším jako každý, kdo se opeře profesně věnuje. 
Její stav u nás i v zahraničí, nebo v porovnání se 
zahraničím, mi není lhostejný. Poslední dobou 
mě ale oslovují tvůrčí projekty s multižánrovým 
zaměřením k harmonii těla i ducha.

Co vás čeká v nejbližší době? 
Tato divadelní sezona je pro mě sezonou 
návratů a musím podotknout, že velmi milých. 
Po premiéře Maškarního plesu v Národním 
divadle v Praze se vracím do Slezského divadla 
v mém rodném městě Opavě k inscenování Kál-
mánovy poslední operety Arizona lady, kterou 
zde uvedeme v české premiéře v překladu Pat-
ricka Fridrichovského. Nakrátko se ještě vrátím 
do Českých Budějovic, kde jsem v Jihočeském 
divadle inscenoval operetu Mikádo autorské 
dvojice Gilbert & Sullivan a kde se po půl roce 
od premiéry této inscenace uskuteční první 
reprízy. V druhé polovině sezony se chystám 
na Slovensko do Banské Bystrice, kam se 
nesmírně těším. Vedení tamější Státní opery mě 
tentokrát oslovilo k inscenování Ponchielliho 
opery La Gioconda.

Mili Losmanová

Opera mě  
zajímala od dětství. 

Nejdřív jsem byl unesen 
z noblesního prostředí, kde 
se jednotlivá představení 
odehrávají. Zvuk ladícího 

orchestru před každým jed-
náním vzbuzoval atmosféru 
výjimečnosti a kouzelný svět 
za oponou umocňoval mou  

celkovou fascinaci.
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Jiřina Marková Krystlíková s Dětskou operou Praha
Foto: Archiv

Rozpustilá opereta Orfeus v podsvětí
První premiéra Opery Národního divadla a Státní opery spatřila světlo 
světa v červenci 2017 v Hudebním divadle Karlín. Režie se ujali dnes již 
legendární bratři Cabani. I proto mohl v Karlíně zaznít slavný francouzský 
kankán. I po 158 letech od světové premiéry je Orfeus v podsvětí neodola-
telnou a stále aktuální satirou, která baví publikum na celém světě. V září 
uvedeme dvě reprízy této nové inscenace. Titulní roli Orfea ztvární Josef 
Moravec, který se řadí mezi nejlepší pěvce mladší české operní generace. 

Uvádíme: 11. a 12. září v Hudebním divadle Karlín

Opera nás baví – Gala
Rusalenka k životnímu jubileu Jiřiny Markové Krystlíkové
Inscenace Rusalenka byla vytvořena na objednávku Smetanovy Litomyšle 
a na festivalu měla premiéru tento rok, kde se setkala s velikým úspě-
chem. Dětskou verzi Dvořákovy a Kvapilovy Rusalky uvádíme k životnímu 
jubileu pěvkyně Jiřiny Markové Krystlíkové. Sólistkou Opery ND byla 
v letech 1978–2001 a vytvořila zde role českého i světového repertoáru. 
Vynikala především jako Smetanova Mařenka, Dvořákova Rusalka, Mo-
zartova Pamina a Zerlina, Janáčkova Bystrouška a Káťa Kabanová a další. 
Od roku 2013 připravuje pro Operu Národního divadla v rámci projektu 
Opera nás baví pořady, ve kterých seznamuje dětské diváky s operní-
mi dějinami i divadelní praxí. Mezi gratulanty budou také kolegové Eva 
Urbanová, Aleš Briscein, Roman Janál a Luděk Vele. Nenechte si ujít toto 
mimořádné představení!

Uvádíme: 17. září ve Stavovském divadle 

Lazebník se vrací
Kdo by neznal nejslavnějšího lazebníka všech dob – Figara, který suve-
rénně vládne nejen břitvou, ale i skvělým vtipem, s nímž pomůže získat 
hraběti Almavivovi jeho milovanou Rosinu? Oblíbená Rossiniho opera  
Lazebník sevillský se po roční pauze vrací na náš repertoár. V září uvede-
me tři reprízy, kdy se v titulních rolích představí Jiří Brückler alternující 
se Svatoplukem Semem, Martinem Šrejmou či Jiřím Sulženkem. Láska, 
lsti a intriky, to jsou ingredience této mistrovské komické opery.  

Uvádíme: 19., 25. a 26. září 2017 v Hudebním divadle Karlín

Úspěšná Aida v Regensburgu
Státní opera zakončila divadelní sezonu 2016/2017 na festivalu Thurn 
und Taxis Schlossfestspiele v německém Regensburgu. V pátek 14.  
a v sobotu 15. července 2017 festival nabídl dvě představení Verdiho 
Aidy na nádvoří barokního zámku v samotném srdci starobylého města. 
Hostitelé festivalu jsou šlechtické rodiny Thurnů a Taxisů reprezentované 
kněžnou Marií Gloriou. Hlediště vytvořené na historickém nádvoří zámku 
pojme až 3200 diváků. Během dvou večerů tak mělo příležitost zhlédnout 
představení Státní opery přes šest tisíc diváků. V pohostinských předsta-
veních opery Aida se pod taktovkou dirigenta Andrease Sebastiana Wei
sera a za doprovodu Orchestru Státní opery představily v titulních rolích 
Anda-Louise Bogza a Maida Hundeling, postavu Amneris ztvárnila Jolana 
Fogašová a Veronika Hajnová, Radama Efe Kişlali a Michal Lehotský, jako 
Amonasro vystoupil Miguelangelo Cavalcanti a Richard Haan. 

Klub přátel opery zahájil svou činnost
Prvního června jsme spustili Klub přátel opery a již ke konci měsíce se 
můžeme pyšnit 400 členy! Toto číslo nicméně, k naší velké radosti, neu-
stále roste, stejně tak jako aktivity Klubu. Ještě před prázdninami jsme 
uskutečnili pro členy Klubu prohlídku Hudebního divadla Karlín a zájemci 
byli přítomni jak na první tiskové konferenci Opery ND a SO v Hudebním 
divadle Karlín k připravované inscenaci Orfeus v podsvětí, tak na autogra-
miádě sólistů po představení opery Jeníček a Mařenka. Další zájemci se 
mohou hlásit na webových stránkách Národního divadla v sekci Opera  
či na e-mailové adrese m.losmanova@narodni-divadlo.cz. 
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Společnost ČEPS je provozovatelem elektro
energetické přenosové soustavy. Co to v praxi 
znamená? A co má vůbec společného technika 
a kultura?
Jsme jediným provozovatelem elektroenergetické 
přenosové soustavy u nás. Přestože elektřinu ani 
nevyrábíme, ani ji nedodáváme konečným spotřebi-
telům, na spolehlivém fungování přenosové soustavy 
závisí dostupnost elektřiny pro firmy i domácnosti. 
Často je přenosová soustava nazývaná páteřní. 
V divadelním žargonu by se teda dalo říci, že hrajeme 
hlavní roli, avšak bez jakékoli alternace. Bezpečný 
a spolehlivý provoz elektrizační sítě v celé zemi 
musí naši dispečeři zajišťovat 24 hodin denně 7 dní 
v týdnu. V každém okamžiku hlídají rovnováhu mezi 
výrobou a spotřebou elektřiny. Kromě toho také ob-
novujeme, udržujeme a rozvíjíme vedení nejvyššího 
napětí 220 a 400 kV. 
Mohlo by se zdát, že technika a kultura toho moc 
společného nemají. Kultura je o emocích, technika 
je naopak ryze racionální. U obou – v tomto případě 
jak u divadla, tak u energetiky – však platí, že lidem 
zpříjemňují jejich bytí a pomáhají jim budovat plno-
hodnotný život. 

Krédem vaší společnosti je odpovědnost,  
profesionalita a etika, tedy hodnoty, které by se 
měly lidem vštěpovat neustále, zejména těm 
mladým. Jak se díváte na kulturní rozvoj mladého 
diváka a mládeže vůbec?
Věříme, že právě divadlo je tím, co by měl každý umět 
vnímat. Zapojení především mladých lidí a mládeže 
bereme jako samozřejmost. Vnímáme ale, že cesta 
do nejrůznějších oblastí není pro tyto věkové kate-
gorie mnohdy snadná. Proto se nechceme – řečeno 
divadelní terminologií – dívat na okolní svět jen z hle-
diště jako diváci. Chceme být těmi, kteří především 
dětem a mladým lidem otevírají ty pomyslné dveře 
– v tomto případě dveře ke kultuře. 

Proč jste se rozhodli podpořit právě Národní divadlo? 
Národní divadlo patří bezesporu mezi české klenoty. 
Je symbolem národní identity. Už to jsou dva dobré 
důvody, proč podpořit právě jej. Působíme v prostředí, 
které nám není lhostejné, a proto je jeho kultivace 
přirozenou součástí naší činnosti. Vytvářet pomyslný 
scénář vedoucí ke vzdělávání společnosti spolu s Ná-
rodním divadlem je ctí především pro nás. 

Jaké další projekty podporujete? Jaká  
je filozofie vašeho dárcovského programu?
Cílem našeho dárcovského programu je pomáhat 
druhým k rozvoji a k překonávání bariér. Podporuje-
me především takové projekty, které by bez našeho 
zapojení nevznikly či byly výrazně limitovány. Každý 
záměr, který jako společnost podporujeme, je něčím 
výjimečný a důležitý. Nerozlišujeme mezi povaha-
mi jednotlivých návrhů, ke každému přistupujeme 
individuálně. 

Ve sportu se dají výsledky měřit, za firmy často 
hovoří ekonomické úspěchy či rostoucí klien tela, 
v kultuře se udělují různé prestižní ceny a své 
řekne i počet diváků. Vše má jednoho společného 
jmenovatele, a to je kvalita. Je TOP kvalita opravdu 
nutná v každém oboru, nebo lze někde polevit? 
Vždyť i „jen dobrý“ řemeslník, zpěvák, fotbalista, 
podnikatel… má svou cenu.
Naše cíle bychom nemohli splnit bez výborných 
zaměstnanců. Polevit znamená mnohdy v našem 
oboru něco zanedbat. A to si nemůžeme dovolit. 
Na bezchybné činnosti našich odborníků jsou 
závislé tisíce lidí, nefunkčnost přenosové 
soustavy má dopad na bezpečnost celého 
státu, jeho ekonomiku i veřejnou správu. Od-
měnou je pro nás každý okamžik, kdy se nám 
toto podaří zajistit bez rozsáhlých výpadků 
navzdory tomu, že kritickým situacím čelí naši 
dispečeři ne zrovna výjimečně. 

D. Pospíšil a B. Peterová
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PODPORA PRO NÁRODNÍ DIVADLO

Kultura i technika lidem 
zpříjemňují jejich bytí
Rozhovor s ING. JANEM KALINOU, předsedou 
představenstva společnosti ČEPS, a.s.
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Balet
Umělecký šéf:

FILIP BARANKIEWICZ

Inspirace beze slov
Inspiration without words

Sezona / Season 2017– 2018

Timeless
Marná opatrnost / The Wayward Daughter
Slovanský temperament / Slavic Temper
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Dokonalost je nudná
Rozhovor s nově  

nastupujícím  
uměleckým šéfem 

Baletu ND, FILIPEM  
BARANKIEWICZEM. 

Stejně jako jeho otec 
se stal úspěšným 

baletním umělcem. 
Osmnáct let působil 

na prestižní evropské 
scéně, dnes ale raději 

předává zkušenosti 
svým žákům. Neztratil 
optimismus ani smysl 

pro humor a za jed-
nu z nejdůležitějších 

vlastností považuje 
zvědavost. 

Vyrůstal jste v Polsku, ale hlavní část své kariéry 
jste strávil jako první sólista Stuttgartského baletu. 
Jako tanečník i pedagog jste procestoval svět 
a poznal řadu divadel. Proč jste si pro své další 
působení vybral právě Prahu?
V Národním divadle jsem hostoval od roku 2003, pra-
covalo se mi tady vždycky příjemně a publikum bylo 
vřelé. Teď se navíc těším, že poznám Pražany a místní 
kulturu. K tomu se ale musím naučit česky, jinak bych 
byl pořád jen povrchním turistou, který chválí dobré 
pivo. Je to šťastná volba i proto, že budu konečně 
na jednom místě. V Německu jsem strávil půlku života, 
ale pořád jsem cestoval a žil s kufrem v ruce – bylo 
těžké říct, kde se cítím doma. Možná se mým domo-
vem stane Praha …

Čeština bude šestým jazykem, který ovládnete. 
Raději se však dorozumíváte beze slov – tancem. 
Co pro vás tanec znamená a jak byste si přál, aby 
promlouval k lidem?
Věřím, že na tanci jsou nejdůležitější emoce. Balet je 
fyzicky velmi náročný, lze ho přirovnat k vrcholovému 
sportu – atletice nebo gymnastice. Liší se však emoce-
mi. Tanečníci vám řečí těla vyprávějí příběhy a zpro-
středkovávají vztahy mezi postavami, a to všechno bez 
jediného slova. Je to nádherný způsob komunikace, 
kterému rozumí každý člověk, ať je jakékoli národnosti. 

Baletní soubor Národního divadla má výjimečně 
dlouhou a plodnou tradici. Jakou budoucnost byste 
pro něho rád vytvořil vy?
Zdejší tanečníci jsou výborní a můj předchůdce Petr 
Zuska udělal za svou patnáctiletou kariéru obdivuhod-
ný kus práce. Já chci na jeho odkaz navázat a dotáh-
nout soubor ještě výš, na špičkovou světovou úroveň. 
Stejně jako on si myslím, že úspěšná baletní scéna 
musí dnes divákům nabízet všechny žánry – klasiku, 
neoklasiku i současný tanec. Za nejdůležitější však 
považuji kvalitní klasický repertoár a výborné klasické 
taneční vzdělání. To jsou pilíře, na nichž chci stavět. 
Mají-li tanečníci perfektní klasický trénink a možnost 
uplatnit se ve vhodných klasických rolích, zvládnou 
skvěle i modernější kusy. A naopak, současné věci 
zpětně rozšíří a obohatí jejich interpretační dovednosti. 

Nejraději jste tančil Petruccia v klasickém bale
tu Zkrocení zlé ženy od významného choreografa 
a zakladatele Stuttgartského baletu Johna Cranka, 
s jehož dílem jste úzce propojen. Petruccio je posta
va plná humoru! Jak se díváte na humor na jevišti?
Vytvořit – ale i zatančit – komediální kus je jeden 
z nejobtížnějších úkolů vůbec! Já to ale miluji a vždyc-
ky jsem takovou výzvu přijímal rád. V této sezoně 

chystáme v Národním divadle premiéru Marné opatr-
nosti, což je legendární titul, a věřím, že i záruka dobré 
zábavy. Srdečně zvu!

Mimochodem – i při našem rozhovoru jsem se 
s vámi od srdce zasmála. Nečekala jsem to, nejspíš 
jsem měla nějaký hloupý předsudek, že musíte 
být uhlazený vážný pán. Myslím ostatně, že i vůči 
baletu mají u nás lidé stále předsudky… 
Ano, a mnohdy situaci jen zhoršíme, když člověka, 
který na baletu nikdy nebyl, pošleme na Labutí jezero. 
Lepší než zdlouhavá pohádka o princi zamilova-
ném do ptačí krasavice je třeba právě Zkrocení zlé 
ženy – v tom se najde každý! Ale nejde jen o humor. 
Například v Sóle pro nás dva, které jsme právě začali 
v Národním divadle hrát, si poslechnete populárního 
Jaromíra Nohavicu a uvidíte, že tanec nejsou jen 
nadýchané sukénky a bílé pánské elasťáky. Je dobré 
v tomto smyslu vychovávat už nejmladší generaci. 
Snažíme se v rámci programu ND+ a projektu Balet 
nás baví vzdělávat od dětství nejen tanečníky, ale 
i budoucí publikum. Když lidem ukážete, o čem tanec 
doopravdy je, ztratí rozpaky a začnou se těšit. 

Těšíte se na roli uměleckého šéfa, nebo je tu něco, 
z čeho máte strach?
Strach určitě nemám. Když jsem tančil, miloval jsem 
to, ale je to velmi egoistické povolání – jste jen vy 
a potlesk diváků. Nejlepším profesním tahem mého 
života bylo stát se učitelem. Netušil jsem, jak moc 
mě to bude bavit. Formovat talenty mě naplňuje víc 
než se předvádět na jevišti, a budu se tomu moci 
věnovat i v Národním divadle. Petr Zuska byl šéf-
-choreograf, já jsem pedagog a těším se, že budu 
ze svých tanečníků dolovat to nejlepší. Nejde ale 
o dokonalost, ta je nudná! Rád objevuji originalitu 
a povzbuzuji tanečníky, aby byli naplno sami sebou. 
Oni vás pak na oplátku nabijí svou vášní a energií … 
To je obrovský motor, který mi jistě pomůže zvládat 
mé šéfovské povinnosti či dlouhé porady.

Co byste rád vzkázal čtenářům časopisu Národního 
divadla a milovníkům baletu?
Jsem poctěn, že jsem v historii Národního divadla 
třetím šéfem Baletu, který není Čech. Je vidět, že 
máte otevřenou mysl. A já se budu snažit kromě 
nadaných cizinců podporovat i české umělce a kul-
tivovat v divadle prostřednictvím českých hudeb-
ních skladatelů, scénografů či choreografů lokální 
identitu. Nebojte se ničeho nového, těšte se na změny 
– a nepřestávejte být zvědaví!

 Markéta Stinglová

 >
Filip Barankiewicz

Foto: R. Novitzky
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Timeless
Balet Národního  

divadla pod vedením 
Filipa Barankiewicze 
zahájí novou sezonu 
premié rou s názvem 
Timeless. Kompono-
vaný večer nabídne 
nadčasové choreo-

grafie: zajímavý balet 
„Mistra B“ – Serenadu 

George Balanchina 
a úžasné dílo Svěcení 

jara Glena Tetleyho. 
Současný choreograf 
Emanuel Gat vytvoří 

nový opus ve světové 
premiéře přímo pro 

soubor Baletu ND.

1. premiéra: 
20. října 2017 

2. premiéra:
21. října 2017

v Národním divadle

Dále uvádíme:
25. a 26. 10., 

2., 3., 11., 12., 29. 11. 2017

Serenáda

Choreografie: George Balanchine
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Hraje Orchestr Státní opery

George Balanchine je slavný rus-
ko-americký a zjevně nejvýznač-
nější choreograf 20. století, který 
sehrál vůdčí úlohu ve formování 
a inovaci techniky klasického tance 
a scénické baletní formy. Když se 
rozhodl vytvořit pro své studenty 
balet s názvem Serenáda, málokdo 
z nich byl schopen zvládnout 
choreografii na sólové úrovni. 
Během následujících let několikrát 
balet revidoval, přidal další části 
a pas de deux. Serenáda je jedním 
z nejvěhlasnějších mistrovských 
děl klasického baletního reperto-
áru 20. století a slouží jako příklad 
jedinečné techniky tohoto velkého 
mistra.

„Měl jsem možnost zažít na vlastní 
kůži tento balet na scéně Akademie 
Mariky Besobrasové – Princezny 
Grace v Monte Carlu v roce 1995. 
Tehdy jsem měl pocit, že nádhera 
pohybu přiměla každého z přítom-
ných naslouchat pozoruhodné hud-
bě mistra Čajkovského zcela jiným 
způsobem. Tančit v Balanchinových 
baletech znamená pohybovat se 
více a rychleji, baleríny jsou nuceny 
spojit své síly tak, aby působily 
ve vzájemném souladu,“ vysvětluje 
Filip Barankiewicz, umělecký šéf 
Baletu ND.

Nová kreace

Choreografie: Emanuel Gat
Hudba: Fryderyk Chopin
Klavír: David Švec / Martin Javorček / 
Marcel Levický

Choreograf a umělecký šéf Ema
nuel Gat se narodil v Izraeli. Je 
považován za jednoho z nejvýraz-
nějších tvůrců současné taneční 
scény. Nové choreografie vytvořil 
pro Balet pařížské Opery, Sydney 
Dance Company, Tanztheater Bre-
men, Le Ballet du Grand Théâtre 
de Genève, Ballet de Marseille, 
Královský švédský balet, Polský 
národní balet, Ballet de Lorraine, 
Cedar Lake a další soubory.

„Při formování svých myšlenek či 
obrazů v rámci procesu tvorby Ema-
nuel Gat vychází z volného pojetí. 
Jednotlivým tanečníkům a umělcům 
nechává prostor pro svobodnou 
volbu výrazu, v důsledku čehož 
se načasování improvizace liší při 
každém představení,“ doplňuje Filip 
Barankiewicz.

Svěcení jara 
(Le sacre du printemps)

Choreografie: Glen Tetley
Hudba: Igor Stravinskij
Hraje Orchestr Státní opery

Glen Tetley je jedním z nejslavněj-
ších a nejuznávanějších ame-
rických choreografů 20. století. 
Jeho taneční slovník kombinuje 
klasickou a moderní techniku a ex-
presivní řeč těla – to je výjimečný 
a charakteristický znak jeho umě-
lecké formy. Tetley vytvořil více než 
50 baletů pro významné světové 
taneční soubory. Svěcení jara 
původně nastudoval pro Bavorský 
státní balet v roce 1974 na hudbu 
ruského skladatele Igora Stravin-
ského (napsanou v roce 1913 pro 
sezonu Ballets Russes Sergeje 
Ďagileva v Paříži). Za téma baletu 
lze považovat obětování vyvolené 
osoby, která ztělesňuje lidskou 
naději, vinu a utrpení. Vyvolený 
zemře, ale znovu se zrodí s pří-
chodem jara, jako symbol naděje 
a příslibu nového života. Explozivní 
energii procházející celým dějem je 
těžké popsat. Tetleyho choreogra-
fie odráží životaschopnost a hnací 
sílu Stravinského hudby, zachová-
vá vášeň, dynamický tep, smysl-
nost a činorodost lidské povahy. 
Pro tanečníky představuje výzvu, 
která vyžaduje energii a fyzickou 
výdrž.

 >
G. Balanchine, E. Gat a G. Tetley

Foto: Archiv
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Malá víla snila po lásce. Zamilovala se do pozemského prince,  
a ačkoliv její obzor patřil jinému světu, chtěla pro svou lásku  
obětovat svůj život. Dala v sázku vše. 

Libreto: Jan Kodet, Martin Kukučka, 
Lukáš Trpišovský

Hudba: Zbyněk Matějů 
Choreografie: Jan Kodet

Režie: SKUTR 
(Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)

Scénografie: Jakub Kopecký
Kostýmy: Alexandra Grusková

Projekce: Lunchmeat, Jakub Kopecký
Animace: Erik Bartoš, Jan Kolegar

Hudební nastudování: 
Andreas Sebastian Weiser / David Švec

Hraje Orchestr Státní opery

Představení: 
23. a 28. září 2017 

ve Stavovském divadle

Malá mořská víla

Všichni známe Andersenův příběh, stále obdivujeme 
statečnost křehké víly, která dokázala ve jménu vlast-
ních ideálů obětovat to nejcennější – svůj hlas, který 
doposud všichni obdivovali – dokonce v celé mořské 
říši nebylo jiné víly, která by dokázala tak nádherně 
zpívat. Až budete sledovat taneční příběh na motivy 
Andersenovy Malé mořské víly, kterou na jeviště Sta-
vovského divadla v podání souboru Baletu Národního 
divadla přivedl choreograf Jiří Kodet, režisérské duo 
SKUTR a hudební skladatel Zbyněk Matějů, zkuste se 
sami sebe zeptat, zda byste dokázali pro své tajné 
sny obětovat také to nejcennější. Na misku vah položit 
vaše přednosti, to jedinečné, okouzlující …

Přitom na druhé misce vah – v tom pomyslném má 
dáti dal – neleží u Malé mořské víly v Anderseno-
vě příběhu jen opětovaná princova láska. Víla totiž 
toužila také po nesmrtelné duši. Andersen jí dal víru 
v posmrtný lidský život „na nebi“, který byl tak rozdílný 
od její konečnosti v mořské hlubině. Právě proměnou 
v člověka skrze lásku, mohla také její duše spočinout 

v nebeském ráji. Láskyplné touhy ji přivedly k tragic-
kému konci, princ si vzal cizí krásku a víla se, stejně 
jako v našem baletu, rozplynula v kvetoucí moře. Její 
láska byla opravdová, a i když neopětovaná, její srdce 
upřímně milovalo a proto jí byl dán další život. Stala se 
vílou větru. Andersen svůj konec vyprávění adresuje 
dětem: až večer před usnutím z otevřeného okna ucítí-
te závan větru, to k vám přiletěla víla. A pokud nalezne 
dítě hodné, láskyplné, které dělá svým rodičům radost, 
prodlouží se její život o jeden den.

A to není málo! 

 

kat

 >

Alina Nanu a Matěj Šust 
Foto: P. Hejný
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Choreografie:  
Javier Torres, Marius Petipa 

Režie: Javier Torres
Hudba: Ludwig Minkus

Hudební nastudování: Václav Zahradník
Scéna: Annukka Pykäläinen

Kostýmy: Erika Turunen
Světelný design: Daniel Tesař

Video: Lunchmeat Studio
Hudební úprava a instrumentace:  

Jan Valta, Václav Zahradník
Dirigent:  

Václav Zahradník / Sergej Poluektov

Hraje Orchestr Státní opery
Tančí sólisté a soubor Baletu ND

Představení: 
7., 9. a 15. září 2017 
v Národním divadle

Slavnostní 
Bayadéra 

Růžena Mazalová patří bezesporu k našim nejvý-
znamnějším znalcům a propagátorům klasického 
baletu. Její nezdolný elán, perfekcionismus a odda-
nost baletní klasice jsou známy několika generacím 
tanečníků doma i v zahraničí. Pochází z početné 
hudebně nadané česko-ruské rodiny. Po krátkých 
angažmá v Tylově divadle v Nuslích, v Německém 
divadle a po válce v Divadle 5. května (Státní opera) 
se dostává v roce 1947 do Národního divadla. Pod 
vedením baletního mistra, choreografa a od roku 
1948 šéfa baletu Saši Machova má tu čest spolu-
vytvářet poválečný český balet a hned ve své první 
sezoně 1947/48 zazáří dvacetiletá v roli Macechy 
v Prokofjevově Popelce. Pro Machova je v této roli tak 
jedinečná, že s nikým nealternuje. V Popelce ji pak při 
své návštěvě Prahy v roce 1949 uvidí slavná Galina 
Ulanovová, která po představení v Národním divadle 
Machova žádá, aby jí představil tanečnici, která tanči-
la Macechu. Ulanovová neklamně rozpozná Růženin 
talent a doporučí jí studium v Moskvě. 
Pod Machovovým vedením, které za krátkou dobu 
přivede baletní soubor ND na evropskou výši, rostou 
s každou novou rolí i Růženiny výrazové schopnosti. 
V roce 1950 dostává od Machova velkou příležitost: 
v jeho baletu Viktorka alternuje v hlavní roli se Zorou 
Šemberovou. Později jako choreograf sama Viktorku 
inscenovala s Vlastou Šilhanovou v hlavní roli v ND 
v Praze a v roce 1974 v Německé opeře na Rýně 

s Helenou Pejškovou, která v roce 1950 v Praze  
tančila Barunku. 
Studijní doporučení Galiny Ulanovové z roku 1949 se 
uskuteční až v roce 1951, kdy je Růžena Mazalová 
s kolegy Libuší Hynkovou a Jiřím Blažkem vybrána 
ke čtyřletému studiu na GITIS (Státním institutu 
divadelního umění) v Moskvě. Tam dohání vše, co 
zmeškala v mládí. Studium tehdy zahrnovalo nejen 
teorii baletní klasiky, ale i klasické a lidové trénin-
ky, detailní rozbor partitur všech klasických baletů 
a choreografickou praxi na sále, hodiny choreologie, 
dějiny umění a jazyky. Součástí Růženina studia byla 
i činohra. K jejím profesorům tehdy patřili Zacharov, 
Lavrovskij, Tarasov, Kožuchovová, Messerer, Gerd 
a Tkačenko – ty nejvýznamnější osobnosti ruského 
baletního umění. Ke svým studijním choreografickým 
kompozicím si mohla vybrat kteréhokoli z interpretů 
baletu Velkého divadla, a tak měla příležitost praco-
vat s Galinou Ulanovovou i s mladší, nadanou Majou 
Pliseckou. Absolvovala v roce 1956 s vyznamenáním 
obor režie a choreografie. 
Po návratu do Prahy nastoupila Růžena Mazalová-
-Blažková opět jako sólistka Baletu ND. Tančila Zlou 
vílu – Vosu v Šípkové Růžence, Viktorku, Emílii v Othe-
llovi s Miroslavem Kůrou. Její Mefistofelu v baletu 
Faust označila kritika za vrchol představení. 
Koncem 50. let se Růžena Mazalová kromě své balet-
ní dráhy věnovala i výuce klasického tance. Zpočátku 

Představením baletu La Bayadère dne 7. září 2017 
a připravovanou publikací o RŮŽENĚ MAZALOVÉ 
oslaví Balet Národního divadla významné životní 
jubileum této tanečnice.

 >

Růžena Mazalová
Foto: Archiv

 >
Miho Ogimoto a Alina Nanu

Foto: P. Hejný
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externě působila jako pedagog na Pražské kon-
zervatoři (1958–61), později též učila na AMU 
metodiku klasického tance a choreografii 
a režii, pracovala též v Uměleckém vojenském 
souboru písní a tanců jako externí choreograf. 
Spolupracovala s režiséry a vytvářela choreo-
grafie k operám v ND: Příhody lišky Bystroušky, 
Evžen Oněgin, Salomé, Čertova stěna a další, 
pracovala též v Laterně magice a externě 
působila jako choreografka Městských divadel 
pražských. V roce 1963 dostala od tehdejšího 
šéfa baletu Jiřího Nemečka příležitost poprvé 
choreografovat Labutí jezero. Po tomto jejím 
„prvním“ Labutím, které se na repertoáru ND 
udrželo až do roku 1971, se bude Růžena 
Mazalová k nastudování Labutího jezera ještě 
mnohokrát s velkým úspěchem vracet. V roce 
1969 poprvé a pak opakovaně v Düsseldorfu 
v Deutsche Oper am Rhein (DOR) a později 
znovu na scéně ND jako baletní mistr – cho-
reograf 1982/83 a jako choreograf v roce 1996 
ve Státní opeře v Praze a v Divadle v Ústí nad 
Labem v roce 1999. Na počátku roku 1968 byla 
pozvána ke spolupráci na choreografii Prodané 
nevěsty do DOR v Düsseldorfu – Duisburku. 
Když se pak vrátila do Prahy, byl jí na jaře 1968 
udělen čestný titul „Zasloužilá členka Národní-
ho divadla“ a zřejmě vzhledem k nutné operaci 

kyčlí byla poslána do invalidního důchodu. 
Na ten se však ve svých 41 letech ještě necítila 
a brzy to i dokázala. O její tvůrčí potenciál 
projevili zájem v Německu v DOR, kde před tím 
krátce pohostinsky pracovala. Během svého 
přerušovaného 16letého působení v Düsseldor-
fu přivedla jako zástupkyně šéfa baletu Ericha 
Waltera spolu s ním tamní soubor na druhé 
místo v I. německé baletní lize hned za Stutt-
gartským baletem. Kromě klasických baletních 
děl jako Labutí jezero s neuvěřitelnými 70 
oponami(!) při premiéře v roce 1969, které se 
udrželo na programu 13 let s reinscenacemi 
v letech 1984 a 1988, choreografovala v roce 
1971 a 1982 v DOR Giselle a mezitím Viktorku 
v roce 1974. Pro DOR vytvořila též choreografie 
k operám Car a tesař, Příhody lišky Bystroušky 
a Boris Godunov. V roce 1974 se opět zapojila 
do výuky na Taneční fakultě AMU a ve funkci 
baletního mistra se znovu stala členkou ND 
v Praze. V roce 1976 zde spolu s Jiřím Blažkem 
nastudovala choreografii baletu Spartakus. 
V 80. letech pracuje Růžena Mazalová jako 
pedagog a repetitor v Laterně magice. Koncem 
90. let je pozvána šéfem baletu Teatro Muni-
cipale v Rio de Janeiru J. Y. Lormeau k na-
studování některých klasických děl a vedení 
klasických tréninků. V brazilském souboru 

zanechává tak, jako všude před tím, svou pro-
fesionalitou i skromností nesmazatelný dojem. 
Dle záznamu Archivu ND v Praze působí R. 
Mazalová v ND naposledy v sezoně 2004/2005 
externě při přípravě představení Baletománie 
Petra Zusky.

Růžena Mazalová, která je nositelkou Ceny 
Thálie 2008 za celoživotní mistrovství se jako 
interpretka, baletní mistryně, choreograf-
ka a pedagožka podílela na vývoji českého 
baletu, který vždy významně reprezentovala 
i v zahraničí. V současné době se ve svých 90 
letech vzhledem k četným operacím a stále se 
zhoršující pohyblivosti zajímá o baletní dění 
už jen z povzdálí svého domova. Zde na zákla-
dě jejího vyprávění a soukromých archivních 
materiálů vznikl text – poutavý životní příběh 
děvčete z početné hudebně nadané rodiny, 
které z naprosté chudoby, zaviněné předčas-
nou smrtí otce, dosáhne svým talentem a pílí 
evropského věhlasu. Není to příběh ojedinělý, 
ale jedinečný, tak jako ona sama.

Romana Krtilová
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BALET > UVÁDÍME

Námět, choreografie a režie:  
Petr Zuska

Hudba a text: 
Jaromír Nohavica, Beata Bocek

Scéna: Jan Dušek
Kostýmy: Pavel Knolle

Světelný design: Daniel Tesař
Zvuková režie a design:  

Zbyněk Perla a Petr Zuska
Asistenti choreogarafa:  

Alexandre Katsapov, Nelly Danko,  
Alexej Afanassiev

Představení:
2. září a 28. října 2017

na Nové scéně

Sólo pro nás dva
Premiéra, která strhla diváky

Choreograf naprosto skvěle a ojediněle prožívá každé 
slovo i motiv obou hudebníků. Překládá je s plným 
tvůrčím nasazením do tanečního i divadelního sdě-
lení, plného emocí, lásky, radosti, strachu, samoty, 
neporozumění, bojovnosti i odporu. Jeho choreografie 
pluje prostorem, opanuje jej a nabývá na dimenzích 
ve vztazích i životních příbězích.
 
Marcela Benoniová, Právo, 19. 6. 2017

Na rozdíl od Sóla pro tři tu ale nečekejte žádného 
průvodce, ústřední postavu ani pár. Soubor baletu 
Národního divadla, osm žen a osm mužů, šestnáct 
tanečních individualit, podává výborné a co do tech-
niky, výrazu i projevu vyrovnané výkony. 
V krátkém sóle v závěru představení v prvním obsa-
zení doslova září energický Ondřej Vinklát, báječné 
jsou Andrea Kramešová, Zuzana Šimáková i Michae-
la Wenzelová.
 
Johana Mücková, ČT24, 19. 6. 2017

V následující části inscenace se Petr Zuska uchýlil 
k niternějšímu, vážnějšímu pozastavení a vybral si 
skladby s trpkými texty. Jeviště je prázdné a je-
diný tanečník drží dvě bílé židle – zmizely postel, 
na níž se křepčilo, skříň, do níž se schovávalo, stůl, 
na němž tanečníci nesčíslněkrát prováděli někte-
ré přechody a prvky. Na vyprázdněném jevišti se 
obnažuje subtilita sdělení, do něhož se Zuska pouští. 
Vydává se na pospas divákům, odkrývá své touhy, 
trápení, zklamání i naději. Ještě více vás zasahuje 
hluboký, sytě znějící hlas Beaty Bocek a její hořce 
sladká slova, ještě více vás dojmou Nohavicovi Divo-
cí koně, Zbloudilý koráb a finální Kometa. 
 
Lucie Dercsényiová, Lidové noviny, 21. 6. 2017

 >
Jiří Waňka,  

Michaela Wenzelová,  
Giovanni Rotolo,  

Irina Burduja,  
Anna Novotná

 >

Tereza Kučerová, 
Mária Dorková, 

Zuzana Šimáková

 >
Marek Kašparovský, Francesco Scarpato, Guido Sarno

Foto: A. Rasmussen
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BALET > ZPRÁVY

Balet nás baví i v nové sezoně
Pod značkou Balet nás baví naleznete i v sezoně 2017/2018 mnoho zají-
mavých doprovodných akcí. Těšit se můžete na oblíbené dílny určené jak 
malým návštěvníkům baletu, tak i těm starším. Vyhledávané jsou přede-
vším rodinami s dětmi. Na podzim však chystáme i baletní dílnu určenou 
pro starší zájemce, tematicky věnovanou chystané premiéře Baletu 
ND s názvem Timeless. Povíme si při ní více o nadčasových choreogra-
fiích Georga Balanchina a Glena Tetleyho, seznámíme vás s různými 
tanečními verzemi legendárního Svěcení jara Igora Stravinského, spolu 
s předními sólisty si ukážeme, co znamená pojem neoklasika. 

Zářijová baletní dílna
Zveme Vás na reprízu dílny Tutu je balerína, věnovanou baletu z hle-
diska kostýmu, jeho historii a vývoji, vlivu na vývoj taneční techniky 
a divadelní inscenace. Budeme se věnovat konkrétním kostýmním 
návrhářům, ukážeme si na tanečních ukázkách, jak kostým vzniká, co 
ho inspiruje, ovlivňuje – ale i omezuje. V neposlední řadě si i vy zkusíte 
vytvořit svůj vlastní kostýmní návrh. Samozřejmě se setkáte s našimi 
předními sólisty a též s reálnými kostýmy z různých inscenací.

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

Aktuální termín: 16. září 2017 v 16.00

Valmont slavil úspěch v Litomyšli
Smetanova Litomyšl hostila 30. června Balet Národního divadla. 
Na zámeckém nádvoří, které dokonale podtrhlo náladu celého příběhu 
Choderlose de Laclose, roztančili své party Valmont (Alexandre 
Katsapov), Markýza de Merteuil (Tereza Podařilová), Markýza de 
Tourvel (Marta Drastíková), Cecile de Volanges (Andrea Kramešová), 
Rytíř Danceny (Matěj Šust), Paní de Volanges (Nelly Danko) a Hrabě 
de Gercourt (Luboš Hajn). Pod širým nebem plným hvězd, v honosné 
zámecké atmosféře se hlediště zaplnilo do posledního místa a diváci 
vřele aplaudovali našim tanečníkům ve stoje.

Lektorské úvody
Chceme vám přinést něco navíc! 

Přijďte na představení o chvíli dříve a poslechněte si zajímavosti  
k inscenaci, na kterou právě jdete. Tento měsíc jsme pro vás připravili 
vhled do inscenace Libora Vaculíka Valmont, zkraje října se pak sejdeme 
před představením Romea a Julie.
Najdete nás ve foyeru Mozartova salonku 30 minut před začátkem  
představení s označením „Dnes lektorský úvod“. Pokud přijdete později, 
nic se neděje. I tak se k nám můžete přidat. 

26. září 2017 od 18.30 Valmont
v Mozartově salonku Stavovského divadla 

2. a 3. října 2017 od 18.30 Romeo a Julie
ve foyer Hudebního divadla Karlín 
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Baletní novinky
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Kateřina Zapletalová přebírá  
předsednictví Výboru Mecenášského klubu

Po krásných více než sedmi letech předává pomyslné žezlo vůbec první 
předsedkyně Výboru Mecenášského klubu prof. Dadja Altenburg-Kohl. 
Od nové sezony hrdě přivítáme novou předsedkyni, dlouholetou členku 
klubu, paní KATEŘINU ZAPLETALOVOU. Paní profesorce Dadje patří náš 
neskonalý dík za její neutuchající podporu, velkorysost, nápady, osobi-
tý vklad, ale také za krásná a smysluplná slova, jimiž vždy motivovala 
ostatní … Její vzácná podpora se dá slovy jen těžko vyjádřit – děkuje-
me a těšíme se na další spolupráci v rámci Národního divadla i klubu. 
Nastupující předsedkyni paní Zapletalové jsme položili několik otázek, 
abychom vám ji blíže představili. 

Co pro vás osobně znamená být mecenáškou?
Mecenášství je pro mne radost. Radost z toho, že 
mohu pomoci něčemu krásnému a smysluplnému. 
Baví mne být součástí dění kolem ND. Díky Mecenáš-
skému klubu mám možnost nahlédnout do zákulisí 
a poznat lidi, kteří stojí za chodem divadla.

Vzhledem k tomu, že jste se rozhodli s manželem 
Národní divadlo dlouhodobě podporovat, je jasné, 
že váš vztah k němu je více než kladný. Prozraďte 
mi, co vás na něm nejvíce přitahuje? 
Je toho více. Vzrušující je už historie vzniku ND v době 
národního obrození a způsob, jakým se sbíraly finance 
na stavbu. Také fakt, že na výzdobě divadla se podíleli 
velmi mladí umělci, kteří se díky této práci později 
stali velkými mistry. V posledních letech mne baví, 
že Národní divadlo přináší nový pohled na divadelní 
klasiku, dává prostor netradičním přístupům, mladým 
umělcům i alternativním způsobům zpracování. Pros-
tě stále se děje něco nového a to mě těší.

Za dobu, po kterou jste členkou klubu, jste měla 
možnost zúčastnit se mnoha aktivit, proto vás 
určitě už jen tak něco nepřekvapí. Přece jen – 
odnesla jste si nějaký zážitek, na který speciálně 
vzpomínáte? 
Mám ráda úvody k divadelním hrám a příležitost 
nahlédnout pod pokličku představení. Několikrát jsem 
navštívila zákulisí a zkušebny a zjistila jsem, že když 
mám možnost hovořit s režisérem nebo dramatur-
gem, získám mnohem širší vhled a představení si pak 
více užiji. Další báječná věc jsou návštěvy zahraničních 
divadel, které Mecenášský klub pořádá. Každý rok 
do jiného velkého kamenného divadla. Nejvíce vzpomí-
nám na představení Bella Figura v drážďanském diva-
dle. Viděli jsme bratry Bubeníčkovy v jejich vrcholné 
baletní formě. A pak mám ještě jeden celkem nedávný 
zážitek: výhled z terasy ND přes Vltavu na Pražský 
hrad. Ten je opravdu nádherný.

V rámci mecenášství, obecně, je stále prostor 
pro rozvoj. Dárcovství se v České republice jistě 
rozšiřuje, přesto stále velmi pomalu. Jaký je váš 
pohled na věc?
Tradice dárcovství byla bohužel v době totality přeru-
šena. Zdá se mi ale, že v posledních letech se okruh 
dárců a sponzorů rozrůstá, a doufám, že tento trend 

bude pokračovat. V naší historii máme výjimečný pří-
klad mecenáše v osobě Josefa Hlávky, takže je určitě 
kde se inspirovat.

Závěrem obligátní otázka – těšíte se na svou novou 
roli předsedkyně Výboru Mecenášského klubu? 
Těším se, protože budu mít možnost lépe poznat 
ostatní mecenáše ND a sdílet s nimi podobnou energii 
a lásku k divadlu. Doufám také, že se mi podaří přispět 
k dalšímu rozvoji Mecenášského klubu. Myslím, že 
smyslem lidského života je, aby až člověk ze světa 
odejde, byl svět o trochu lepší, než když na něj přišel. 
A mecenášství může pomoci tento smysl naplnit.

Eva Sochorová

Kontakt:
Eva Sochorová, T 731 603 641

e.sochorova@narodni-divadlo.cz

Další zajímavosti sledujte na interne-
tových stránkách www.meknd.cz  

nebo na našem facebooku.

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA

 >
Prof. Dadja Altenburg-Kohl

Foto: H. Smejkalová 

 >

Kateřina Zapletalová
Foto: J. Peringerová 
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Činohra ND je členem UTE

www.cinohraND.cz 
 /cinohraND

Mediální partner Činohry:

Činohra
Umělecký ředitel: 
DANIEL ŠPINAR

Ředitelka Činohry:
JANA DVOŘÁKOVÁ

Nestihli jste naši poslední premiéru 
minulé sezony? Přijďte se zasmát  
do Stavovského divadla v září! 

Mlynářova 
opička
Uvádíme 4. a 19. září 2017 
ve Stavovském divadle
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ČINOHRA > PŘIPRAVUJEME

Johann Wolfgang Goethe

Režie Jan Frič
Překlad Radek Malý
Premiéra 15. a 16. března 2018

Nejobtížnější, nehratelná, komplikovaná – navíc 
ve dvou dílech … Hra jako maximální výzva, 
kterou před nás položil nejen Goethe. Ptáme 
se, v čem je Faust naším současníkem, jakým 
pokušením by byl vystaven dnes, a kolik z ně-
kdejšího klasicistního opusu můžeme přenést 
na jeviště na začátku jedenadvacátého století. 
Zcela nová úprava, zcela nový překlad. Zcela 
nový Faust. 

Rebecca Lenkiewiczová

Režie Daniel Špinar
Překlad Jitka Sloupová
Česká premiéra 9. a 10. listopadu 2017

Byl jeden otec a ten měl tři dcery a jednu tchyni. 
Manželku už ne, ta od něj utekla do Londýna. Žijí 
spolu na irském venkově. Tchyně je pomatená, 
ale neskutečně spontánní. Jedna dcera se stále 
rozchází a schází s týmž klukem, druhá neví, 
co se sebou, a třetí se zamiluje do herce, který 
sem přijel natáčet film o básníku Yeatsovi. Hoř-
kosladká komedie, jež našemu hereckému sou-
boru dopřeje sedm mimořádných dramatických 
rolí, upoutá svou poezií a jemným humorem.

Dramaturgický plán Činohry ND v sezoně 2017/18
Národní divadlo Stavovské divadlo

Moira Buffiniová

Režie Daniel Špinar
Překlad Lucie Kolouchová
Česká premiéra 31. května a 1. června 2018

Současná hra na současné téma, ale s antic-
kými figurami. Britská politická hra o zdevas-
tovaných Thébách, které se pokouší na nohy 
pozvednout prezidentka Eurydika. Ženu v čele 
státu přichází „poučit“ athénský vládce Théseus. 
Ironický přístup k minulosti i současnosti se 
týká nás všech: všichni přece věříme, že  
politická změna je možná. Nebo ne?

Alois a Vilém Mrštíkové

Režie Jan Mikulášek
Premiéra 23. a 24. listopadu 2017

Maryša otráví Vávru jedem nasypaným do kávy. 
Nebude mnoho diváků, kteří by zasedli v hle-
dišti, aniž by tušili, jak příběh dívky provdané 
proti své vůli a dohnané k zoufalému činu 
dopadne. Kdyby šlo o detektivku, byla by tato 
všeobecná znalost spíše na škodu. Naštěstí 
existují příběhy, které stojí za to vyprávět vždy 
znovu a znovu. Také v naší inscenaci Maryša 
otráví Vávru jedem nasypaným do kávy. Ale jaká 
Maryša? A jakého Vávru? 

FAUSTMARYŠA

VÍT   JT 
V THÉBÁCH

SEZ  NA
N  ČNÍ
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Dramaturgický plán Činohry ND v sezoně 2017/18
Nová scéna

Jan Frič, Milan Šotek a kol.

Režie Jan Frič
Světová premiéra 17. a 18. května 2018

Dvě stě let poté, co pro nás Rukopisy obje-
vily naše národní hrdiny, nevíme, kdo to byl 
Záboj, Vlaslav, Lubor, Liduše … Šťáhlava máme 
za značku odšťavňovače a Čestmír je pro nás 
leda ten obtloustlý létající chlapec. Chovají 
se snad Američané takto macešsky ke svým 
superhrdinům, třebaže jejich základ není o nic 
více reálný? Poznej své hrdiny. Poznej Zbyhoně!

Paul Rudnick

Režie Braňo Holiček
Překlad Jan Tošovský
Česká premiéra 26. a 27. října 2017

Židovka Helene má tři děti – lesbu, trans sexuála 
a sadomasochistu. Homosexuální televizní 
bavič Charles a jeho asistent Shane vystupují 
v televizní show. Barbara se po smrti svého 
syna – homosexuála, který zemřel na AIDS – 
maniakálně upíná k ručním pracím … Osudy, 
které byste nechtěli mít, můžou na jevišti vypa-
dat jako ta nejzábavnější věc na světě!

 JSME
V POHODĚ

Jiří Adámek

Režie Jiří Adámek
Světová premiéra 1. a 2. března 2018

Žijeme v době zklamání z utopií, v době 
postpravdivé, kdy sílí nedůvěra k institucím, 
k expertům, ke klasickým elitám. Manipulo-
vat lidským myšlením je díky technologiím 
snazší než kdy dříve. Hlasatelé jednoduchých 
spásonosných řešení slaví nečekané úspěchy 
na všech stranách. Potřeba označit nepřítele 
narůstá. A narůstá také touha po nové utopii. 

NOVÁ
ATLANT1DA ZBYHOŇ!

Dita Pepe (1973), autorka fotografií pro činoherní vizuály nové sezony, vystudovala fotografii 
na ITF FPF Slezské univerzity v Opavě, nyní zde vyučuje. Od roku 1999 pracuje na projektu 
„Autoportréty”. Nejprve fotila autoportréty se ženami, později s muži a rodinami. V současnosti 
pracuje s Bárou Baronovou na mezinárodním projektu o ženách. Kromě Německa, Itálie, Francie, 
Portugalska a Japonska vystavovala také v bruselském Bozaru, kde v roce 2015 participovala 
na projektu Evropský fotografický portrét. Fotografii vnímá jako způsob terapie, prostředek pro 
získávání nadhledu na život.
www.ditapepe.cz
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ČINOHRA > FESTIVAL

5. října ve 20.00 na Nové scéně
6. října v 18.00 na Nové scéně

ROMEO CASTELLUCCI: DEMOCRACY IN AMERICA
SOCÌETAS, ITÁLIE
Jeden z nejvýznamnějších evropských režisérů Romeo Castellucci zde uvede 
svůj nejnovější opus. „Není to inscenace o politice. Ani ji nereflektuje. A pokud 
ano – tak její konec,“ říká o ní sám režisér. Inspirací mu byl mýtus o antické 
demokracii, ale také lidové řecké a albánské tance a rovněž specifické plynutí 
času a role jazyka v dnešním světě. Výsledkem je magický tvar, který se 
pohybuje žánrově spíš na hranici pohybového a hudebního divadla, je stejně 
tajemný a nezachytitelný jako rituál, obřad oslavující konec našeho světa. 
V italštině s českými a anglickými titulky. Po představení 6. 10. beseda s tvůrci ve foyer.

5. října ve 20.30 hodin na Nové scéně – Provozní budova B 
6. října ve 20.30 hodin na Nové scéně – Provozní budova B

BETON LTD.: ICH KANN NICHT ANDERS
BETON LTD., SLOVINSKO
Tvůrčí kolektiv Beton Ltd. se vyznačuje osobním zkoumáním globálních otázek 
– jeho výsledkem má být nový, žánrově rozmanitý styl, který diváka aktivi-
zuje a zároveň svou otevřeností a upřímností provokuje. Inscenace založená 
na kolektivní improvizaci, ale také na komentářích k aktuálním společenským 
otázkám se nese na vlně touhy po revoluci a zároveň temného existenciálního 
humoru. Hraní v nedivadelním prostoru pro omezený počet diváků přibližuje 
hlediště a jeviště a divák má intenzivní pocit sounáležitosti s tvůrci a jejich 
sdělení se ocitá doslova na dosah. 
Ve slovinštině s českými a anglickými titulky. Po představení 5. 10. beseda s tvůrci v sále.

2. října ve 20.00 na Nové scéně 

BUSH MOUKARZEL A MARK O’HALLORAN: LIPPY
DEAD CENTRE, IRSKO
Tři sestry a jejich teta uzavřou dohodu – spáchají společnou sebevraždu. Nevíme, 
co se mezi nimi odehrálo, co si řekly a proč. Není to náš příběh … Krátce před 
smrtí byly dvě z nich zachyceny na průmyslové kameře. Profesionální odečítač 
ze rtů se pokusí zjistit, o čem se bavily, a najít tak k záhadě klíč. Vkládá jim do úst 
slova, která možná neřekly. Hra o čtyřech tělech, která odmítají promluvit, je str-
hujícím pohledem na to, co je vlastně pravda. Inscenace se hrála po celé Evropě 
i v New Yorku. Divadelní skupina Dead Centre pracuje s multimédii, ale zároveň 
s momentem náhlého obratu a překvapení – jejich styl se v průběhu představení 
několikrát promění a divák si tak ani na minutu není jistý tím, co se bude dít.
V angličtině s českými titulky. Po představení beseda s tvůrci ve foyer.
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7. října ve 20.00 na Nové scéně 

JIŘÍ HAVELKA: ELITY
SLOVENSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO BRATISLAVA
Je konec socialismu. I na stranických schůzích se již otevřeně hovoří o potřebě 
integrovat do socialistického hospodářství prvky tržní ekonomiky. Události 
ve východním Německu a Maďarsku naznačují pohyby v politickém uspořádání 
východní Evropy. A v podnicích zahraničního obchodu, prognostických ústavech 
či v kancelářích státní bezpečnosti čekají zatím na svou šanci noví lidé. Jsou 
pragmatičtí, ovládají jazyky, znají – na rozdíl od svých spoluobčanů – tržní eko-
nomiku, mají kontakty na zahraniční podnikatele a přehled o konkurenceschop-
nosti domácích podniků. O pětadvacet let později ovládají a de facto vlastní zemi. 
V jakých institucích se formovalo jejich myšlení? Jaký je jejich morální profil či 
politické přesvědčení? Inscenace Elity je zamyšlením se nad podstatou moci. 
Ve slovenštině s anglickými titulky. Po představení beseda s tvůrci ve foyer.

8. října ve 20.00 na Nové scéně 
 

RABIH MROUÉ: RIDING ON A CLOUD
LIBANON
Významný libanonský filmový a divadelní režisér a výtvarník se v Česku 
představí svým jevištním dílem poprvé. K přípravě inscenace Riding on a Cloud, 
v níž zkoumá osobní a politické dědictví společenského konfliktu, pozval svého 
bratra Yassera. Ten zde hraje postavu, která se mu nápadně podobá. Muže, 
jenž byl zraněn v občanské válce v Libanonu a ztratil schopnost mluvit. Yasser 
začal časem pracovat s videem jako prostředkem komunikace a hlavně svým 
způsobem terapie, aby znovu pochopil vztah mezi realitou a jejím obrazem. 
Právě prostřednictvím videa Mroué vypráví silný osobní, ale zároveň i kolektiv-
ní příběh. A zároveň vyvstává věčná otázka, co je a kde vlastně je pravda. 
V arabštině s českými a anglickými titulky. Po představení beseda s tvůrci ve foyer. 

DOPROVODNÝ PROGRAM

3. října v 18.00
Foyer Nové scény / diskuse

NÁRODNÍ DIVADLO JAKO LABORATOŘ, 
FÓRUM, NEBO (JEN) DIVADLO?
Diskutují: Daniel Špinar, Miroslav Krobot, Kamila Polívková,  
Jiří Havelka; moderuje: Martin Bernátek

Přívlastek národní a s ním spojená mytologie je dnes využívána 
k převážně pravicové mobilizaci proti politice Evropské unie, mimo-
evropským kulturám a prosazování konzervativních hodnot. Přidávají 
se k nim i levicové strany původně založené k propagaci solidarity bez 
hranic. V důsledku se „národem“ ustavuje rozdělení na ty, kdo do něj 
patří, a ty, kdo ne. Je třeba v této situaci pojem „národního“ divadla 
odmítnout, nebo jej naopak kultivovat? Jak může v národním divadle 
zaznít hlas těch, kteří jsou bez podílu na společenské debatě? Jak mají 
národní divadla rozvíjet hodnoty lidské důstojnosti a svobody a od čeho 
je třeba se emancipovat? Jaký smysl a jaké cíle mají národní divadla 
jako kulturní střediska na začátku 21. století? Jakou základnu vytváří 
pro současné umění a kulturu? Jaké tradice je třeba rozvíjet a jaké 
zničit? A jaké příběhy v (národním) divadle dnes vytvářet?

90 minut + diskuse / v češtině bez tlumočení

5. října v 18.00
Foyer Nové scény / přednáška

PIOTR GRUSZCZYŃSKI:  
JAK MYSLET O NOVÉM DIVADLE
Říká se, že nic nestárne rychleji než divadlo – a je to pravda. Během 
přednášky nabídne polský divadelní kritik a dramaturg Nového divadla 
ve Varšavě (Nowy Teatr) několik návodů jak si udržet věčné mládí, šťávu 
a čerstvého ducha. Navíc se bude mluvit i o práci s publikem: jak si 
udržet věrné, ale konzervativnější diváky a jak přitáhnout i netrpělivé 
hledače nových trendů. 

30 minut + diskuse / v angličtině bez tlumočení

6. října v 16.00
Foyer Nové scény / přednáška 

SYNNE K. BEHRNDT: DRAMATURGIE ROKU 2017
V průběhu přednášky se podíváme na příklady ze současného divadla, 
abychom se zamysleli nad tím, s jakým typem dramaturgie se můžeme 
potkat v roce 2017. Jak se vyvíjí narativ? Jaká témata divadlo zkoumá? 
Jaké nám dnes klade otázky? Budeme se zajímat i o některé debaty, 
které se vedou v souvislosti s dnešními divadelními institucemi, a také 
o vztahy mezi institucí, repertoárem, kontextem a publikem. 

45 minut + diskuse / v angličtině bez tlumočení

WORKSHOP KRITICKÉHO PSANÍ O DIVADLE
Chcete se naučit přemýšlet a psát o divadle? Zajímá vás, kudy se ubírá 
současné divadlo v zahraničí? Sedmidenní intenzivní dílna je zaměřena 
na analýzu a následnou psanou reflexi inscenace a koná se v rámci 
festivalu Pražské křižovatky. Workshop vede Karolina Plicková, dokto-
randka na KTK DAMU, divadelní a taneční kritička. Kurzovné za sedmi-
denní workshop (v ceně jsou vstupenky na pět představení) činí 700 Kč. 
Přihlášky a další info karolina.plickova@mybox.cz

www.prazskekrizovatky.cz
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ČINOHRA > PŘIPRAVUJEME

Překlad: Jan Tošovský
Režie: Braňo Holiček

Dramaturgie: Ilona Smejkalová
Scéna: Nikola Tempír

Kostýmy: Lenka Odvárková
Light design: Martin Špetlík

Hrají: Lucie Juřičková, Jan Bidlas,  
Patrik Děrgel, Jana Boušková,  

Sarah Haváčová j. h., Adam Vacula j. h.

Česká premiéra:
25. a 26. října 2017

na Nová scéně

Uvádíme:
2. a 15. listopadu 2017
5. a 19. prosince 2017

Jsme v pohodě

Paul M. Rudnick (*1957), americký dramatik, prozaik, 
scenárista a esejista, otevřeně se hlásící ke své 
homosexualitě, se narodil a vyrůstal v New Jersey 
v rodině publicistky a fyzika. Navštěvoval univerzitu 
v Yale, po příchodu do New Yorku pracoval zprvu jako 
asistent, psal rovněž pro časopisy, včetně Esquire, 
Vogue, Vanity Fair a Spy. Je autorem několika úspěš-
ných divadelních her (Valhalla, Nenávidím Hamleta, 
Jeffrey, Jen lítost) i románů. Pracoval jako scenárista 
na filmech Adamsova rodina, Sestra v akci, Stepfordské 
paničky. Letos v lednu oznámil, že připravuje scénář 
pro broadwayskou hudební adaptaci úspěšného díla 
Ďábel nosí Pradu.

Českým divákům je znám zejména jako scenárista 
filmu Svatba naruby. Tuto tragikomedii inspiroval tele-
vizní přenos z předávání Oscarů, v jehož průběhu Tom 
Hanks (oceněný za svůj výkon ve filmu Philadelphia) 
děkoval svému homosexuálnímu profesorovi ze střed-
ní školy. Podobný výrok, který zazní v úvodu filmového 
příběhu na adresu středoškolského profesora angličti-
ny, okamžitě promění maloměsto Greenleaf v Indianě 
v rejdiště senzacechtivých novinářů. Ovšem profesor 
Howard Brackett má právě před svatbou s věrnou 
snoubenkou, jejímž svodům odolával celé tři roky … 

Právě tato laskavá komedie o odlišnosti a toleranci je 
v něčem velmi podobná divadelní hře Jsme v poho-
dě. I tady jde o otočení zdánlivých stereotypů, které 
má překvapivý efekt. Jeho prostřednictvím se autor 
vysmívá nejen homofobii, ale i současné rozmlžené 
sexuální identitě či úchylné oblibě (některých žen) 
„tvoření z čehokoliv“, tzv. permanentní domácí recy-
klaci. Co vlastně je a co už není normální? A máme 
vůbec právo to soudit? Nejsme jen obětí vlastních 
předsudků?

Režisér inscenace Braňo Holiček (*1985) se zabývá 
především autorskou tvorbou, při zkoušení často 
využívá tzv. kolektivní improvizaci. Ve většině případů 
je zároveň autorem (resp. spoluautorem) divadelních 
textů. Jde bezpochyby o jednoho z nejinvenčnějších 
mladých režisérů, jeho tvorba je zajímavá nejen 
způsobem, jak pracuje, ale i tématy, která si pro 
své projekty vybírá. Postupuje docela systematicky 
(inscenace o Stevu Jobsovi iJá byla na světě ještě dřív, 
než oschly slzy applefilů a projekt #jsi_user o Mi-

chalu Kolesovi měl premiéru necelý měsíc po úmrtí 
tohoto démona českého internetu). Díla, která tvoří, 
ale nejsou jen univerzálním obrazem dnešního světa, 
spíše upřímnou snahou o rozklíčování příčin a dů-
sledků přetechnizované a odcizené současnosti. Mají 
například ambici dobrat se odpovědi, jak nás moderní 
technologie ovlivňují, popisují jejich dvojlomnost či 
zkoumají, jakým způsobem jsou lidé ochotni a schopni 
se k sobě chovat, zvláště když jsou chráněni anonymi-
tou sociálních sítí.

Do konce loňské sezóny působil v angažmá Studia 
Ypsilon, kde se věnoval především autorské tvorbě 
(mj. inscenace Meeting Point, V sedmém pádu, Deadline, 
iJá, DEMO demokracie, #jsi_user, Zábava). Pravidelně 
režíruje v libereckém Divadle F. X. Šaldy (Googling and 
Fucking, Přísně tajné: Hrubá nemravnost, LSDown nebo 
Dianiška je Bůh), v Národním divadle Brno (Černá labuť, 
Kmeny), v Divadle v Dlouhé a v Divadle Minor. Kromě 
divadelních projektů režíruje videoklipy a také virální, 
podpůrné a video kampaně (např. Vyměňte politiky!, 
Seznam se bezpečně). Coby herec účinkoval v mnoha 
divadelních a televizních inscenacích, seriálech a fil-
mech. Televizní projekty připravuje i v současnosti.

Rudnickův text je Holičkově inscenování blízký, hra 
připomíná proslulé americké stand-up comedy, 
a přesto jí nechybějí i sentimentálnější linky. V závě-
rečné části se totiž všechny figury setkávají v porodni-
ci a příběhy našich hrdinů dostávají konkrétní spojnici. 
Uprostřed úvah nad osudem čerstvě narozených dětí, 
mateřstvím či nenaplněnými životními očekáváními 
dochází k překvapivé a vtipné (muzikálové) katarzi.

Možná to s naším světem i s celým jedenadvacátým 
stoletím nebude tak strašné. Koneckonců v tom všich-
ni jedeme společně. A je jenom jeden jediný způsob, 
jak dát tuhle planetu do pořádku. A ten je …
Jaký vlastně?

Ilona Smejkalová

Paul Rudnick

Příběhy mužů a žen, kteří milují … 

Židovka Helena má tři děti – lesbu, transsexuála a sadomasochistu. Homosexuální  
televizní bavič Charles a jeho asistent Shane vystupují v obskurní televizní show. 
Barbara se po smrti svého syna – homosexuála, který zemřel na AIDS – maniakálně 
upíná k ručním pracím… Všichni tři nám popisují svůj bizarní životní příběh, předsta-
vují své komplikované osudy, prezentují šokující názory. Tak začíná hra Paula Rud-
nicka New Century kterou pod názvem Jsme v pohodě uvedeme v režii Braňa Holička 
a v překladu Jana Tošovského na Nové scéně ND.

 >

Kostýmní návrh Lenky Odvárkové
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ČINOHRA > ZPRÁVY

KLUB  
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Vážení členové KPČ,

na začátku 135. sezony 
Národního divadla si vám 
dovolujeme popřát VELKÉ di-
vadelní zážitky s Činohrou ND 
a nám? – Spokojené a nadše-
né diváky!
Jako každý rok koncem léta 
se koná v Národním divadle 
„Divadlobraní“ a my vám, 
členům KPČ, dáváme možnost 
využít této akce pro přednost-
ní rezervace i nákup na všech-
na činoherní představení 
uváděná od 3. 9. do 30. 9. 
2017 v září S 40% SLEVOU.
Vstupenky si můžete zakoupit 
v pokladnách ND nebo před-
nostně rezervovat e-mailem 
do 3. 9. 2017.

DOPORUČUJEME:

Mlynářova opička 
Nejklicperovatější Klicpera, 
jakého si umíte představit!

Svěží a vtipná komedie, která 
ke Klicperovi přistupuje s humorem 
a nadhledem, bez zbytečného pa-
tosu a falešné úcty, ale především 
s láskou. Příběh mladičké schovan-
ky Marie Pavianny (Pavlína Štorko-
vá), jako oko v hlavě střežené svým 
aristokratickým ujcem (František 
Němec), a jejích čtyř nápadníků (Jiří 
Suchý z Tábora, Václav Postránecký, 
David Matásek, Filip Rajmont), jakož 
i tajemství tajemného poustevníka, 
z něhož se vyklube potrhlý mlynář 
(Vladislav Beneš) – to vše a ještě 
mnohem víc čeká na diváky ve Sta-
vovském divadle. 

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit dvě 
vstupenky na pokladnách ND.

Těšíme se na setkání  
v hledištích našich divadel!

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

Dne 9. září 2017 slaví 40. naroze
niny náš kolega Filip Rajmont. 
K jubileu přejeme kromě důleži
tého zdraví i spoustu hezkých rolí 
a kvalitní poezie k recitaci!

Filipe,

vím, že budu-li potřebovat poradit, 
zasmát se, vědět koho volit, koupit si 
vkusné šaty, půjčit knížku, přespat, 
dobře se najíst, kamkoli odvézt, jít 
na výstavu, rozplakat se, nakopnout, 
vzpamatovat se, poslouchat dobrou 
hudbu, poznat chytré lidi, mluvit 
o divadle, o životě, slyšet konstruk-
tivní kritiku, jen tak sedět a odpočí-
vat a naučit se vnímat svět ve všech 
jeho barvách – vyhledám Tebe. 
Jsi pro mne malý muž s velkým 
srdcem. Přála bych si mít Tvou 
citlivou duši. A co víc, přála bych 
si mít Tvůj talent otevřít svou duši 
na jevišti, nebát se zesměšnit, nebát 
se být zlý, ošklivý a být takový, 
jakého Tě neznám … 
Když píšu tyhle řádky, usmívám se. 
A to je, myslím, dobře.
Přeju Ti za všechny kolegy, ať jsi 
stále stejný … tak Tě máme rádi.

Tvá Martina Preissová

Umělecké posily 
Činohry ND  
v nové sezoně 
2017/18
Od září se činoherní herecký 
soubor rozroste o dvě herečky 
– do angažmá nastupuje Jana 
Stryková, kterou jsme mohli vidět 
již v minulé sezoně jako Mášu 
ve Třech sestrách a Jane v Pýše 
a předsudku. Zároveň s ní přichází 
i Veronika Lazorčáková, kterou 
známe jako Irinu taktéž v inscenaci 
Tří sester. Do trvalého angažmá 
vstupuje i režisér Jan Frič, jehož 
inscenace Dotkni se vesmíru a po-
kračuj patří na Nové scéně mezi 
nejoblíbenější tituly. 
Zlomte vaz!

NÁMĚSTÍČKO

Čerstvými držiteli Ceny Národ 
sobě se stali Jan Bidlas v kate-
gorii Práce s rekvizitou, David 
Prachař v kategorii Nejpřesvěd-
čivější smrt, Magdaléna Bo-
rová a Pavel Batěk v kategorii 
Nejvášnivější polibek, Taťjana 
Medvecká v kategorii Nejvěro-
hodnější zvíře a Lucie Juřičková 
a Martina Preissová v kategorii 
Nejšťavnatější vulgarismus. Jen 
tak dál!

+++
Po červeném koberci v Kar-
lových Varech se o berlích 
slavnostně přebelhal herec 
Filip Kaňkovský.

+++
Dramaturg Jan Tošovský si 
na výjezdním zasedání vedení 
Činohry sáhl na dno. Po ná-
vratu z degustace ve vinném 
sklípku skočil šipku do bazénu 
hlubokého 50 cm. Plavbu koru-
novala triumfální jízda houkající 
sanitkou.

+++
Saša Rašilov má třetí dceru 
a Pavel Batěk se poprvé oženil. 
Gratulujeme! 

V Národním divadle zavládla 
panika – rozkřiklo se, že v in-
scenaci Maryša nebudou žádné 
kroje. 

+++
Herečka Eva Salzmannová 
poradila dramaturgyni Martě 
Ljubkové jak pěstovat orchideje. 
Avokádo, které ji naučil pěsto-
vat dramaturg Milan Šotek, už 
bohužel shnilo.

+++
V kanceláři dramaturgie se 
objevila čistička vzduchu, na vý-
konnosti přítomných dramatur-
gů to bude, doufejme, znát. 

+++
Náměstíčku se nepodařilo 
vypátrat, kde svou dovolenou 
strávil umělecký ředitel Činohry 
Daniel Špinar, zato herec Jan 
Bidlas podrobně referoval o své 
cestě do Mexika.

+++
 Začala 135. sezona ND. 

GRATULUJEME

Jana Pidrmanová se vrací do role Manon
Od září budete moci vidět novopečenou maminku Janu Pidrmanovou opět jako titulní Manon Lescaut – vrací se 
do alternace s Pavlínou Štorkovou, která téměř celou minulou sezonu hrála roli hříšné světice bez alternace. 
První Manon s Janou hrajeme 12. září v Národním divadle. 
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Jiří Votruba – Male/Female

Na současné komorní výstavě na Nové scéně 
představuje soubor portrétních postav ze série 
Globální portrét / Global Portrait, tvořeném 
několika figurálními plochými prostorovými 
šablonami, které nezapřou inspiraci dílem 
amerického umělce Alexe Katze. Figury, které 
se pohybují na hraně sochařství a malířství, 
jsou nejen nedílnou částí Votrubovy tvorby, ale 
v současné instalaci se rovněž stávají „faleš-
nými“ diváky, prohlížející si autorovu virtuální 
výstavu na několika videích. Na nich se objevují 
fragmenty obrazů z autorova rozsáhlého ma-
lířského cyklu Příliš mnoho lásky / Too Much 
Love, svérázných malovaných a asamblážo-
vaných pláten, těžících z odpadů spotřebního 

života a současně připomínající heroickou 
dobu amerického abstraktního expresionismu. 
Jejich převod do digitálního média jim dodává 
nový rozměr vnímání, umocněný hrou, která 
nenechá nevzpomenout na princip výherních 
automatů. Pouze trpělivý divák se totiž dočká 
okamžiku, kdy se vizuální fragmenty propojí 
na obrazovkách v jeden obraz. 
Práce Jiřího Votruby je charakteristická svým 
plošným cítěním s jasnými barvami a zvý-
razněnou konturou, která mimo jiné odkazuje 
k tradici japonských dřevořezů. Současně 
v jeho díle cítíme také ohlas amerického pop-
-artu, spotřební kultury a módního světa s jeho 
značkami a vyfintěnou estetikou, ale i komiksů, 

které jsou v některých zemích, jako jsou Japon-
sko, USA či Francie, důležitou součástí národní 
vizuality. Votruba svým originálním způsobem 
vlastně zaceluje jistou mezeru v tvůrčí reflexi 
podnětů z amerického poválečného a „konzum-
ního“ umění, kterému se až na výjimky české 
umělecké prostředí po desetiletí vyhýbalo. 
S českou tradicí pak Votrubovu práci spojuje 
mimo jiné zřetelný nadhled a lehký humor. 

Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční 
1. září 2017 v 15.30 v Podestě Nové scény. 
Výstava bude k vidění v průběhu celého září.

 

Martin Dostál, kurátor výstavy

Výstava v Podestě Nové scény 

Umělec JIŘÍ VOTRUBA (narozen 8. 12. 1946 v Praze) s úspěchem remixuje ve svých obrazech a dalších dílech  
strategie amerického malířství po druhé světové válce, okořeněné vizuálními zkušenostmi z Japonska a z grafické-
ho designu. Sám je pak na poli grafického designu velmi úspěšným tvůrcem, zaměřuje se v něm zejména na práci 
pro umělecké aktivity. V rámci Národního divadla pak dlouhodobě spolupracuje s Dětskou operou, pro kterou  
vytváří také originální výpravu. 

 >

Autor Jiří Votruba mezi svými díly
Foto: Archiv autora
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www.laterna.cz
 Laterna magika

Laterna 
magika

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

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

Uvádíme: 
14., 15. a 16. září od 20.00
na Nové scéně
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Laterna magika rozdělí výhru  
z Velké holešovické
1. června jsme obhájili vítězství v 2. ročníku závodu divadelních štafet 
v Holešovicích, který pořádají Jatka78. Nejde jen o krásný zážitek, který 
povzbudí soudržnost a rozproudí adrenalin, ale podstatnou součástí je 
i výhra. I letos za ni koupíme vstupenky na inscenace z repertoáru Laterny 
magiky pro ty, kteří by si jinak nemohli divadlo dovolit navštívit.
A tak se chceme zeptat i vás: máte tip, které charitativní organizaci  
by takový dárek udělal radost?
Jako minulý rok se chystáme rozdělit 100 vstupenek na představení 
v termínech od září do prosince 2017, na výběr jsou tituly pro děti, seniory 
i milovníky moderního tance. Chtěli bychom spolupracovat s některou 
organizací, která našimi vstupenkami udělá radost svým klientům. Máte 
pro nás tip na dětský domov, domov pro seniory nebo charitativní organi
zaci? Napište nám, rádi vybereme právě z vašich návrhů. Pište na e-mail: 
l.kocourkova@narodni-divadlo.cz. Budeme se těšit na vaše tipy.

Představujeme nové Malé prince
Říká se, že děti rostou jako z vody, a platí to i pro ty, které hrají v diva-
dle. A tak se i v Laterně koná malé střídání, a to v inscenaci Malý princ, 
protože každý Malý princ musí být v představení stále malý. Přibudou 
k nám hned tři noví princové, tak se s nimi pojďte seznámit – nechali 
jsme je, ať se vám sami představí v malé anketě.

1) Už jsi vystupoval v divadle? Jaké máš další koníčky?
2) Chodíš do divadla? Jaká představení máš nejraději?
3) Co se ti nejvíc líbí na příběhu Malého prince?

SEBASTIAN PETRŮ (Le Petit Prince)

1) Ano, vystupoval. Odmala s Küh-
ňatama ve sboru a i sám. Třeba 
jako princ ve Sněhurce. A teď 
i s dětským divadelním soubo-
rem Tyjá-tr.  
Baví mě i filmovat. To jezdím 
na tábor Filmák, kde natáčíme 
krátké filmy, příběhy. A hraju rád 
na piáno. A hry na tabletu nebo 
telefonu, většinou Minecraft.

2) Většinou jen se školou. A teď 
do Radaru. To jsem byl na fes-
tivalech a tam jsme koukali 
na ostatní a bylo to hezké. Z festi-
valu se mi líbil nejvíc Pán zlodějů.

3) Moc se mi líbil v představení 
Osvětlovač, jak tam pobíhal.

ADAM MAAMRI (Le Petit Prince)

1) Ano, vystupuji na scéně ND 
v inscenaci Kouzelné flétny. 
Pravidelně vystupuji v rámci pro-
gramů Dismanova rozhlasového 
dětského souboru a pěveckého 
sboru. Moje koníčky jsou plavání, 
bruslení, zpívání a divadlo.

2) Do divadla chodím pravidelně 
jako účinkující, ale i jako divák 
– zejména do Minoru. Mám rád 
hlavně ta představení, kde je 
hudba.

3) Takové to tajemno, že se neví,  
co je sen a co skutečnost.

DAVID MAAMRI (Malý princ)

1) Ano, vystupuji s bratrem na scé-
ně ND v Kouzelné flétně a v Hu-
debním divadle Karlín v muzikálu 
Čas růží. Moje koníčky jsou kres-
lení, zpívání, plavání a divadlo.

2) Pravidelně jako účinkující a hod-
ně často s paní učitelkou ze školy, 
hlavně na představení pro děti.

3) To, že Pilot se pak dostane domů 
a Malý princ na svou planetu.

Společně pro dobrou věc –  
pro Lékaře bez hranic
A ještě jednou Jatka78. Na konci 134. sezony 25. června jsme se s radostí 
zapojili do charitativního večera, který zorganizoval soubor DEKKADAN
CERS. Zúčastnili se ho další umělci, tanečníci, herci i hudebníci, kteří 
dostali vyprodaný sál do varu. Laterna magika uvedla ukázku z inscenace 
Cube – sice jsme se museli obejít bez zvýšeného jeviště pro perfektní 
vizuální efekt, ale nadšení zúčastněných nám vše vynahradilo. Výtěžek 
ze vstupného 115 575 Kč putoval organizaci Lékaři bez hranic na projekty 
v Jižním Súdánu. Děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit!
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Novinky z Laterny
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SMUTNÉ LÉTO

S hlubokou lítostí oznamujeme, že během  
letních prázdnin nás opustily čtyři významné 
osobnosti spjaté s Národním divadlem

PETR PELZER
(1. 5. 1941–4. 7. 2017)

Brněnský rodák Petr Pelzer 
vystudoval herectví na JAMU. 
V roce 1994 se stal členem Činohry 
Národního divadla. Naši diváci 
měli příležitost ho vidět v převzaté 
roli Hynka z Dubé v Hilbertově 
Falkenštejnovi a jako Kreóna v Eu-
rípidově Médeie. Následovaly role 
další, např. Duch, Žitobílek a Učitel 
v Klicperových Weselohrách, Phill 
Cullen v Syngeově Hrdinovi Západu, 
Kruger v dramatizaci Greenova 
Doktora Fischera ze Ženevy, Šigalev 
v Dostojevského Běsech, Poutník 
a Apoštol Petr v lidových Pašijích, 
Rimský a Profesor v Bulgakovově 
Mistrovi a Markétce, Ivan v Rutově 
Olze a ďáblovi, dále hrál mimo jiné 
Senátora Volského v Shakespea-
rově Coriolanovi, Popela v Tylo-
vých Krvavých křtinách, Horstera 
v Ibsenově Nepříteli lidu, Dr. Shaa 
v Shakespearově Richardovi III., 
Potkana v Čaji u pana senátora, Vin-
centia ve Zkrocení zlé ženy, Nestora 
v Troilovi a Kressidě, Stojmíra v Ra-
dúzovi a Mahuleně, Vítka ve Věci 
Makropulos, Kavárníka v Nosorožci, 
Pavla Koženého ve Stroupežnic-
kého Našich furiantech, Nalejváčka 
v Tylově Strakonickém dudákovi, 
Doktora Lombardiho v Goldoniho 
Sluhovi dvou pánů. V této roli vy-
stoupil na jevišti Národního divadla 
9. března 2016 naposledy.

EVA DĚPOLTOVÁ
(5. 8. 1945–16. 7. 2017)

Přední sólistka Opery Eva Děpolto-
vá absolvovala Akademii múzic-
kých umění v Praze u Zdeňka 
Otavy. Její vrcholnou kariéru 
výrazně ovlivnilo další studium 
u Eleny Obrazcovové a Zdenky 
Zikové, posléze se zdokonalovala 
pod vedením dirigenta Bohumila 
Gregora. Během prvních angažmá 
nastudovala nejnáročnější role 
světového repertoáru (Milada, Ma-
řenka, Tosca, Aida, Káťa Kabanova, 
Rusalka, Julie, Abigail, Turandot, 
Lady Macbeth aj.), které jí velice 
záhy otevřely cestu i na zahra-
niční scény. Od roku 1979 se její 
domovskou scénou stalo Národ-
ní divadlo, kde svůj repertoár 
rozšířila o řadu dalších postav 
– Elizabeth (Don Carlos), Leonora 
(Síla osudu a Trubadúr), Violetta (La 
traviata), Madame Butterfly, Sestra 
Angelica, Manon Lescaut, Leonora 
(Fidelio), Donna Anna (Don Gio-
vanni), Hraběnka (Figarova svatba), 
Libuše i Krasava (Libuše), Anežka 
(Dvě vdovy), Vendulka (Hubička), 
Armida, Julie (Jakobín) aj. Mnohé 
z nich pak ztvárnila i na světo-
vých scénách. Její nadpozemský 
hlas je zaznamenán v četných 
nahrávkách, z nichž například Hry 
o Marii získaly prestižní cenu „Prix 
Caecilia“ de l’Union de la Presse 
Musicale Belge.

SERGEJ LJADOV
(13. 6. 1961–18. 7. 2017)

Sergej Ljadov byl předním sólistou 
opery Mariinského divadla v Sankt 
Petěrburgu a od konce devadesá-
tých let sólistou a posléze stálým 
hostem Opery Národního divadla. 
Od roku 1996 působil v opeře Ma-
riinského divadla, kde vytvořil řadu 
stěžejních rolí, jako jsou například 
Gustav (Maškarní ples), Pinkerton 
(Madama Butterfly), Herodes (Sa-
lome), Lenskij (Eugen Oněgin), Lži-
dimitrij a Šujskij (Boris Godunov), 
Kalaf (Turandot), Rodolfo (Bohéma), 
Otello ad. Hostoval na mnoha svě-
tových operních scénách, včetně 
Metropolitní opery v New Yorku. 
V Národním divadle v Praze hosto-
val Sergej Ljadov poprvé 30. dubna 
1998 v roli Heřmana v premiéře 
nové inscenace Čajkovského opery 
Piková dáma. Poté následovaly 
další role: Canio v Leoncavallových 
Komediantech, První ozbrojenec 
v Mozartově Kouzelné flétně, Don 
José v Bizetově Carmen, Wagnerův 
Tristan, za něhož získal na Festi-
valu Opera 2001 cenu emeritních 
sólistů Národního divadla, dále 
Cavaradossi v Pucciniho Tosce, 
Saint-Saënsův Samson a Radames 
ve Verdiho Aidě.

JIŘÍ BLAŽEK
(5. 7. 1923–8. 8. 2017)

Tanečník a choreograf, dlouholetý 
sólista Baletu Národního diva-
dla Jiří Blažek byl výjimečným 
umělcem, který na jeviště přinášel 
vrozenou noblesu a eleganci, živý 
spontánní projev. Vedle jeho více 
než dvacítky významných hlavních 
rolí (Romeo v Romeovi a Julii, 
Učitel tance a Princ v Popelce, 
Frýbort ve Filosofské historii, Šašek 
v Labutím jezeře a další) musíme 
připomenout i jeho vklad choreo-
grafický. Vytvořil více než padesát 
baletních inscenací, jimiž formo-
val vývoj poválečné choreografie 
u nás, stál u zrodu tzv. nové vlny 
začátku 60. let. Pro Národní divadlo 
vytvořil choreografie pro padesát 
baletních titulů, šestnáct oper a pět 
činoher. Vybíral si velké celove-
černí opusy zejména na hudbu 
skladatelů 20. století, ovlivňovat 
se nechal i například hudbou 
jazzovou (Spartakus, Doktor Faust, 
Dafnis a Chloe, Petruška, Louskáček, 
Giselle, Broučci, Milá sedmi loupež-
níků, Vítr ve vlasech, Istar, Vzpoura 
a jiné). V roce 2001 obdržel Cenu 
Thálie za celoživotní dílo.

Čest jejich památce!
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Jindřich Mošna František Filipovský

Josef Heriban Taťána Juřicová

BOHUMÍR NEKUT

K 70. narozeninám 
blahopřejeme  
BOHUMÍRU NEKUTOVI  
(15. 9. 1947), bývalému 
sólistovi Baletu ND. 
Na scéně ND ztvárnil např. 
Hilariona v Giselle, Macduffa 
v Macbethovi (na snímku), 
titulního Dona Quijota či Gurna 
v Sylphidě. 

Připomínáme si 10. výročí úmrtí pěvce  
JOSEFA HERIBANA 
(23. 7. 1922–8. 9. 2007), sólisty  
Opery ND (1948–1990). 
Jako Figaro, Lazebník sevillský, 1964.

Před 15 lety nás opustila primabalerína 
TAŤÁNA JUŘICOVÁ 
(31. 1. 1965–24. 8. 2002), sólistka 
Baletu ND, dvojnásobná držitelka Ceny 
Thálie. The River, 2002.

Připomínáme  
180. výročí narození herce 
JINDŘICHA MOŠNY 
(1. 8. 1937–6. 5. 1911), umělce, jehož 
talent obsáhl téměř všechny herecké 
obory, všechny divadelní žánry a směry. 
Jeho slavný Harpagon, Lakomec, 1885.

O 65 let později hrál roli Harpagona 
FRANTIŠEK FILIPOVSKÝ 
(23. 9. 1907–26. 10. 1993), člen Činohry 
ND (1945–1992), od jehož narození 
uplyne 110 let. Jeho herecká metoda, 
zaměřená na ostrý detail, nalezla 
uplatnění i ve filmu. 
Harpagon, Lakomec, 1950.



39
Štěpánka Štěpánová Vladimír Řepa

Ivana Mixová

Oldřich Stodola Josef Vinklář

Jarmila Novotná

Před 15 lety zemřel  
OLDŘICH STODOLA  
(21. 5. 1922–4. 9. 2002), člen Baletu ND 
(od r. 1945) a později vedoucí  
baletního souboru Laterny magiky. 
Jako Šachův bratr, Šeherezáda, 1946. 

Už 10 let uplynulo  
od smrti předního herce 
JOSEFA VINKLÁŘE 
(14. 11. 1930–18. 9. 2007). Členem  
souboru Činohry byl od r. 1983  
a vytvořil zde řadu rolí s typickým 
hereckým rukopisem. 
V roli Advokáta dr. Kolenatého,  
Věc Makropulos, 1985.

Před 110 lety se narodila operní  
pěvkyně světového renomé  
JARMILA NOVOTNÁ  
(23. 9. 1907–9. 2. 1994). Členkou ND 
byla jen krátce (1926–1927), ale diváci 
ji zde mohli často obdivovat při po-
hostinských vystoupeních. Ačkoli žila 
později v emigraci, velmi se angažova-
la v šíření české kultury. 
Jako titulní Violetta Valéry, 1927.

Je tomu již 15 let, 
co zemřela zpěvačka 
IVANA MIXOVÁ 
(2. 12. 1930–5. 9. 2002), členka Opery ND 
V ND 1956–1990, s jejíž osobností  
je neodmyslitelně spjata především 
role Carmen. Obdržela Cenu Thálie 
2000 za celoživotní dílo.
Její Carmen z r. 1966.

Před 60 lety zemřel herec 
VLADIMÍR ŘEPA 
(8. 11. 1900–19. 8. 1957), člen Činohry 
1948–1957. Uplatnil se rovněž ve filmu. 
V roli Lízala, Maryša, 1956.

Před 25 lety zemřela  
vynikající pěvkyně  
ŠTĚPÁNKA ŠTĚPÁNOVÁ  
(13. 12. 1906–19. 9. 1992), sólistka  
Opery ND 1933–1972. 
Jako Panna Roza, Tajemství, 1952.
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KALEIDOSKOP

Premiéra Činohry

Ve Stavovském divadle pro-
běhla na konci května posled-
ní činoherní premiéra uplynu-
lé sezony. Komedii Mlynářova 
opička sestavil z Klicperových 
veseloher Milan Šotek.

1  Autor a dramaturg Milan Šotek
2  Ředitel ND prof. MgA. Jan Burian 

a Mathilda Nostitzová
3  Václav Postránecký
4  Vynikající kardiochirurg 

prof. MUDr. Jan Pirk

Wagnerův Lohegrin

Začátkem června měli diváci 
možnost vidět premiéru 
obnoveného nastudování in-
scenace Wolfganga Wagnera 
uvedené na Bayreuthských 
slavnostech v roce 1967.

5  Premiéru podpořila mecenáška 
Jana Poljaková. Vedle ní 
pravnučka skladatele Katharina 
Wagner, která připravila obnovené 
nastudování, a ředitelka Opery ND 
a SO Mgr. Silvia Hroncová

6  Dcera skladatele Emme richa 
Kálmána Yvonne Kálmán

7  Dirigent Constantin Trinks
8  Šéf Janáčkovy opery, operní 

režisér Jiří Heřman

Den otevřených dveří 

Před premiérou Orfea v pod-
světí se pro zájemce otevřely 
dveře Hudebního divadla 
Karlín, kam po dobu rekon-
strukce Státní opery přesídlil 
její soubor.

9  Průvodce Jan Křehla s diváky
10  Posezení v prostorných lóžích
11  O dobrou náladu a zábavu se staral 

i Peter Strenáčik, který v Orfeovi 
vystupuje jako Komediant

12  Zástupce Opery Mili Losmanová, 
vedoucí obchodního odboru Jiří 
Adamík, ředitelka Opery ND 
a SO Silvia Hroncová, vedoucí 
marketingu Helena Vonková a Petr 
Kubík s Michaelou Kovaříkovou 
z hledištního personálu SO
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100. výročí narození dirigenta  
a operního i filmového režiséra  
Václava Kašlíka 
V lednu 1960 měla v Národním divadle premiéru Dvo-
řákova Rusalka. Jednalo se o její jedenácté nastudování, 
které se zařadilo mezi nejúspěšnější inscenace historie 
naší scény. Byla uváděna až do r. 1991 a dosáhla 642 
repríz! Režii měl Václav Kašlík (28. 9. 1917–4. 6. 1989).  
Byl jedním z hlavních režisérů, kteří v letech 1948–89 
vtiskli opeře Národního divadla výraznou tvář. Režijně se 
snažil představit operní inscenace jako divadelně dyna-
mické, živé, vizuálně poutavé a originální. Tento princip 
se projevoval také ve scénografické složce inscenací, 
na které spolupracoval velice často s Josefem Svobodou. 
Ve svých inscenacích používal filmové prostředky a pro-
jekce, jako tomu bylo právě u této mimořádně úspěšné 
Rusalky nebo u dnes již legendární inscenace Dona Gio-
vanniho z roku 1969 ve Stavovském divadle. 
Osobnost a tvorbu Václava Kašlíka si připomeneme pro-
filovou výstavou v kuloáru 1. balkonu Národního divadla, 
která vzniká ve spolupráci Opery Národního divadla 
a Národního muzea a bude mít vernisáž 29. září v rámci 
komponovaného kašlíkovského pořadu, na němž se vedle 
Národního divadla podílí také Mezinárodní televizní festi-
val Zlatá Praha a Jednota hudebního divadla. 

Rusalka, 1960 
(v roli Prince Beno Blachut)
Foto Jaromír Svoboda


