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06Libuše
S Janem Burianem 
o slavnostní premiéře opery 

20 Mezinárodní divadelní festival
Pražské křižovatky 

32 Kylián – Mosty času  
v rámci oslav 100. výročí republiky

 



 

PREMIÉRY / PREMIERES  

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Zahrada / The Garden 
Režie: Pavel Knolle
Scénář: Pavel Knolle, David Stránský, 
Štěpán Pechar, Lukáš Trpišovský
Choreografie: David Stránský, Štěpán 
Pechar
20. & 21. 12. 2018

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Kylián – Mosty času / Bridges of Time
Žalmová symfonie  
/ Symphony of Psalms
Bella figura
Petite mort
Šest tanců / Sechs Tänze
Hudba: Igor Stravinskij / Lukas Foss, 
Giovanni Battista Pergolesi, Alessandro 
Marcello, Antonio Vivaldi, Giuseppe 
Torelli / Wolfgang Amadeus Mozart
Choreografie: Jiří Kylián
Hudební nastudování: Jaroslav Kyzlink
Dirigent: Jaroslav Kyzlink 
11. 10. 2018 

Labutí jezero / Swan Lake
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij 
Choreografie: John Cranko
Hudební nastudování: Václav Zahradník
Dirigenti: Václav Zahradník / Sergej 
Poluektov
28. 3. 2019 

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Proces / The Trial 
Hudba: Antonio Bononcini, Dietrich 
Buxtehude, Henryk Górecki, Carlo 
Gesualdo, Tarquinio Merula, Claudio 
Monteverdi, Modest Musorgskij
Choreografie: Mauro Bigonzetti
13. 6. 2019 

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Bedřich Smetana
Libuše
Dirigent: Jaroslav Kyzlink 
Režie: Jan Burian 
14. & 16. 9. 2018

Ernst Krenek
Jonny Spielt Auf /Jonny vyhrává
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Režie: David Drábek 
24. & 26. 1. 2019

Sergej Prokofjev
Láska ke třem pomerančům /  
/ L’ amour des trois oranges)
Dirigent: Christopher Ward
Režie: Radim Vizváry
16. & 19. 5. 2019

Bedřich Smetana
Dalibor
Dirigent: Jaroslav Kyzlink 
Režie: Jiří Nekvasil
27. 6. 2019

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Ludwig van Beethoven
Fidelio
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser 
Režie: Vera Nemirova
22. & 23. 9. 2018 

Michael Nyman
Letters, Riddles and Writs /  
/ Dopisy, hádanky a příkazy
Steven Stucky
The Classic Style / Klasika
Dirigent: David Švec 
Režie: Alice Nellis
4. & 7. 4. 2019

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE

Pavel Novotný, Petr Wajsar
Tramvestie
Dirigent: Richard Hein
Režie: Marek Bureš 
17. 4. 2019

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Slavnostní koncert při příležitosti 
100. výročí vzniku Československa 
Část I.
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Sbor a Orchestr Národního divadla
21. 9. 2018 

Adventní koncerty
Dirigent: Jan Chalupecký
Orchestr Národního divadla
2., 9., 12. & 23. 12. 2018

Matiné k 195. výročí narození  
Bedřicha Smetany
Dirigent: Petr Kofroň
23. 2. 2019

Giuseppe Verdi
Requiem
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Sbor a Orchestr Národního divadla
5. 4. 2019 

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2019
Orchestr Národního divadla
27. 1. 2019 

FORUM KARLÍN /  
THE FORUM KARLÍN 

Richard Wagner
Faszination Wagner
Dirigent: Matthias Fletzberger
Režie: Selcuk Cara
Orchestr Státní opery
25. & 26. 10. 2018

Vánoční koncert Státní opery /  
/ State Opera Christmas Concert
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Sbor a Orchestr Státní opery
17. & 18. 12. 2018 

Eugen d'Albert
Nížina / Tiefland
(Koncertní verze / Concert Version)
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Sbor a Orchestr Státní opery
23. & 26. 5. 2019

PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA /  
PRAGUE CROSSROAD

Komorní koncerty v kostele sv. Anny
Orchestr Národního divadla
2. 10. & 15. 12. 2018, 2. 2. & 14. 4. 2019

JATKA 78

Slavnostní koncert při příležitosti 
100. výročí vzniku Československa 
Část II.
Orchestr Národního divadla
13. 11. 2018

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES  

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Karel Jaromír Erben 
Kytice / A Bouquet
Režie: SKUTR
28. 2. & 1. 3. 2019

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Stefan Zweig
Netrpělivost srdce /  
/ Beware of Pity
Režie a dramatizace: Daniel Špinar
8. & 9. 11. 2018

Molière
Misantrop / The Misanthrope
Režie: Jan Frič
23. & 24. 5. 2019

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Rudolf Medek – Jiří Havelka – 
– Marta Ljubková
Plukovník Švec / Colonel Švec
Režie: Jiří Havelka
25. & 26. 10. 2018

Emil Hakl
Návštěva / The Visit
Režie: Jan Frič
22. & 23. 11. 2018

Jáchym Topol
Kouzelná země / Wonderful Land
Režie: Jan Mikulášek
Dramatizace: Jan Mikulášek,  
Marta Ljubková, Jan Tošovský
14. & 15. 2. 2019

Daniel Špinar
Za krásu / For Beauty
Režie: Daniel Špinar
14. & 15. 3. 2019

Ascanio Celestini
Proslov k národu /  
/ Speech to the Nation
Režie: Petra Tejnorová
6. & 7. 6. 2019

Činohra Balet

Premieres
FOR THE 2018–2019 SEASONPremiéry

SEZONY 2018–2019
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Vážení a milí diváci,
Rok 2018 je rokem významných výročí. 
V květnu jsme si připomněli jednu z nejšťast-
nějších událostí českých dějin – položení 
základního kamene Národního divadla, kdy 
desetitisíce lidí oslavovaly nově zrozené 
sebevědomí české kultury. Rozvoj vlastní 
kultury českého jazyka i vzdělání vedl před 
100 lety k založení samostatného státu. Toto 
výročí je výjimečnou příležitostí uvědomit 
si znovu hodnoty, na nichž stojí naše spo-
lečnost. Učiníme tak společně s Vámi řadou 
nových inscenací i speciálních programů.
Umělecké soubory Národního divadla připra-
vují pro 136. divadelní sezonu 19 premiér. 
Na repertoáru zůstane pět desítek inscenací. 
Předplatitelům nabídneme 41 předplatitel-
ských skupin.

V Národním divadle uvedeme v pátek 21. září 
Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky. Soubor Opery připra-
vuje nejnovější nastudování slavnostní opery 
Libuše Bedřicha Smetany, kterou v předvečer 
státního svátku zprostředkuje divákům v pří-
mém přenosu Česká televize. Soubor Činohry 
na Nové scéně věnuje statečným legionářům 
inscenaci Plukovník Švec, na motivy hry Ru-

dolfa Medka. Baletní soubor k oslavám výročí 
přispěje inscenací Kylián – Mosty času, která 
bude poctou slavnému českému rodákovi 
a ikoně světového tance Jiřímu Kyliánovi. 
60. výročí od svého založení oslaví premiérou 
inscenace Zahrada, volně inspirovanou Jiřím 
Trnkou, soubor Laterny magiky.

Čekají nás desítky dalších doprovodných akcí 
– speciální prohlídky, videomapping, soutěže, 
mobilní aplikace, besedy, nebo výstavy, které 
uskutečníme zejména v rámci doprovodných 
programů ND+.

Těšíme se na setkávání s Vámi ve všech na-
šich hledištích.

prof. MgA. Jan Burian
ředitel Národního divadla

FO
TO

: J
. F

U
LÍ

N

Dámy a pánové, začínáme!
Vítejte ve 136. sezoně Národního divadla 2018/2019!

NÁRODNÍ
DIVADLO

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ
SCÉNA

HUDEBNÍ
DIVADLO
KARLÍN
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Poslanci Podvýboru pro kulturu  
navštívili Národní divadlo 
Červnové zasedání parlamentního 
Podvýboru pro kulturu proběhlo 
v ředitelně historické budovy 
Národního divadla. 
Ředitel ND Jan Burian poslancům 
představil realizaci koncepce 
transformace první scény. 
Členové podvýboru se seznámili 
s investičními plány, zejména 
s projekty na rekonstrukci Nové 
scény a výstavbu nového servisní-

ho centra. Debatovalo se o nutnosti 
legislativních změn a návrhu záko-
na o veřejné kulturní instituci.
Součástí setkání byla i prohlíd-
ka hlediště, zákulisních prostor 
a samozřejmě i návštěva terasy se 
sousošími trig a Múz s Apollonem.

Ocenění #LASKAVEC  
již podruhé ve Stavovském divadle
V Nadaci Karla Janečka věříme, 
že by se laskavé skutky měly 
stát přirozenou součástí našeho 
života. Proto vyhledáváme příběhy 
neznámých dobrosrdečných lidí. 
Laskavce, kteří dělají neobyčejné 
věci pro své okolí, již podruhé 
oceníme ve Stavovském diva-
dle. Součástí večera budou také 
inspirativní přednášky na téma 
laskavost, vystoupí například To-

máš a Tamara Klusovi nebo Denisa 
Dědičová z GrowJOB Institute. 
Národní divadlo je opět laskavým 
partnerem ocenění #laskavec.
Připojte se k nám a nechte se in-
spirovat, nebo nominujte laskavce 
ze svého okolí. 
Více info na www.nadacekj.cz

Neděle 14. října 2018 ve 20.00  
ve Stavovském divadle

Po kompletním zrestaurování 
fresek v hledišti historické budovy 
Státní opery a osazení nových 
travertinových desek a skleněné 
fasády na přilehlé provozní budově 
se rekonstrukce posouvá význam-
ným krokem dál. Státní opera získá 
novou točnu, která přinese unikátní 
technické možnosti. Přijďte se 
přesvědčit na vlastní oči. Uvidíte, 
co vše je již hotovo a co nás ještě 
během následujícího roku generál-
ní rekonstrukce čeká. 
Počet míst ve skupinách je limito-
ván bezpečnostními pravidly. 

Bezplatná rezervace míst: 
l.hubackova@narodni-divadlo.cz

Den otevřených dveří  
na staveništi Státní opery  
proběhne v sobotu 20. října 2018, 
11.00–15.00 hod. 

Den otevřených dveří 
na staveništi Státní opery
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Síň slávy Národního divadla  
a Ceny ředitele ND
Tak jako je třeba připomínat vzory a činy, ze kterých můžeme čerpat či se jimi inspirovat, je nutné také podporo-
vat mladé umělce v rozvoji jejich kariéry. Proto vznikla v roce 2015 Cena ředitele Národního divadla pro umělce 
do 35 let. Uděluje se při zahájení sezony na historické scéně Národního divadla. Při téže příležitosti rovněž uvádíme 
naše významné osobnosti do Síně slávy.

Síň slávy pro Ivu Janžurovou
Soupis rolí Ivy Janžurové na scénách ND 
začíná už v roce 1960, kdy ještě jako po-
sluchačka DAMU ztvárnila Panskou v Krej-
čově inscenaci Čechovova Racka. V tom 
okamžiku se mladá dívka stala součástí 
legendárního divadelního díla – o více 
než dvacet let později, kdy do Činohry ND 
nastoupila do angažmá, začala podobné 
legendy spoluvytvářet, hrát v nich role 
hlavní. V pouhých padesáti byla famózní 
čtyřiadevadesátiletou Stařenkou v Io-
nescových Židlích, byla jedinečnou Winnie 
v Beckettových obtížně hratelných Šťast-
ných dnech, byla nemilosrdnou královnou 
Alžbětou v Schillerově Marii Stuartovně, 

je Alžbětou II. v Audienci u královny či Lady Catherine v Pýše a předsudku. 
Tím vším tato skvělá herečka byla a pořád bude. V určitých mimořádných 
chvílích se totiž stává umělec legendou i za živa. Iva Janžurová je zářným 
příkladem herečky, kterou si sice oblíbil i film a televize, divadlu však 
zůstala věrná a my tak můžeme její práci spatřit i „naživo“, v okamžiku 
tady a teď. Což je, jak víme, důvod, proč chodit do divadla. Iva Janžurová je 
herečka, kvůli níž stojí za to chodit do divadla. 

Cena pro Filipa Kaňkovského
Když se Filip Kaňkovský roku 2011 objevil 
na jevišti Národního divadla ještě jako 
student DAMU v Pitínského inscenaci 
Topolovy hry Konec masopustu, bylo zře-
telné, že ze školy vyjde brzy velký talent. 
Jeho výjimečné ztvárnění role Vocilky 
v Tylově Strakonickém dudákovi o tři roky 
později už Filipovi přinesla angažmá 
a Činohře Národního divadla mimořádné-
ho herce specifického typu. Do dnešního 
dne Filip ztvárnil čtrnáct rolí v inscenacích 
Činohry (namátkou třeba chlapeckého 
Tyltyla v Maeterlinckově Modrém ptákovi 
či vášnivého Leonarda v Lorkově Krvavé 
svatbě), své autorské herectví výrazně 

uplatnil zejména v inscenacích vznikajících kolektivní tvorbou (nejnověji 
Adámkova Nová Atlantida či Fričův Zbyhoň!), jisté ovšem je, že se na něj di-
vadlo může spolehnout i během jednorázových akcí Nové krve, scénických 
čtení či koncertů. Výrazný muzikální talent a silný smysl pro týmovou 
práci znamenají pro práci v Národním divadle hodně – přejeme Filipovi, 
ať se mu v jeho tvorbě daří i nadále. 

Cena pro Jiřího Brücklera
Jiří Brückler je jedním z nejvýraznějších 
představitelů současné mimořádně 
úrodné mladé české barytonové generace, 
která právě dozrává do svých nejlepších 
tvůrčích let. Jiří studoval zpěv na Pražské 
konzervatoři a pozornost českých oper-
ních scén k sobě rozhodujícím způsobem 
připoutal vítězstvím na karlovarské Mezi-
národní pěvecké soutěži Antonína Dvořá-
ka v roce 2008. O tři roky později se stal 
sólistou Státní opery Praha a krátce nato 
pak i Opery Národního divadla. Je obdařen 
několika mimořádnými talenty. Především 
zcela ojedinělým hlasem, v němž najdeme 
lyrickou vřelost s melancholickými odstí-

ny i kovovou zvučnost s dramatickým potenciálem, ale především barvu 
mající díky kombinaci plnosti a měkkosti jen málo konkurentů v operním 
světě. Jeho dalším talentem je pak lidské a herecké charisma. To první je 
sympatické skromností, poctivostí, optimismem, veselostí až rošťáctvím, 
to druhé pak pochopitelně vychází z prvního – ať už hraje a zpívá postavy 
vážné či komické, „kladné“ či „záporné“, „pány“ či „sluhy“, bezprostřed-
nost, přirozenost a věrohodnost jeho lidského a hereckého charismatu 
nám nikdy nedovolí udržovat od jeho rolí pouhý chladný odstup.

Cena pro Magdalenu Matějkovou
V baletu neexistují žádné zkratky – vyža-
duje obrovskou sebekázeň a tvrdou práci. 
V letošním roce bude po právu udělena 
cena mladé sólistce Baletu ND, Magdaleně 
Matějkové, která je už deset let význam-
nou tanečnicí souboru. Vysoce si ceníme 
jejího úsilí a odhodlání, které jako sólistka 
projevila během sezony 2017/2018. 
Přesvědčivě a působivě ztvárnila Malou 
mořskou vílu, Valčíkovou dívku v Serenade, 
Kláru v Louskáčkovi, Julii v baletu Romeo 
a Julie, Gerdu ve Sněhové královně, Gam-
zatti v La Bayadère, Lise v Marné opatrnosti 
a další postavy. Jako všestranná tanečnice 
předvedla své mistrovství také při nej-

novější premiéře Baletu ND Slovanský temperament na Nové scéně, kde 
zazářila v Dumce i v sólovém partu v choreografii Aspects. Magdalena se 
vyznačuje vřelým, radostným přístupem ke svým rolím, stejně jako obdi-
vuhodnou trpělivostí a vkusem. Rád bych vyjádřil své osobní uznání za její 
výkony a za dosažení tohoto významného uměleckého milníku. Tanečnice, 
jako je Magdalena Matějková, tvoří základní předpoklad pro úspěch Bale-
tu Národního divadla. Blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší a hodně 
dalších úspěchů!



TÉMA

Legendy upevňují 
víru v hodnoty,  
které nás přesahují

Rozhovor s JANEM BURIANEM, režisérem 
a ředitelem Národního divadla na téma Libuše
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Libuše byla bájná panovnice věštící Čechům slávu. Inscenace pojednáva-
jící o této legendární ženě byla původně zamýšlena jako korunovační, ale 
protože v té době ke korunovaci tehdejšího rakouského císaře Františka 
Josefa I. nedošlo, byla použita u příležitosti slavnostního otevření Národ-
ního divadla. Poprvé byla uvedena v roce 1881, poté při jeho znovuote-
vření po požáru v roce 1883. Od té doby se hrála zhruba ve 14 různých 
provedeních. Novou inscenaci v režii Jana Buriana uvádíme v první 
polovině září. A právě s prof. JANEM BURIANEM, ředitelem Národního 
divadla a režisérem, jsme si povídali na téma Libuše.

Jak často se ředitel Národního divadla má vůbec 
šanci dostat k režijní práci?
Málo. V Národním divadle je to výjimka. Dopřál jsem 
si ji poprvé za pět let. Za dobu mého působení v ND je 
to teprve třetí režie (pozn. dvakrát Jan Burian režíroval 
v Divadle na Vinohradech). Režijní práce je pro mne 
svého druhu „lázeň“. Nejlepší na divadle je společná 
tvorba s nadanými umělci. Manažerská práce není 
zdaleka tak zábavná.

Cítíte jako ředitel divadla v roli režiséra větší tlak? 
Příprava Libuše ke stému výročí českého státu je 
přeci jen něco jiného než režie řekněme standardní 
činoherní předlohy. Proto jsem se rozhodl pracovat se 
zcela novým a silným týmem, jehož členové mají tu 
či onu osobní i tvůrčí spojitost s Národním divadlem. 
Tahle situace je inspirativní a tvůrčí inspirace je vždy 
nejlepší lék proti všem tlakům.

Na inscenaci s vámi pracují divadelní osobnosti – 
scénograf Daniel Dvořák, choreograf Petr Zuska, 
dirigent Jaroslav Kyzlink a kostýmní výtvarnice 
Kateřina Štefková. Jak se vám spolupracuje? 
Výrazné osobnosti mají výrazné i osobité názory. 
Spolupracuje se nám všem dobře, protože máme 
společný zájem vytvořit dobrou inscenaci. 

Inscenace byla již uvedena v červnu na festivalu 
Smetanova Litomyšl, ovšem v upravené verzi. Na co 
se diváci mohou těšit? 
Inscenace na festivalu v Litomyšli byla uvedena 
ve verzi prakticky bez scény. Diváci v Národním diva-
dle tedy uvidí inscenaci poprvé kompletně. 

Libuše skýtá mnoho rovin. Nabízí se zde spojitost 
s výročím, slavnostním uváděním inscenace, stá-
totvornost, kult silné ženy … Jak jste uchopil téma vy? 
Předloha obsahuje silné poselství. Společnost může 
být úspěšná, bude-li silná ve své svornosti. Když po-
mineme žabomyší spory a budeme si vědomí kontinu-
ity, budeme se umět poučit z vlastních dějin a budeme 
sdílet společné hodnoty se vší upřímností, budeme mít 
šanci žít v harmonickém světě přátelství. 

Libuše je v podstatě historickým výjevem, nejde 
o dramatické dílo s dějem a rozuzlením, do jaké 
míry je nutné takovou předlohu zpracovat klasicky, 
resp. unese i moderní prvky, aniž by přišla o svůj 
slavnostní pel?
Opera Libuše znázorňuje mytologii, nikoliv historii. 
Takzvanou modernu a takzvanou klasiku se snažím 

nerozlišovat. Každému nově uvedenému dílu zkouším 
porozumět v kontextu doby, ve které vzniklo, a nahlížet 
z naší dnešní lidské a estetické zkušenosti.

Nosil jste zpracované téma v hlavě dlouho? 
Každá inscenace se rodí dlouho na základě dialogu 
všech tvůrců. Tento dialog pokračuje i při zkouškách. 
Musíte nakonec „ucítit“, že jste na cestě, která vám 
dává smysl.

Jaké jsou pro vás osobně rozdíly při režírování 
činohry a opery? 
Režie je jen jedna. Různá je hierarchie výrazových pro-
středků. Míra stylizace, scénický čas i temporytmus.

Česká mytická kněžna je také spjata s Prahou.  
Co máte na Praze nejraději? 
Poslední léta Národní divadlo.

Libuše je symbolem ženství, mateřství, mírnosti 
a pokojného života. Jak rezonuje téma silné ženy 
v současnosti? 
Vážím si žen i mužů a už dlouho nerozlišuji postoje  
lidí podle pohlaví.

Smetana určil Libuši k provádění při slavnostních 
příležitostech týkajících se života společnosti, která 
se po roce 1860 začala v rovině kulturní, politické, 
hospodářské výrazně emancipovat. Jak je na tom 
společnost dnes? 
To není otázka pro stručnou odpověď. Naše společnost 
je bohatá a chybí jí větší úcta k vlastnímu duchovnímu 
bohatství.

Libuše předpovídala budoucnost. Věříte legendám? 
Legendy jsou prostředkem interpretace důležité 
zkušenosti lidí. Upevňují tak víru v hodnoty, které 
nás přesahují a které nás zároveň propojují s naší 
minulostí i budoucností. Nelze věřit všem reáliím jejich 
příběhů, ale je třeba hledat jejich hlubší smysl. O to se 
společně s Bedřichem Smetanou pokoušíme. 

Eva Sochorová

 >

Prof. Jan Burian
Foto: J. Fulín
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Zeptali jsme se také  
JAROSLAVA KYZLINKA, 
hudebního ředitele Opery 
ND, který připravovanou 
Libuši hudebně nastudoval

Držíte se nějaké interpretační tradice, nebo přistu-
pujete k interpretaci po svém a v čem? 
Popravdě nepříliš rád se vyjadřuji ke svým koncepcím, 
rozbory a teorie nechávám jiným – říkám – přijďte si 
dílo raději poslechnout … Tak jako při každém novém 
nastudování kteréhokoli díla z našeho národního 
pokladu, kam bezesporu Smetanova Libuše patří, 
vyvstává mnoho otázek. Základní je: nakolik na ope-
ru, kterou „všichni přece znají a vědí, kdo a jak ji má 
zpívat a hrát“, nahlížet touto optikou „tradice“, nebo se 
podívat k pramenům, čili vzít tzv. čistý notový zápis 
„neušpiněný“ letitými nánosy různých interpretací. 
Připravuji-li nyní nové nastudování Libuše v Národním 
divadle, mimo nádherné odpovědnosti k dílu samot-
nému i souboru naší první scény, jsou pro mne velmi 
inspirativní záznamy minulých nastudování Zdeňka 
Košlera a Jaroslava Krombholce, který zde dirigoval 
Libuši skoro půl století. Na záznamech z jeho předsta-
vení během let lze krásně vysledovat jeho interpretač-
ní vývoj. Libuše je však pro mne i opera, ve které lze 
najít také méně patetické momenty – Smetana napsal 
vedle skutečně slavnostních pasáží také mnoho 
intimnější hudby, například pro nešťastnou Krasavu 
– pokud se v jejich interpretaci oprostíme od obro-
zeneckého patosu, věřím, že zazní pravdivé krásné 
fráze, které pak budou kontrapunktem k opulentním 
oslavným plochám.

Podle čeho jste volil sólistky – současné interpretky 
kněžny Libuše, Danu Burešovou a Ivetu Jiříkovou?
Každé nastudování Libuše většinou přinese nové 
sólistické obsazení – v poválečném období excelo-
valy v Národním divadle v titulní roli v jednotlivých 
nastudováních například dámy Červinková, Šubrtová, 
Beňačková či Urbanová. Pro letošní premiéry roli 
Libuše připravují domácí sólistka Dana Burešová 
a hostující Iveta Jiříková, která se vrací na jeviště 
Národního divadla po delším čase – v poslední době 
hostuje například v Janáčkově opeře v Brně i na scéně 
Státní opery v roli princezny Turandot. Každá z nich 
ztvárňuje postavu osobitým způsobem, určitě divákům 
doporučuji vidět a slyšet obě alternace, stejně jako 
například v případě postavy Přemysla, ve které se 
budou střídat barytonisté Svatopluk Sem a Adam 
Plachetka. Libuše je velkou výzvou také pro Orchestr 
a Sbor Národního divadla, který bude ještě rozšířen 
o členy Kühnova smíšeného sboru. Musím říci, že pro 
nás všechny je nové nastudování slavnostní opery 
Libuše v jubilejním roce s osmičkou na konci velkým 
závazkem – věřím, že jakýsi nepopsatelně přítomný 
dotek dějin a odpovědnosti za naši republiku přeskočí 
i na diváky.

 >

Dana Burešová
Foto: H. Smejkalová

FO
TO

: I
. S

O
CH

O
R

O
VÁ



Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Český rozhlas Vltava, Svět a divadlo, Harmonie

 

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

SLAVNOSTNÍ 
KONCERT 

PŘI PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ  
VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

ČÁST I.
SMETANA–DVOŘÁK–JANÁČEK–MARTINŮ–SUCHOŇ

21. ZÁŘÍ 2018
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OPERA > PREMIÉRA

Libuše
Hudební nastudování: Jaroslav Kyzlink

Dirigenti:  
Jaroslav Kyzlink / Jan Chalupecký

Režie: Jan Burian
Scéna: Daniel Dvořák

Kostýmy: Kateřina Štefková
Choreografie: Petr Zuska

Účinkují:
Libuše: Dana Burešová / Iveta Jiříková

Přemysl ze Stadic: 
Adam Plachetka / Svatopluk Sem

Chrudoš od Otavy: 
Miloš Horák / František Zahradníček

Šťáhlav na Radbuze: 
Aleš Briscein / Jaroslav Březina

Krasava: 
Maria Kobielska / Petra Alvarez Šimková

Lutobor z Dobroslavského Chlumce: 
Peter Mikuláš / Jiří Sulženko

Radovan od Kamena Mosta: 
Jiří Brückler / Roman Janál

Radmila: 
Kateřina Jalovcová / Stanislava Jirků

První žnec:  
Magdaléna Malá / Eva Kývalová

Druhý žnec:  
Olessia Baranová / Lucie Hájková

Třetí žnec: Yvona Škvárová / Irina Rurac
Čtvrtý žnec: Václav Lemberk / Vít Šantora

Úhel pohledu, který Libuši přísluší nejpřirozeněji, je dán již samotným záměrem jejího 
autora a z něj plynoucí tradicí. Smetana určil Libuši k provádění při slavnostních příle-
žitostech, týkajících se života české společnosti, která se po roce 1860 začala v rovině 
kulturní, politické i hospodářské výrazně a hmatatelně emancipovat. 

Takovou příležitostí se stalo pro českou společnost 
nesmírně významné otevření Národního divadla, 
v roce 1881 nejprve dočasné a o dva roky později 
definitivní. Událost, která v symbolické rovině široce 
přesáhla úzký svět českého divadelnictví a stala se 
jednou z podstatných předzvěstí pozdějšího dosa-
žení samostatnosti v roce 1918. Sté výročí založení 
Československé republiky je tedy dnes pochopitelně 
zásadním momentem i pro samotné Národní divadlo 
a uvedení nové inscenace Libuše samozřejmým 
příspěvkem Národního divadla k tomuto jubileu. 
Žánrových označení, jimiž se snažíme Libuši cha-
rakterizovat, existuje více a jedním z nich může být 
i „scénický rituál smíru a očisty“. Od počátku Smetana 
v Libuši konflikty a protiklady nevyhrocuje, jak by se 
od operního dramatika očekávalo, nýbrž záměrně 
hledá cestu k jejich včasnému smírnému řešení. Ať 
již jde o hlavní dějotvorný spor dvou bratří o otcovské 
dědictví či protiklady mezi mužem a ženou, přísnou 
spravedlností a vstřícnou laskavostí, mezi původem 
„z lidu“ a původem „urozeným“, mezi motivy světla 

a tmy, ohně a vody, vždy jsou tyto konflikty ve Smeta-
nově opeře smiřovány v ústřední postavě kněžny Libu-
še, která není jen bájnou panovnicí, věštící Čechům 
slávu, nýbrž především očistným mytickým symbolem 
ženství a mateřství, mírnosti a pokojného života.

Libuše a jubilejní 60. ročník Smetanovy Litomyšle
První představení nové inscenace slavnostní Smeta-
novy opery Libuše nastudované k 100. výročí republiky 
proběhlo v upravené podobě v zámeckém nádvoří 
4. července na festivalu Smetanova Litomyšl. 

Premiéry: 
14. a 16. září 2018

Uvádíme:
28. září a 27. října 2018
v Národním divadle

 >

Dana Burešová jako Libuše
Foto: H. Smejkalová
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OPERA > KONCERT

Část I. – Koncert k zahájení sezony 2018/2019

21. září uvedeme pod taktovkou JAROSLAVA KYZLINKA slavnostní zahajovací  
koncert, který je letos věnovaný stoletému výročí založení samostatného státu. 

Slavnostní koncert  
ke 100. výročí vzniku 
Československa 

Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Orchestr Národního divadla

Sbor Národního divadla, 
sbormistr: Pavel Vaněk

Kühnův dětský sbor,
sbormistr: Jiří Chvála

Kühnův smíšený sbor, 
sbormistr: Jaroslav Brych

Sólisté:
Gabriela Beňačková, Alžběta Poláčková, 

Peter Berger, Jaroslav Březina, Josef 
Moravec, Jiří Brückler, Vladimír Chmelo, 

Peter Mikuláš

Uvádíme:
21. září 2018

v Národnín divadle

Zářijové koncerty Opery Národního divadla a Státní 
opery pořádané k zahájení divadelní sezony se zpra-
vidla vztahují k určitému tématu. V posledních letech 
jsme se věnovali pozapomenutým autorům a jejich 
dílům, která byla v minulosti uváděna Národním 
divadlem a Novým německým divadlem, předchůd-
cem dnešní Státní opery, ale v posledních desetiletích 
našla svá uplatnění pouze na policiích v knihovně 
notových materiálů. Také letos se obracíme do histo-
rie, ovšem nikoli pouze našich divadel, nýbrž našeho 
státu. V roce, kdy je připomínáno 100. výročí vzniku 

Československa, se také Opera Národního divadla 
připojuje několika počiny k projektu Společné století 
1918-2018. Existenci společného státu Čechů a Slo-
váků připomene především česko-slovenské obsazení 
koncertu, které zároveň dokazuje spolupráci obou 
národů i po rozdělení Československa. Slovenskou 
tvorbu bude reprezentovat průřez třetím jednáním 
opery Svätopluk skladatele Eugena Suchoně (1908–
1993). Dílo připomíná společnou minulost, kdy byla 
naše území za vlády knížete Svatopluka I. součástí 
Velkomoravské říše. Na rozdíl od Smetanovy Libuše, 
která v duchu národního obrození vrcholí apoteózou 
českého národa, končí Svätopluk panovníkovou smrtí 
a svárem jeho synů vedoucím k rozpadu říše. Ostatní 
části programu, s výjimkou Smetanových Braniborů 
v Čechách, kteří odkazují k další z historických osmi-
ček, k událostem po bitvě na Moravském poli v roce 
1278 a snaze o získání samostatnosti, se zásadních 
dějinných událostí netýkají. Ostatně česká operní lite-
ratura taková díla prakticky ani nenabízí. Ovšem oper-
ní tvorba jako taková byla významnou součástí eman-
cipačních snah českého národa v průběhu 19. století 
až do první světové války. Tuto epochu v programu 
zastupuje dílo Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, 
následující období pak úryvky z oper Leoše Janáč-
ka a Bohuslava Martinů. Životní příběh posledního 
jmenovaného skladatele pak demonstruje podobné 
osudy mnoha Čechoslováků, kteří se ve 20. století stali 
nepohodlnými pro nacistický a následně komunistický 
režim a nemohli působit ve své vlasti.

Program:
Eugen Suchoň: Svätopluk (výběr z 3. jednání)
Bohuslav Martinů: Hry o Marii (výběr)
Bedřich Smetana: Braniboři v Čechách (výběr)
Bedřich Smetana: Hubička (výběr)
Antonín Dvořák: Jakobín (výběr)
Antonín Dvořák: Rusalka – Měsíčku na nebi hlubokém 
Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky – Neříkal  
jsem to …, závěr opery

 >

Gabriela Beňačková
Foto: Archiv
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OPERA > PREMIÉRA

Beethovenův 
operní solitér

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
FIDELIO

Hudební nastudování a dirigent:  
Andreas Sebastian Weiser

Režie: Vera Nemirova
Scéna a kostýmy: Ulrike Kunze

Sbormistr: Adolf Melichar
Dramaturgie:  

Sonja Nemirova, Jitka Slavíková

Účinkují:
Leonore: Melanie Diener /  

/ Manuela Uhl / Dana Burešová
Florestan: Daniel Frank / Erin Caves

Don Fernando: Paul Armin Edelmann / 
/ Jiří Rajniš / Jiří Sulženko

Don Pizarro: Miguelangelo Cavalcanti / 
/ Sebastian Holecek

Rocco: Oleg Korotkov / Zdeněk Plech
Marzelline: Felicitas Fuchs / Yukiko Kinjo

Jaquino: Václav Lemberk / Josef Moravec
První vězeň: Sergej Smirnyj

Druhý vězeň:  
Tomáš Bartůněk / Alexander Laptěv

Orchestr a Sbor Státní opery 
Koncertní mistři: 

Radovan Šandera / Antonín Burda

Premiéry: 
22. a 23. září 2018

ve Stavovském divadle

Opera Fidelio Ludwiga van Beethovena (1770–1827) má – s trochou 
nadsázky – v Německu a Rakousku podobnou slavnostní gloriolu, jakou 
má u nás Smetanova Libuše. Alespoň ve 20. století, kdy byla v Rakousku 
a Německu dávána při významných kulturních a společenských udá-
lostech. Takovou příležitostí byl 31. 7. 1948 na Salcburském festivale 
Fidelio Wilhelma Furtwänglera nebo galapremiéra Fidelia Karla Böhma 
při slavnostním znovuotevření Vídeňské státní opery 5. 11. 1955. S ješ-
tě větší nadsázkou bychom takto mohli označit i nadcházející pražskou 
inscenaci.

 >
Daniel Frank

Foto: Mats Bäcker



13

Je to poprvé, kdy soubor Státní opery, na jehož 
pomyslném začátku stála opera pražského 
Nového německého divadla (1888–1938), 
vstupuje s premiérou nové inscenace do Sta-
vovského divadla. Do onoho divadla (neboli 
v letech 1798–1864 Länständisches Theater 
der königlischen Altstadt Prag), v němž pod 
taktovkou Carla Marii von Webera zazněl 
24. 11. 1814 Fidelio poprvé v českých zemích 
a kde 9. 7. 1886 tento Beethovenův operní 
solitér dirigoval Gustav Mahler. Do divadla, 
v němž na přání Ludwiga van Beethovena 
měla být jeho opera provedena už v roce 1807. 
Zatím k poslednímu uvedení Beethovenovy 
opery v Praze došlo 9. 10. 1993 ve Státní opeře 
Praha, v nastudování hostujícím rakouským 
dirigentem Peterem Schrottnerem, tehdy ale 
pod názvem Leonora, aby bylo zdůrazněno, že 
jde o původní verzi opery z roku 1805.

Pod současnou inscenací (uvádíme poslední 
verzi z roku 1815) jsou podepsáni hudební 
ředitel Státní opery, německý dirigent Andreas 
Sebastian Weiser, a bulharsko-německá reži-
sérka Vera Nemirova se svou tvůrčí spolupra-
covnicí, německou scénografkou a kostýmní 
výtvarnicí Ulrikou Kunze. K nejvýznamnějším 
režiím Nemirové patří Prsten Nibelungův 
v Opeře Frankfurt (2010–2012), Valkýra na Ve-
likonočním festivale v Salcburku v hudebním 
nastudování Christiana Thielemanna (2017), 
Piková dáma (2007) a Macbeth (2009) ve Ví-
deňské státní opeře nebo Bergova Lulu (2010) 
na Salcburském festivale. V rolích Florestana 
a Leonory se do Prahy vrací dva vynikající 
pěvci: jeden z nejuznávanějších wagnerov-
ských pěvců současné operní scény, švédský 
tenorista Daniel Frank, který si Prahu bezvý-
hradně podmanil jako Tannhäuser ve Státní 
opeře (2014), a německá sopranistka Melanie 
Diener, kterou si pamatujeme z památného 
provedení Lyrické symfonie Alexandra Zemlin-
ského v březnu 2017 ve Foru Karlín (Orchestr 
Státní opery dirigoval A. S. Weiser). 

Jejím partnerem byl tehdy rakouský barytoni-
sta Paul Armin Edelmann, který se v pražské 
inscenaci Fidelia ujme role Dona Fernanda. 
V roli krutého guvernéra Dona Pizzara se 
poprvé u nás představí renomovaný rakous-
ký basbarytonista Sebastian Holecek, který 
hostuje na nejvýznamnějších operních scénách 
včetně Vídeňské státní opery a londýnské Co-
vent Garden; Dona Pizzara zpíval mj. s římskou 
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, v Theater 
an der Wien a Théâtre des Champs-Elysées 
v Paříži. Ale i další protagonisté této inscenace 
patří k předním sólistům pražského souboru 
a k vyhledávaným zahraničním pěvcům. Zmiň-
me aspoň další Leonoru, německou soprani-
stku Manuelu Uhl, které mezinárodní renomé 
zajistily zejména role v operách Richarda 
Strausse a Richarda Wagnera, ale zároveň je 
i vyhledávanou pěvkyní partitur Beethovena, 
Webera, Schrekera či Korngolda. Další Flo-
restan, americký tenorista Erin Caves, hostuje 
na mnoha předních světových scénách včetně 
milánské La Scaly.
 

Jitka Slavíková

 >

Melanie Diener
Foto: Johannes Ifkovits
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OPERA > PŘIPRAVUJEME KONCERT

Faszination Wagner
Dirigent: Matthias Fletzberger

Režie: Selcuk Cara

Světová premiéra:
25. a 26. října 2018

ve Foru Karlín

Hudba Richarda Wagnera fascinuje generace lidí nejrozličnějších kulturních okruhů. 
Pokusíme se ve dvouhodinovém programu tuto fascinaci publiku neobvyklým způ-
sobem přiblížit. Nejlepší wagnerovský tenorista současnosti ANDREAS SCHAGER 
představí společně se svou manželkou LIDIÍ BAICH exkluzivně 25. října v pražském 
Foru Karlín svůj nový multimediální projekt Faszination Wagner. Spolupráce s Národ-
ním divadlem přichází opakovaně po velkém úspěchu loňského koncertu Beethoven–
Berg–Wagner.

Rozhovor s Andreasem Schagerem

Zaujalo mě, že jste původně studoval pedagogiku. 
Co zapříčinilo, že jste se rozhodl změnit profesi?
Během studia ve Vídni jsem se dostal do sboru Vídeň-
ské pěvecké akademie, kde mě podporoval vynikající 
sbormistr Herbert Böck. Láska ke zpěvu rostla a můj 
nástup na univerzitu už byl jen otázkou času. 

Pocházíte z muzikální rodiny? 
Ano. Pocházím z venkovské rodiny a hodně se u nás 
muzicírovalo. Moje matka měla krásný hlas a při práci 
si často a ráda zpívala.

Váš debut přišel v roce 1998, kdy jste zpíval Mo-
zartova Ferranda v opeře Così fan tutte. Následně 
jste sedm let zpíval operetu. Kdy přesně přišla ona 
změna repertoáru, že jste se zaměřil na Wagnera? 
První Siegfried byl přirozeně milník a otevřel mi 
cestu do Státní opery v Berlíně. Na základě úspěchu 
v Halle mě doporučil Karl Heinz Steffens Danielu 
Barenboimovi. 

Rok 2012 lze označit jako váš zlomový rok. Tehdy po-
prvé jste zpíval Siegfrieda. Jak na to vzpomínáte?
Metropolitní opera je přirozeně zcela zvláštní výzva. 
Osud to se mnou myslel dobře a mohl jsem ho už 
zpívat s největšími dirigenty. Ale mezi divadly nedělám 
rozdíl, vždycky přistupuji k úkolu se stejnou vážností 
a zodpovědností. 

Která z rolí je vaší nejoblíbenější? Chybí vám  
na repertoáru nějaká velká wagnerovská role?
Vždycky se identifikuji s rolí, na které právě pracuju, 
proto je pro mě těžké na tuto otázku odpovědět. Své 
pěvecké povolání zkrátka miluji. Dvě velké wagnerov-
ské tenorové role mi ještě chybí. Lohengrin, toho budu 
tento rok zpívat ve Vídeňské státní opeře, a Stolzing. 

Co se vašeho repertoáru týče, zpíváte již téměř vý-
lučně Wagnera. Neláká vás občas si zazpívat i něco 
„na oddech“?
Wagnera obsazují divadla vždycky nejdřív a na mnoho 
let dopředu. Tak se diář wagnerovskými rolemi často 
zaplní velmi rychle. Nevadí mi to, protože, jak jsem 
řekl, zpívám ho velmi, velmi rád. Ale v mezidobí se 
také stále snažím udržovat ohebnost hlasu písňovým 
repertoárem, rolemi, jako je Tamino, kterého zpívám 
v berlínské Státní opeře, Max v Čarostřelci nebo Flo-
restan ve Fideliovi. 

Wagnerovské role se vyznačují svou délkou a ná-
ročností jak pro dirigenty, tak pro samotné zpěváky. 
Co vám osobně imponuje na Wagnerovi a jak lze 
vůbec fyzicky a pěvecky zvládnout nároky, které 
jsou v jeho partiturách obsažené?
Wagner zformoval text a hudbu v jednotu jako žádný 
jiný skladatel. Tím fascinuje, a to je také odpověď 
na vaši otázku. Když se interpret soustředí na text 
a emoci, na které je jeho hudba založena, pak nároč-
nost role zvládne, a dokonce z ní ještě čerpá energii. 

Při vašem plném diáři se přirozeně nabízí otázka: 
Kolik máte času sám pro sebe? Prý si vás velké 
domy rezervují na pět až šest let dopředu…
V dětství na venkovském statku jsem se naučil neroz-
lišovat mezi soukromím a prací. Je pro mě ale přiro-
zeně zvlášť radostné, že mám tady v Praze příležitost 
stát na jevišti společně se svou manželkou Lidií. 

Mili Losmanová

 >

Andreas Schager
Foto: D. Jerusalem
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OPERA > OHLÉDNUTÍ

Nabucco
Premiéra Nabucca v režii 
JOSÉ CURY a hubebním 
nastudování ANDREASE 
SEBASTIENA WEISERA 
s Orchestrem a Sborem 

Státní opery se uskutečni-
la na samém konci června 
v Hudebním divadle Karlín.

Uvádíme:
13. a 15. září 2018

a 30. října 2018
v Hudebním divadle Karlín

Nabucco byl v minulosti inscenován na bezpočet způ-
sobů. Jsou inscenace, které jsou opravdu krásné, ale 
viděl jsem i několik produkcí, které působily vyloženě 
směšně. Vzpomínám si na jednu inscenaci v Německu, 
ve které byli sboristé oblečeni jako včely. A Abigaile 
byla Včelí královna … Takže je to opravdu choulostivé 
dílo, protože umožnuje různé manipulace.
José Cura, rozhovor s Danielem Jägerem, ČRo

Z obsazení první premiéry vynikli zejména Martin Bár-
ta jako Nabucco a hostující Chorvatka Kristina Kolar 
v roli Abigaille. Bárta se pro svou úlohu výtečně hodil 
jak typově, tak vokálně: jeho hlas má patřičný objem, 
zajímavou barvu i zřetelný cit pro raný verdiovský 
kompoziční styl. Kolar disponuje spolehlivou pěveckou 
technikou a její dramatický soprán se také příjemně 
poslouchá ... Úctyhodný a suverénní pěvecký výkon 
předvedl i Roman Vocel v roli kněze Zachariáše.
Robert Rytina, Hudební rozhledy 8/2018 

Celkově je třeba na Curově Nabuccovi ocenit, že se 
mu podařilo vytvořit na pohled velmi specifickou 
a originální inscenaci, která poměrně úspěšně spojuje 
konvenční režijní pojetí s nápaditým a příjemným 
vizuálem. 
Denisa Valterová, Harmonie

Ze sólových pěvců vynikala obzvláště chorvatská pěv-
kyně Kristina Kolar, jejíž Abigaile byla dokonale zvlád-
nutou postavou plnou vášně, lítosti a touhy po pomstě. 
Každá její árie si vysloužila bouřlivý potlesk.
Ondřej Josef Kubáček, Lui

Cura je při osobním setkání okouzlující a na jevišti 
charismatický, ale umí také dávat ostatním těžké 
úkoly, dřít je až na samou hranici. 
Frank Kuznik, Hospodářské noviny

Řekli o inscenaci:

 >

Hudební ředitel SO a dirigent Andreas Sebastien Weiser,  
Jan Burian a José Cura 
Foto: H. Smejkalová

 >
Po představení na scéně

 >

Ředitel Národního divadla Jan Burian, 
Maestro José Cura a ředitelka Opery 

ND a SO Silvia Hroncová
Foto: H. Smejkalová
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UDÁLOST

Národní divadlo hostí  
jubilejní 55. ročník Zlaté Prahy
ŠTEFAN MARGITA, MAGDA VÁŠÁRYOVÁ, GABRIELA BEŇAČKOVÁ, Rusalka, Franz Kafka, Bohuslav 
Martinů anebo hvězdy nové řady StarDance. To jsou jen některá z lákadel, jež ozdobí pětapadesátý 
ročník Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha, pořádaného Českou televizí. Již čtvrtým rokem 
jej od 19. do 22. září hostí Nová scéna ND a její nejbližší okolí. Letos bude festival Zlatá Praha poprvé 
doprovázet i bohatý večerní páteční a sobotní program v klubu Lávka, kde se lidé budou moci unášet 
v rytmu hudby a tance až do pozdních ranních hodin.

Sérii slavnostních večerů letos zahájí 
ve středu 19. září přímým přenosem 
na ČT art operní pěvec Štefan Margita, 
který si na pódium Nové scény přizve 
své neméně zajímavé hosty. Vstupenky 
na zahajovací koncert je možné 
zakoupit v předprodeji Národního 
divadla. O den později se návštěvníci 
Nové scény mohou zúčastnit hned 
dvou programů. Od 17.30 se představí 
Kafka Band se svou hudebně-diva-
delní inscenací Amerika a od 20 hodin 
se na velké plátno po dlouhé době 
dostane unikátní filmové zpracování 
opery Rusalka z roku 1977. Celý večer 
je koncipován jako pocta režiséro-
vi filmu Petru Weiglovi, který nás 
nedávno navždy opustil. Slavnostní 
filmové projekce se osobně zúčastní 
mnoho osobností, které se na je-
jím vzniku podílely. Účast přislíbily 
herečka Magda Vášáryová a operní 
pěvkyně Gabriela Beňačková, které 
filmové Rusalce propůjčily tvář a hlas. 
A s nimi také Milan Kňažko ztvárňující 
Prince, Libuše Márová, jež nazpívala 

roli Ježibaby, či dirigent Libor Pešek, 
který měl za doprovodu Symfonického 
orchestru Bavorského rozhlasu celou 
zvukovou stopu snímku pod svou 
taktovkou. Vstup na obě čtvrteční akce 
je zdarma, ale je nutné si předem 
rezervovat místo na e-mailu: 
infogoldenprague@ceskatelevize.cz 
nebo na telefonu 730 800 127. 
To platí i pro páteční večer 21. září, 
kdy bude na Nové scéně a velkém 
filmovém plátně uvedena slavnostní 
premiéra televizního zpracování ko-
morní opery B. Martinů Čím lidé žijí.
Zlatá Praha letos chystá i blok před-
premiér, které bude promítat ve čtvr-
tek 20. 9. mezi 11.00 a 18.00 hod. 
za účasti jejich protagonistů a tvůrců 
v provozní budově B (Themosu). Vstup 
na tyto speciální projekce je z náměstí 
Václava Havla (piazzety Národního 
divadla) a je také zdarma. Na Nové 
scéně bude po celou dobu festivalu 
již tradičně veřejnosti přístupná 
videotéka, kde lidé mohou zhlédnout 
desítky soutěžních i nesoutěžních 

hudebních, tanečních a divadelních 
snímků z celého světa. V instalovaných 
videoboxech či na vlastních zařízeních 
prostřednictvím lokální wi-fi sítě tak 
bude možné vidět skutečně to nejlepší, 
co za poslední rok v televizním světě 
umění a kultury vzniklo. 
Mezi partnerské večery festivalu patří 
například baletní představení baletu 
ND Chvění Petra Zusky, Slavnostní 
koncert Opery ND ke 100. výročí vzniku 
Československé republiky či inscenace 
Varieté Freda A. aneb Chytání větru 
ve Studiu Ypsilon. 
Letos opět ožije i piazzeta Národního 
divadla. Poprvé v pátek 21. září, kdy 
tanečník Jan Onder přivítá některé 
z hvězd nadcházející nové řady sou-
těže StarDance a zatančí i s malými 
dětmi. Podruhé v sobotu 22. září 
na tradičním Zlatém dnu Zlaté Prahy. 
Celodenní program pro celou rodinu 
plný koncertů, představení, tanečních 
a hudebních workshopů, improvizací 
přinese i vstup do zázemí Národního 
divadla. Vstup na piazzetu je volný, 

prohlídka ND vzhledem k omezené ka-
pacitě pouze po registraci na e-mailu: 
infogoldenprague@ceskatelevize.cz 
nebo na telefonu 730 800 127.
55. ročník Zlaté Prahy uzavře v sobotu 
22. září velké finále – slavnostní vy-
hlášení výsledků a program složený 
ze špičkových tanečních i hudebních 
výkonů. Večer v přímém přenosu 
vysílá kulturní kanál ČT art ve 20.20. 
O tom, které filmy letos zvítězí, bude 
rozhodovat mezinárodní pětičlenná 
porota, jejímž zástupcem za českou 
stranu je ředitel Institutu Bohuslava 
Martinů Aleš Březina. 

Těšíme se na vás od středy  
19. do soboty 22. září 2018  
v prostorách Nové scény ND  
a jejím okolí.

Více informací najdete  
na webové stránce festivalu  
www.festivalzlatapraha.cz nebo na  
facebookovém profilu Golden Prague 
International Television Festival. 

 >

Štefan Margita
Foto: J. Zatorsky
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Umělecký ředitel Činohry: 

DANIEL ŠPINAR

Ředitelka Činohry:
JANA DVOŘÁKOVÁ

Mezinárodní divadelní festival

Pražské křižovatky
Nová scéna 
a Stavovské divadlo
29. 9.–7. 10. 2018
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ČINOHRA > PŘIPRAVUJEME

Připravujeme 
v sezoně 2018/2019
Představovat ve stručnosti, co pro vás chystáme na novou sezonu, se jeví jako nemožné. 
Charakteristiky zvolených titulů můžeme snadno poskytnout, ale jak skutečně dopadne dílo, 
na němž se podílí řada umělců, jakým se vydá směrem (a jakou zprávu podá o dnešním svě-
tě), dopředu těžko odhadnout. Budeme se snažit, aby to byla sezona plná silných zážitků a in-
tenzivního divadelního setkání; snad se nám během ní podaří potkat se s vámi nejen během 
repríz běžného repertoáru, ale i na dalších doprovodných akcích, na něž zde místo nezbývá.

Rudolf Medek –Jiří Havelka – Marta Ljubková

Plukovník Švec
Režie: Jiří Havelka

Premiéry: 25. a 26. října 2018
na Nové scéně

Hrdinu českých legií v Rusku, plu-
kovníka Josefa Jiřího Švece, znal 
ve své době každý – vždyť za zdar 
legií spáchal sebevraždu. Historic-
ké události z roku 1918 se o deset 

let později staly námětem dramatu – a byl z něj 
v ND hit. Švecův příběh se potom vítězně valil 
všemi profesionálními i amatérskými divadly 
své doby, po roce 1938 ale z českých jevišť i dě-
jin zmizel. Hrdinská legionářská hra v součas-
ném zpracování, které čerpá z multimediálního 
a dokumentárního divadla, přibližuje nejen osud 
hrdiny, ale i osud textu.

Emil Hakl

Návštěva
Režie: Jan Frič

České premiéry: 22. a 23. listopadu 2018
na Nové scéně

„Ale víš co? Někdy mě až vochromí touha to 
všecko zastavit, stopnout, zatáhnout za brzdu. 
Víš co! Jsem ve věku, kdy mi umíraj kamarádi. 
Co po nás zbude? Mně by stačilo zůstat tu. Tady 
na tom rohu. Stát a čumět! Nikam nejít! Nepo-
kračovat, kurňa! Nezhebnout! Víš, co myslim? 
Taky to tak cejtíš?“ – Čtyři muži, dávní přátelé, 
pořádají večírek. Řeší se záležitosti osobní 
i dějinné, dávno dané a nezvratné, vedou se řeči 
o zániku lidstva, geopolitických eskapádách 
světových velmocí i prohnilosti českých elit. 
A hodiny pomalu odpočítávají čas … Divadelní 
debut Emila Hakla – autorská dramatizace 
povídky ze sbírky Hovězí kostky.

Stefan Zweig

Netrpělivost srdce
Režie a dramatizace: Daniel Špinar

České premiéry: 8. a 9. listopadu 2018
ve Stavovském divadle

Anton Hofmiller, poručík od hulánů, posádkou 
v ospalém městečku v předvečer první světové 
války, je pozván na slavnostní recepci do domu 
pána z Kekesfalvy, místní honorace. Na této ve-
čeři vyzve k tanci jeho dceru, netuše přitom, že 
Edita je zmrzačena na nohou a téměř neschop-
na chůze. Hofmiller z domu zbaběle uteče, ale 
hned na druhý den pokusí se tuto více trapnou 
než skandální epizodu napravit. Postupně se 
tak zaplétá do pasti svých „soucitných gest“, až 
v dívce vzbudí lásku. Mistrovský román rakous-
kého prozaika a esejisty je založený na pro-
nikavém popisu psychologie lidského jednání 
v konkrétních životních situacích.
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Karel Jaromír Erben 

Kytice
Režie: SKUTR

Premiéry: 28. února a 1. března 2019 
v Národním divadle

Jevištní adaptace nejčtenější české klasiky. 
Sbírka balad Kytice z pověstí národních byla 
inspirována českými lidovými pověstmi a mýty 
a již v době svého vzniku slavila úspěch a ovliv-
nila mnoho umělců. Kniha, jejíž symbolika je 
svázána s přírodou, každodenní venkovskou 
zkušeností a tradicí, je zároveň souborem váš-
nivých a smyslných příběhů, plných nadpřiroze-
na a děsuplných přízraků. 

Molière

Misantrop
Režie: Jan Frič

Premiéry: 23. a 24. května 2019
ve Stavovském divadle

Misantrop nenávidí lidi. Ale je tomu u Molièra 
skutečně tak? Jistě, Alcest pohrdá pokrytec-
kou společností, v níž lichotky střídají pomluvy 
a každý sleduje jen vlastní prospěch. Na dru-
hou stranu Alcest miluje Celimenu, která je 
zosobněním mravů, jež nesnáší. Je možné, ba 
dokonce žádoucí říkat pouze pravdu? Nezvrhne 
se někdy upřímnost v neomalenost? A dokáže 
Alcest v této své pravdě žít?

Jáchym Topol

Kouzelná země
Režie: Jan Mikulášek

Dramatizace: Mikulášek – Ljubková – Tošovský
České premiéry: 14. a 15. února 2019

ve Stavovském divadle

Jevištní adaptace třetího románu Jáchyma 
Topola Noční práce evokuje přízračný svět české 
pohraniční vesnice v čase přelomové dějinné 
události – okupace ČSSR vojsky zemí Varšavské 
smlouvy. Bratři Ondra a Kamil jsou sem „uklize-
ni“ svým otcem, který má blíže neurčené tajné 
poslání a nemůže se o kluky starat. Na ploše 
několika srpnových dnů, kterými nás Topol 
svým jedinečným obrazivým stylem provádí, 
jako bychom se ocitli v sousedství všeho pod-
statného, čím mohla typická česká vesnice pro-
jít – válka, odsun, kolektivizace, ale také hony 
na čarodějnice, pogromy, masopustní orgie.

Karel Hugo Hilar – Daniel Špinar

Za krásu
Režie: Daniel Špinar

České premiéry: 14. a 15. března 2019
na Nové scéně

Dramatik, dramaturg, režisér, kritik, esejista, 
který proměnil zdejší divadlo. Karel Hugo Hilar, 
vlastním jménem nepoeticky Karel Bakule, při-
šel do Národního divadla na vrcholu své tvůrčí 
a životní síly v roce 1921 a přišel, jak praví 
historikové, „na území velmi komplikované 
a nepřátelské“. Divadelní inscenace jako pocta 
velkému duchu, osobě výrazné, umělci, který 
posunul české umění o míle vpřed a jehož slova 
jsou dnes stejně vzrušující jako před sto lety. 

Ascanio Celestini

Proslov k národu 
Režie: Petra Tejnorová

České premiéry: 6. a 7. června 2019
na Nové scéně

Divadlo italského spisovatele, dramatika, reži-
séra a herce Ascania Celestiniho je divadlem 
slova, vyprávění, hry s jazykem a jeho významy. 
Jeho texty si vtipným, provokujícím, ale často 
také dojemným a burcujícím způsobem berou 
na mušku současný svět, jeho rozpory a nevidi-
telná zákoutí – ať už je jimi sociální nerovnost, 
dětská práce, hrozící ekologická katastrofa 
nebo korupce ve vládě.
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ČINOHRA > FESTIVAL

II. ročník

Nová scéna 
a Stavovské divadlo
29. 9.–7. 10. 2018

Mezinárodní
divadelní
festival

29. září 2018 od 20.00 na Nové scéně

GAVRILO PRINCIP
De Warme Winkel, Nizozemsko

V neděli 28. června 1914 hodlá Gavrilo Princip a jeho pět přátel spáchat 
atentát na habsburského následníka trůnu Františka Ferdinanda během 
jeho návštěvy v Sarajevu. Jenže pistole selžou a ruční granáty vybuchnou 
příliš pozdě, pokud vůbec – atentát se nezdaří. František Ferdinand se 
rozhodne změnit trasu – instruováni jsou všichni s výjimkou jeho řidiče. 
Hladový a zklamaný Gavrilo vejde do pekárny. Ve chvíli, kdy z ní vyjde ven, 
projíždí kolem arcivévoda. Vytáhnout zbraň už Gavrilo nestihne, jenže 
k jeho naprostému údivu auto zastavuje, aby se otočilo. Tím posledním, 
na kom spočine zrak Františka Ferdinanda, je hubený mladíček s úzkými 
rameny a tenoučkým knírkem … Šílená, orgastická divadelní rekonstruk-
ce, která se nápadně podobá bitevnímu poli, přináší divákům intenzivní 
zážitek u nás ne stále obvyklého live-cinema.

120 minut, v nizozemštině s anglickými a českými titulky,  
po představení proběhne ve foyer Nové scény debata s tvůrci

29. a 30. září od 20.00 v Provozní budově B

CUCKOO
Jaha Koo, Korejská republika

Když jednou Jahovi Koo jeho elektrický hrnec na rýži oznámil, že jídlo 
je hotovo, pocítil Jaha hlubokou osamělost. „Golibmuwon“ (고립무원) je 
nepřeložitelný korejský výraz, který znamená zoufalé osamění, typické 
pro životy mnoha mladých lidí v dnešní Jižní Koreji. Před dvaceti lety 
v zemi udeřila velká ekonomická krize, srovnatelná s tou, jež zasáhla 
Spojené státy a jižní Evropu roku 2008. Tahle krize zásadně ovlivnila život 
generace, k níž Jaha Koo patří. Byl svědkem řady tamějších problémů: 
nezaměstnanosti mladých a socioekonomické nerovnosti, zvyšujícího se 
počtu sebevražd, izolace, společenského vyloučení, posedlosti vizáží... 
V tragikomickém rozhovoru se divák spolu s Jahou a jeho chytrými hrnci 
vydá na cestu korejským dvacetiletím, na níž se osobní zážitky pojí s poli-
tickými událostmi a obrazy štěstí, ekonomické krize a smrti.

60 minut, v korejštině s anglickými a českými titulky,  
po představení 30. září proběhne v hledišti debata s tvůrci
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1. října 2018 od 20.00 na Nové scéně

SONS OF SISSY
Simon Mayer, Rakousko

Čtyři performeři a hudebníci – tradiční alpská hudba, nejrůznější skupi-
nové tance, rituální praktiky – a divadelní experiment. Tato čtveřice, bez 
ohledu na konzervativce a na konvence, dává vzniknout nevídané směsici 
nového přístupu k umění i ke společenským rolím a významům. Odmítá 
škatulkování a dělá vše pro to, aby dostála svému jménu (jsou to muži, 
kteří se nebojí být ženami, aniž ztrácejí své mužství), a tak zakládá bizarní 
folkový kvartet, částečně aby si pořádně zatančila, částečně aby na hlavu 
obrátila otřepané mužské vzorce našich dávných tradic.

60 minut bez přestávky, jazykově bezbariérové,  
po představení proběhne ve foyer Nové scény debata s tvůrci

3. října 2018 od 16.00 ve foyer Nové scény

CRAZY BUT TRUE
Ant Hampton, Velká Británie

Interaktivní instalace pro děti od 8 do 11 let. Děti ve sluchátkách slyší text, 
který bez jakékoli předcházející zkoušky opakují na mikrofon. Výsledkem 
je nepřetržitý seznam mimořádných faktů v podobě zdánlivé diskuse. Cra-
zy But True zkoumá náš podíl na této skutečnosti – podíl nás, kteří jsme 
tu byli dřív a nyní se díváme a posloucháme. Zvenku je situace přehledná: 
dítě souhlasí s tím, že „řekne všechno, co mu je nařízeno říct“. Informace 
plyne z uší do mozku a odtud do pusy. Je to zábavné i problematické: 
přihlížející dospělí jsou zároveň „vně“ hry a zároveň uvnitř popisova-
ného světa, za nějž nesou zodpovědnost. Pro děti je to hlavně zábavná 
napínavá hra, díky níž se dozvídají věci, které si budou chtít zapamatovat. 
Některým možná dojde, proč se mnohé z nich často neříkají.

V češtině bez překladu, performance probíhá od 16.00 do 19.00 a je možno ji 
navštívit kdykoli v tomto čase a zdržet se libovolně dlouho, nakonec proběh-
ne debata s Antem Hamptonem

2. a 3. října 2018 od 20.00 na Nové scéně

IF A WINDOW WOULD OPEN
Teatro Nacional D. Maria II / Tiago Rodrigues, Portugalsko

Co vidíme v televizních zprávách v hlavním vysílacím čase? Nabídnutou 
skutečnost. Jakási obchodní společnost na výrobu zpráv se rozhodla, 
co se v horizontu jednoho dne stalo důležitého. Zprávy tvrdí, že toto je 
realita, jejíž jsme součástí. Realita, v níž – technicky vzato – si našich kaž-
dodenních úvah ani skutků nikdo nevšimne. Na počátku inscenace stojí 
nápad nahradit veřejný diskurs diskursem osobním. Je to zkoumání alter-
nativních způsobů, jak mluvit o věcech, které tvoří „zprávy“. Je to zrod jiné 
novinařiny, v lidském měřítku jeviště, kde oční kontakt mezi dvěma herci 
může mít stejnou důležitost jako globální oteplování.
V listopadu 2018 Tiago Rodrigues obdrží jako teprve druhý Portugalec 
v historii Evropskou divadelní cenu.

75 minut, v angličtině s českými titulky, po představení 3. října  
proběhne ve foyer Nové scény debata s tvůrci

4. října 2018 od 10.00 na Nové scéně, od 17.30 ve zkušebně Provoz. budovy ND

MY COUNTRY; A WORK IN PROGRESS
Vytvořily National Theatre a Cuba Pictures pro BBC, Velká Británie

Může existovat Spojené království? Bezprostředně po referendu o brexitu 
se tým z londýnského Královského národního divadla vydal na cesty, aby 
promluvil s lidmi od devíti do sedmadevadesáti let a vyslechl jejich názo-
ry na zemi, kterou všichni označují za svůj domov. V řadě velice osobních 
rozhovorů zazněly názory upřímné, emocionální, vtipné a někdy vyhroce-
né. Básnířka Carol Ann Duffy a režisér Rufus Norris je proložili proslovy 
stranických předsedů – a tak vznikla nová hra. Národní divadlo s ní objelo 
řadu měst ve Velké Británii a na závěr vznikl film. Ten je vlastně převo-
dem inscenace do jiného média. Nejedná se o běžný záznam divadelního 
díla, děj se odehrává v reálných kulisách, ale struktura představení, 
promluvy postav i původní obsazení byly zachovány.

55 minut, anglicky s českými titulky, po projekcích následují diskuse  
s producentem Pádraigem Cusackem

6. a 7. října 2018 od 19.00 ve Stavovském divadle

BRODSKIJ/BARYŠNIKOV
New Riga Theatre, Lotyšsko

Brodskij/Baryšnikov je sólová inscenace založená na básních nositele No-
belovy ceny Josifa Brodského v podání Michaila Baryšnikova; autorem pr-
votního nápadu a režisérem inscenace je významný lotyšský tvůrce Alvis 
Hermanis, umělecký šéf Nového divadla v Rize. Brodskij/Baryšnikov nabízí 
emocionální cestu do básníkových hlubokých, složitých textů, které zazní 
v Brodského mateřštině – ruštině. Baryšnikov recituje strhující, výmluvné 
verše svého životního přítele a svou křehkou fyzickou přítomností diváky 
přenáší do Hermanisovy pietní vize Brodského nejvnitřnějšího světa.

90 minut bez přestávky, v ruštině s českými titulky  
v překladu Maity Arnautové

3. a 4. října od 20.00 v Provozní budově B

LAS IDEAS
Federico León, Argentina

V inscenaci se Federico León s Juliánem Tellem, herec a spolupracovník 
s autorem textu a režisérem, zabývají různými uměleckými projekty. 
Přátelská schůzka dvou kamarádů se postupně promění v nabitý tvůrčí 
den. Sedí u pingpongového stolu, na němž je počítač a projektor. Záznamy 
ze zkoušek, materiály z ostatních projektů, různá stádia rozpracovanosti, 
nápady na další práci, momentální nápady i nápady vytažené z koše v po-
čítači – to vše je „na stole“. Je to jakýsi umělecký ping pong. Divák může 
v reálném čase sledovat, jak nápady přicházejí a mění se ve skutečnost; 
sleduje hypotézy a teorie okamžitě podrobované analýze, pozorování 
a konfrontaci. Všechno, co vidí, se stává potenciální náplní inscenace. Kde 
končí skutečný život tvůrců a co je jen umění, tak nelze přesně říct, hlavně 
když se další postavou stává sám počítač.

60 minut, španělsky s anglickými a českými titulky,  
po představení 4. října proběhne v hledišti debata s tvůrci

 >

CUCKOO
Foto: R. Dranga



„Dramaturgie Činohry Národního divadla měla s touto 
politickou hrou o politice šťastnou ruku – i pro režiséra 
Daniela Špinara, jenž na nabídnutém půdorysu textu 
v první části inscenace rozehrál herectvím přesvědči-
vě expresivitu jako téma lidského prvku a jeho mož-
ností v prostoru a hranicích politiky. (…) Činohra ND 
vstoupila kvalitně do onoho stále přibývajícího proudu 
politizace českého divadla.“
Jan Císař, Lidovky.cz, 1. června 2018

„Silně groteskní stylizace, kterou Špinar pravidelně 
ordinuje svým hercům, nemusí každému sedět. Ale 
svým způsobem přesně vypovídá o dnešním světě, 
kde žádná šílenost není nemožná. A tak před námi 
defiluje celá galerie postav, které přes silnou stylizaci 
připomínají různé verze dnešních politiků. S vysokou 
nadsázkou a škodolibým šklebem jako by režisér sle-
doval svět, kde se pod laskavými či odpornými maska-
mi vždy skrývá něco dalšího, co postavy chtějí skrýt.“
Jana Soprová, Scéna.cz, 4. června 2018

„Daniel Špinar umí s apokalyptickou rétorikou sou-
časné britské dramatiky pracovat. Svižné tempo jeho 
režie nezadržitelně spěje ke katastrofě. Bez patosu. 
S tragickou a pragmatickou věcností. (…) Autorka si 
vypůjčuje antické mýty a vplétá je do reality 21. století. 
Současným jazykem i dramatickými prostředky vykre-
sluje (i překresluje) spletité osudy hrdinů, stižených 
rodovou kletbou. Ví, jak budovat a udržet napětí. Vytvá-
ří mnohovrstevnatou epopej, jejíž paralely s dneškem 
nepřehlédne ani slepý. Fascinující podívaná!“
Šárka Švábová, Týden, 25. června 2018

„Vítejte v Thébách je hra s vycizelovanými pointami, 
inteligentními obrazy a bohatým jazykem. Navíc má 
silný morální a politický apel a v množství odkazů si 
každý divák najde ‚svoje‘ téma a Daniel Špinar z před-
lohy vytěžil opravdu mnoho.“
Tatiana Brederová, Divadelní noviny, 26. června 2018

1  David Matásek, Veronika Lazorčáková, Jana Stryková
2  Kateřina Winterová
3  Martina Preissová, David Matásek, Igor Orozovič
4  Obsazení Vítejte v Thébách
5  Gabriela Mikulková, Eva Salzmannová, Jana Stryková, Tereza Vilišová
Foto: P. Neubert
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ČINOHRA > PO PREMIÉŘE

Překlad: Lucie Kolouchová
Režie: Daniel Špinar

Dramaturgie: Ilona Smejkalová
Scéna: Henrich Boráros
Kostýmy: Linda Boráros

Hudba: Jan P. Muchow
Světelný design: Ondřej Kyncl

Hrají: Jana Stryková, David Matásek, 
Alena Štréblová, Radúz Mácha, Vero-
nika Lazorčáková, Pavlína Štorková, 

Matyáš Řezníček, Igor Orozovič, Martina 
Preissová, Jindřiška Dudziaková, Pavel 

Batěk, Kateřina Winterová, Jiří Štěpnička, 
Tereza Vilišová, Eva Salzmannová j. h., 

Gabriela Mikulková j. h., 
Sebastian Jacques j. h. 

Uvádíme:
16. a 24. září 2018  

a 9. a 17. října 2018 
ve Stavovském divadle

Moira Buffiniová

Vítejte v Thébách
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ČINOHRA > PŘIPRAVUJEME

Rudolf Medek –Jiří Havelka – Marta Ljubková
Režie: Jiří Havelka

Dramaturgie: Marta Ljubková
Hrají: Filip Kaňkovský, Matyáš Řezníček, 

Igor Orozovič, Pavel Batěk, Jan Bidlas, 
Alois Švehlík a další

Předpremiéra:
24. října 2018

Premiéry:
25. a 26. října 2018

na Nové scéně

Osud oddaného sokola a rusofila J. J. Švece vybočoval 
z řady „běžných“ legionářů: 25. října 1918, v předve-
čer vyhlášení Československé republiky, se totiž tento 
hrdina ve svém vagónu na nádraží v Aksakovu, bezmála 
1 600 km od domova, zastřelil. Rudolf Medek, generál 
a spisovatel, o tom u příležitosti desetiletého výročí 
vzniku ČSR napsal hru Plukovník Švec, a rozpoutal tak 
jednak divácké šílenství a jednak unikátní spory. Uve-
dení hry v hlavní roli s Bedřichem Karenem znamenalo 
úspěch, který do té doby žijící domácí autor nezažil – 
Plukovníka Švece pak hrála profesionální i ochotnická 
divadla celé republiky. Příběh o hrdinovi, který položil 
život, aby demotivované legionáře vzepnul k činu, 
znamenal zásadní povzbuzení domácích vlastenců, ale 
zároveň vyvolal polemiku o tom, co je „pravda“ na jeviš-
ti. Politické vášně převážily ty umělecké a z díla se stal 
objekt sporu o chápání dějin. Živá diskuse trvala několik 
let. Plukovník Švec se do Národního vrátil na pár repríz 
ještě v roce 1938. Potom se za ním ale zavírají vody 
a z dějin divadla i literatury mizí, podobně jako jeho 
autor, v té době příliš „pravicový“ Rudolf Medek.
Bereme si tento pokus o – svým způsobem – „dokumen-
tární“ drama a přenášíme ho na dnešní Novou scénu. 
Snažíme se k zapomenuté hře najít současnou cestu 
– a zajímá nás nejen vlastní děj, ale také dobové debaty 
a osud textu. Kam a jak mohla v našem povědomí zmi-
zet tak významná historická událost, jako bylo působení 
československých legií v Rusku? Co víme o desetiti-
sících našich předků, kteří v otřesných podmínkách 
nasazovali své životy za ideu svobodné republiky? Jaké 
to asi bylo, putovat tisíc kilometrů od domova vlakem 
přes Sibiř a bojovat za demokratické Rusko? Složitý 
příběh jednotlivců je v jistém smyslu otiskem složitého 
příběhu velkých dějin. Necháme zmizet, vyblednout své 
skutečné hrdiny, abychom začali adorovat ty falešné?

Dramatik Jaroslav Hilbert po premiéře Plukovníka Švece 
napsal: „Není to nic pro export, není to z výrobků Made 
in Czechoslovakia, které vyhlížejí přes hranice za pro-
dáním se a za representací. Hra zůstane doma, protože 
ještě jen pro domov psána a v domově jímava, ale zato 
– chtěl bych se vsadit! – až 28. října 1968 budeme slavit 
padesáté výročí naší samostatnosti, bude při tom ona 
hrána.“ Mýlil se, došlo na ni až o padesát let později.

Marta Ljubková

Reálný hrdina na jevišti – to není v divadle nic neobvyklého; do historie se obracel 
Shakespeare, Tyl a v dnešní době se to „skutečnými“ postavami v divadle hemží. 
Režisér Jiří Havelka se ve své tvorbě zabýval otcem českého filmu Janem 
Kříženeckým, bratry Mašíny, legendárním Pérákem, slovenskými estébáky  
– a nyní také plukovníkem českých legií v Rusku JOSEFEM JIŘÍM ŠVECEM.

 >

Rudolf Medek ve 20. letech  
20. století, tedy v době, kdy psal  
hru Plukovník Švec.
Foto: Archiv VHÚ

Plukovník Švec



25

ČINOHRA > SLAVÍME

Uběhlo zhruba sedm zim a vyhořelo přesně 
šest tisíc pět set třicet pět cigaret od chví-
le, kdy jsme se setkali v Ostravě. Mamince 
visí v obýváku – naše velkoformátová pieta 
z Balady pro banditu. Zrovna včera jsem ji viděl 
po dlouhé době. A ty se na ní tak záhadně 
smutně díváš. Hráli jsme spolu spoustu věcí, 
ale v kuřárně to bylo vždycky jen takové „ahoj“. 
A já si vždycky říkal, co to je za holku? Co si 
s ní mám povídat? Jaký je její svět? Co si mys-
lí? Jaká je? No byla to sice havířská práce, ale 
nakonec jsem se trošku pod povrch prokopal.
Komentovat tvé charisma a krásu je jako hlá-
sit, že „stěrače stírají“.
Úsměv, co se nezapomíná. Trošku schovaná 
za ubalenou cigaretou, rentgenové vnímaní 
všeho, co se děje kolem. Ctižádostivá – někdy 
až paličatá. Hledající. Zpívající. Hrající. Ne-
bezpečně chytrá. Duše plná básní. Srdce plné 
hudby. Umí za to vzít. Umí všechno. Prý nezná 
tančit, ale tomu nevěřím. Křehká, ale tajně. 
Milující holčičí věci, ale tajně. A kdovíjaká ještě.
Prostě otazník na prostředníku jemné ručky.
V takovou květinu jsi vykvetla. Krásnou a zra-
lou. Jen ji utrhnout. Holka jako lusk. Holka 
skvělá! 
Verunko, přeju ti všechno nejlepší k tomu šťav-
natému věku rozkvětu! Ať jsi šťastná a máš 
důvod svítit očima a používat ten svůj krásnej 
úsměv!

Igor Orozovič

Milí chlapci!
Naše činoherní oddělení public relations ND 
mě rozveselilo žádostí, abych vám popřála 
k narozeninám. To slovo rozveselilo jsem chtěla 
dát do uvozovek, protože to tedy opravdu pro 
mě není žádná velká „prča“, ovšem veřejnost 
čtoucí náš měsíčník by tomu nemusela vesele 
rozumět a bylo by to hodnoceno jako nezdvo-
řilé. Ale vy dva byste se pousmáli, no né? Oba 
rození vtipálci a ironičtí glosátoři věcí veřejných 
i nitrodivadelních! Takové malé sebeironické 
uvozovky od kolegyně, to je jen ta nejnevinnější 
přihrávka směrem k vašim humorotvorným in-
vencím, ta nejnevinnější pohnutka k zábavným 
rozpomínáním, kterými oba dokážete bujaře 
rozkvést v přátelské společnosti.
Nebudu teď zbaběle bloudit po Googlu a Face-
booku, abych mohla vyjmenovat alespoň pár 
vašich neopomenutelných zásluh, hereckých 
výkonů – na leckteré bych se rozpomněla 
i bez těchhle moderních nápověd. To nechme 
na profesionálech, kteří se živí statistickými 
a životopisnými komentáři. Ale určitě bych jim 
připomněla, na co by třeba nepřišli, že oba jste 
do ND přišli z Městských divadel pražských 
a přinesli si s sebou i kus jejich specifické 
atmosféry – atmosféry, která tehdy myslím 
nejdéle z pražských divadel udržovala duch 
prvorepublikové herecké noblesy typu Václava 
Vosky nebo Meryčky Rosůlkové!
Moje téměř dětské nebo teď už dětinské pouto 
k Tobě, Františku, pochází z našich společných 
studií na DAMU. Tys totiž fantasticky parodoval 
našeho pana profesora Jana Raka. Přednášel 
nám severské divadlo – byl to obdivuhodný 
znalec a náruživý přednašeč s výraznými 
gesty a mimikou. Zapaloval si v hodinách jednu 
cigaretu za druhou. Ale tak jsme ho brali a jeho 
přednášky byly úžasné. Teprve když jsem Tě 
poprvé zastihla, jak ho napodobuješ, musela 
jsem se neutišitelně smát – ne panu profeso-

rovi, ale Tvé obdivuhodné schopnosti parodie. 
Nevím, proč jsi ji tak málo uplatnil na divadle? 
Nechtěls? Nebo to po Tobě nechtěli? Nebo 
jsem u toho nebyla! Teď už Tě s tím tolik 
neobtěžuji, ale to vždy následovalo při našem 
setkání: Františku, prosím, udělej mi Raka! 
A den se mi hned rozsvítil!
Na Václava mám jinak „zakořeněnou“ vzpomín-
ku. Byli jsme spolu vysláni revolučním vysoko-
školským výborem v roce 1989 do Olomouce 
promluvit k obyvatelstvu a podpořit z kašny 
a z tribuny na náměstí souhlas s nástupem pře-
vratných změn ve společnosti. Jako oblíbeným 
hercům nám přikládali význam snadno a patřič-
ně zapůsobit. Přiznám se, že jako táborový řeč-
ník jsem se rozhodně neosvědčila, byla to vřava, 
ale to, co jsme měli pojistit, bylo v té vřavě už 
hotové. Ani nevím, jaks ohodnotil sám sebe Ty, 
Václave, ale Tvoje přípravné odhodlání bylo pro 
mě pamětihodné! Byl jsi revolucí schvácený 
nadšením! V autě, co nás vezlo z Prahy, ses mi 
začal na počest těch událostí hlasitě zpovídat, 
očerňoval ses a vášnivě si sypal popel na hlavu, 
obvinil ses ze všech nefér skutků, co kdy exis-
tovaly, a aniž ses snažil ujistit, že zachováme, 
já a pan řidič, zpovědní tajemství, sliboval jsi, 
s očima rozsvícenýma slzami, že teď už budeš 
jen a jen hodnej!
Jsem špatný pamětník, polehčující okolností je 
mi snad, že si i o sobě často vyslechnu příběhy 
docela barvité, na které si nevzpomínám. 
Nevybrali mě správně, abych vás opentlila 
slavnostními vyjádřeními o vašich záslužných 
skutcích na polích umění, ale vaši vděční diváci 
vědí i beze mě, co si o vás mají myslet a proč 
mají rádi vaše herectví!
Tak buďte zdrávi, Františku a Václave, jak nej-
lépe dokážete, a s nadhledem nad malicher-
nostmi tu buďme dál se všemi kolegy pospolu.
 
Vaše Iva Janžurová

14. srpna slaví kulaté  
narozeniny herečka Činohry ND  
Veronika Lazorčáková

Dne 9. 8. oslavil a dne 8. 9. oslaví  
své pětasedmdesáté narozeniny herci Činohry ND  
František Němec a Václav Postránecký

Jubilanti
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ČINOHRA > ZPRÁVY

Popaganda – 
– projekt studentů DAMU
Popaganda – scénický obchod, interaktivní instalace, nabízející nejrůz-
nější předměty pro přežití ve světě postfaktickém, světě „fake news“. 
Návštěvník se třemi rozlišnými způsoby naučí používat a chápat lež jako 
zbraň proti všudypřítomnému klamu a nepravdě. Průvodci pomůžou 
návštěvníkovi objevit příběh stojící za samotným obchodem a misí pro-
jektu Popaganda. „Popaganda je více než produkt, je to životní styl. Jsme 
upřímní o neupřímnosti. Jsme informováni o desinformování. Máme 
jistotu o nejistotě. Pamatujte, pravda osvobozuje pouze ve své úplnosti.“

6. až 8. září 2018 bude showroom Popaganda  
v provozní budově B na náměstí V. Havla

Posily Činohry ND

Nina Jacques

Od nové sezony rozšiřuje řady Činohry 
Nina Jacques, která přichází na pozici 
lektorky dramaturgie. Střední školu ab-
solvovala ve Štrasburku, po maturitě se 
vrátila do Prahy studovat na Evangelic-
ké teologické fakultě UK. Po dvou letech 
se rozhodla vydat na Katedru alterna-
tivního a loutkového divadla DAMU, kde 
momentálně studuje obor režie.
Dosud se jako dramaturgyně podíle-
la na inscenacích Halky Třešňákové, 
na Probuzení divadla Vosto5 (2018), je 
spoluautorkou inscenací V oku smyčky 
(Meetfactory 2016) a Zítra si povíme 
(DISK 2017, tuto i režírovala). S ko-
legy z DAMU založila tvůrčí skupinu 

8 lidí, jež se zabývá zásahy do veřejného prostoru a reaguje na aktuální 
společenská témata na pomezí divadla a performance (na jaře připravili 
projekt Národní park Piazzeta). V Činohře ND se dosud podílela na veče-
rech Nové krve Piš hru! (2017, 2018) a na scénickém čtení Pirandellova 
Džbánu (2017).

Eliška Borová

Vyrůstala v herecké rodině v liberec-
kém Divadle F. X. Šaldy. V rodném měs-
tě vystudovala gymnázium, následně 
sociální pedagogiku v Praze. Během 
studií se začala věnovat produkční prá-
ci, kterou se na volné noze živila deset 
let – podílela se například na organizaci 
festivalu České divadlo, zajišťovala 
kulturní a společenské akce (mimo jiné 
na IFF v Karlových Varech nebo Česko-
slovenský ples v Obecním domě). Poté 
pracovala v marketingu mezinárodní 
pojišťovny. Během mateřské dovo-
lené založila s kamarádkami spolek 
Košířská Cibulačka, který oživuje komu-
nitní život obyvatel košířské Cibulky. 

Poslední rok se věnovala neziskovému projektu „manželství pro všechny“ 
Jsme fér. Nyní přichází do Činohry ND na pozici asistentky režie. Je sestra 
herečky Magdalény Borové.

KLUB  
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Vážení přátelé činoherního 
umění, členové Klubu  
přátel činohry!
Na začátku 136. sezony Ná-
rodního divadla si vám dovo-
lujeme popřát nové divadelní 
zážitky s Činohrou ND.
V nové sezoně pro vás, naše 
věrné diváky, nazkoušíme 
na třech scénách ND osm 
nových inscenací – české 
i světové tituly – s režiséry 
úspěšných titulů minulých 
sezon. Na Nové scéně plánu-
jeme další večery Nové Krve.

V září 2018 máte možnost 
zhlédnout představení se 
40% slevou v režii Daniela 
Špinara, uměleckého ředitele 
Činohry Národního divadla:

NÁRODNÍ DIVADLO 

Manon Lescaut 
23. září 2018 v 19.00

STAVOVSKÉ DIVADLO

Noční sezóna
13. a 20. září 2018 v 19.00

Vítejte v Thébách 
16. a 24. září 2018 v 19.00

Na jednu legitimaci si můžete 
za zvýhodněnou cenu zakoupit dvě 
vstupenky v 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

NÁMĚSTÍČKO

Herec Filip Rajmont byl skoro 
týden na festivalu v Karlových 
Varech, prošel se po červeném 
koberci a neviděl žádný film. 
Dramaturgyně Ilona Smejkalo-
vá jich za stejnou dobu viděla 
dvaatřicet. 

+++
Herec Filip Kaňkovský opět 
může na letiště a na Praž-
ský hrad. Lékaři v nemocnici 
Na Františku mu vyndali z nohy 
šrouby a Filip přestal pípat při 
průchodu bezpečnostními rámy.

+++
Umělecký ředitel Činohry ND 
a absolvent hotelové školy Daniel 
Špinar zjistil v hotelu Hubertus 
v Poběžovicích po osmdesáti 
minutách čekání na objednaný 
oběd, že debrecínský guláš se-
stává z rýže, párků a kečupu.

+++
Dramaturg Jan Tošovský přežil 
letní pracovní výjezd bez zranění. 
Věříme, že za tím stojí jeho zra-
lost, ne nepřítomnost bazénu.

+++
Herečka Lucie Polišenská tak 
dlouho hrála ve Snu čarovné 
noci vdavekchtivou dívku, až se 
nakonec provdala.

+++

Významný český dramatik Pavel 
Kohout prohlásil v rozhovoru pro 
Divadelní noviny, že za éry Daniela 
Špinara do Národního divadla 
nikdy nevkročí.

+++
Z herečky Pavly Beretové se 
konečně stala blondýna.

+++

Po čtyřiadvaceti letech z an-
gažmá v ND odchází herečka 
Eva Salzmannová. Děkujeme 
a přejeme hodně úspěchů.

+++

Dramaturgové Činohry ND přísa-
hají na svoje děti, že diplomové 
práce, jimiž zakončili vysokoškol-
ské studium, od nikoho neopsali.

+++
V Činohře ND od září zavane 
čerstvý vítr – přestěhovali jsme 
se do kanceláří, kde se dají 
otvírat okna!

+++
Začala 136. sezóna ND. 

(Příští měsíc na tomto místě 
najdete překvapení.)
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Laterna 
magika

 ×
Zuzana Stavná
Foto: H. Smejkalová

Human 
Locomotion

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

Scéna a kostýmy: Jakub Kopecký
Asistentka výpravy: Jana Morávková

Hudba: Petr Kaláb
Projekce: Lunchmeat

Příběh fotografa očima multimediálního divadla: 
vizuálně bohatá inscenace, ve které se současný tanec 

mísí s hereckými výkony plnými vášně. Nechte se unést 
emocemi i výtvarnou čistotou! Marek Daniel, Zuzana 

Stavná a Jakub Gottwald v rolích Muybridge, jeho 
manželky Flory a majora Larkynse, který padl za oběť 

manželově žárlivosti. Tančí soubor Laterny magiky.

Uvádíme:
7. a 8. září 2018 od 20.00

na Nové scéně
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LATERNA MAGIKA > ROZHOVOR

Davide, jak dlouho jsi členem souboru Laterny 
magiky a co tě do angažmá přivedlo?
Právě jsem ukončil 13. sezonu. Zdá se to jako dlou-
há doba, ale mně připadá, že to uteklo jako voda. 
Po pětiletém angažmá v Pražském komorním baletu 
jsem zatoužil jako tanečník po změně. Zkoušel jsem 
konkurz do Národního divadla. Udělal jsem ho, ale 
nevzali mě, a tak jsem zkusil Laternu. Lákala mě 
především role Veselého klauna v Kouzelném cirkusu 
a pak duet Les Bras de Mer od Petra Zuzky. Obě role 
jsem na repertoáru tančil … a moc rád. Roli Veselého 
klauna hraju dodnes. Nutno říct, že si užívám každé 
představení. Je to má srdcová záležitost.

Na jaký zážitek nebo období s Laternou magikou 
nejradši vzpomínáš?
Těch chvil, na které vzpomínám, je mnoho, ale namát-
kou zájezd do Obecního domu, kdy nás naložili u diva-
dla do autobusu a my se pak protloukali spletí pražské 
dopravy 45 minut, abychom tam 10 minut zatančili 
a zase jeli zpět. Jen pro zajímavost … Zpět už jsme 
autobusem nejeli, protože pěšky to trvalo o poznání 
kratší dobu. Další vydařené chvíle byl zájezd do USA 
(Washington, Miami a New York) po boku tehdy ještě 
kolegy Štěpána Pechara … Ty nekonečné salvy smíchu 
a přejezd ze 40 °C v Miami do -8 °C v New Yorku se 
jednoduše zapomenout nedají. 
Potom představení Kouzelného cirkusu při příležitosti 
oslav 40 let od jeho 1. uvedení v Laterně magice. Byl 
to dojemný a nezapomenutelný zážitek. Hráli jsme pro 

plné hlediště a diváky tenkrát byli ti, kdo to představe-
ní premiérovali anebo za ta dlouhá léta hráli. A mnoho 
jiných chvil se všemi mými milými kolegyněmi i kolegy 
z divadla. To se nedá popsat, to se musí zažít!

Jako aktivní tanečník pomalu končíš, v Laterně  
ale zůstaneš. Jaká bude tvoje nová práce?
Mou novou životní rolí bude pozice tajemníka umě-
leckého provozu Laterny magiky. Odchází dlouholetý 
tajemník Ivoš Jirásek a já dostal nabídku zaujmout 
jeho místo. Rád jsem ji přijal. Budu vyplňovat smlou-
vy, dělat výkazy, psát docházku, objednávky, faktury, 
sklad obuvi, mít na starost herecké obsazení rolí 
v našich představeních, spravovat menší peněžní 
zálohy Laterny magiky a různé jiné věci, které budou 
třeba pro bezvadný chod uměleckého souboru … 
Jednoduše budu dělat všechno, co běžný tanečník 
nikdy nedělá.
Přijde mi to jako skvělý posun od kreativní umělecké 
činnosti k samotnému jádru, k primárnímu zajištění 
chodu a vytvoření podmínek pro růst uměleckého 
souboru a umělců (především tanečníků) v něm.

Jsi spoluautorem inscenace Laterny magiky Cube 
a budeš podepsaný i pod premiéru Zahrady, jako 
choreograf znovu v tandemu se Štěpánem Pecha-
rem. Trvalo dlouho, než sis zvykl, že máš spoluhrá-
če? Jak vaše spolupráce funguje?
Pro mě je přirozenější práce v týmu, mám rád živou 
diskusi o tvaru, podobě a náplni připravovaného 
díla. V tomto ohledu jsem si absolutně sedl s Pavlem 
Knollem a Štěpánem Pecharem, kteří jsou zároveň 
i spoluautoři inscenace Cube a připravované premiéry 
Zahrada. Člověk se musí do jisté míry hodně potlačit, 
ale zároveň to obohacuje barevností a jakousi různo-
rodostí pohledů a následně i pohybů a choreografic-
kých kreací. Nejprve jsme si se Štěpánem mysleli, že 
budeme všechno připravovat společně, ale postupem 
času a právě díky práci na Cube se ukázalo, že mno-
hem účinnější je si rozdělit některé části na menší 
úseky a těm se každý věnovat buď aktivněji nebo 
pasivněji, podle potřeby nebo momentálního pocitu. 
Ale ten nejdůležitější klíč naší spolupráce je důvěra 
a neochvějné přátelství.

Máš před sebou velkou změnu, i když zůstáváš 
pořád v divadle. Kde se vidíš třeba za takových 
deset let?
Já jsem i zvažoval jinou nabídku k práci zcela mimo 
divadelní obor. A nejen proto jsem rád, že přišla 
nabídka od divadla na pozici tajemníka LM. Beru 
život, jak přichází, a rozhoduji se v danou chvíli podle 
pocitu a vnitřních pohnutek. Své kroky pak směřuji 
směrem, kterým vykročím. Jdu za svým srdcem a to 
myslím dělám i dnes. Věřím v divadlo, věřím v Laternu 
magiku a věřím, že jí mám co nabídnout. A jak to vidím 
za 10 let? … hmmm, nejspíš budu ředitelem Národního 
divadla nebo Laterny magiky (smích).

Lucie Kocourková

 >

David Stránský
Foto: J. Fulín

O letošních prázdninách 
oslavil tanečník a choreo-
graf DAVID STRÁNSKÝ 
40. narozeniny. Původně 
se měl stát pekařem, 
ale nakonec absolvoval 
Taneční konzervatoř hl. 
m. Prahy v oboru moderní 
a lidový tanec. Byl členem 
Pražského komorního 
baletu, pedagogem na Ta-
neční konzervatoři, kde 
začal tvořit první choreo-
grafie, má na kontě jednu 
širší i jednu užší nominaci 
na Cenu Thálie. V roce 
2017 se jako choreograf 
podílel spolu se Štěpánem 
Pecharem a Pavlem Kno-
llem na tvorbě nové insce-
nace Laterny magiky Cube 
a podílí se i na nejnovější 
premiéře Laterny magiky 
Zahrada jako spolutvůrce 
scénáře a choreograf. Ta-
neční kariéru se ale chystá 
pověsit na hřebík.

S Davidem Stránským  
o Laterně magice i práci choreografa



Balet
Umělecký šéf:

FILIP BARANKIEWICZ

Chvění
Námět, choreografie a režie: Petr Zuska 
Hudba: Henryk Górecki, Jiří Pavlica 
Scéna: Jan Dušek 
Kostýmy: Kateřina Štefková 
Světelný design: Kees Tjebbes

Uvádíme:
15., 18. a 20. září 2018
v Národním divadle

Představení 15. září bude věnováno Petru Zuskovi, 
který oslavil významné životní jubileum. 

 ×
Aya Watanabe a Ondřej Vinklát
Foto: P. Hejný

Poslední list se třese na platanu, 
neboť on dobře ví, že co je bez chvění, není pevné. 
List nemusí tě, Bože, prosit o nic, 
dal jsi mu růst a on to nepokazil. 
Ale co já?“

Vladimír Holan – Poslední
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BALET > PO PREMIÉŘE

Slovanský temperament
DUMKA

Choreografie: Ondřej Vinklát
Hudba: Antonín Dvořák (Dumka č. 4, op. 

90, část Andante moderato), Hellfish 
(Ultraviolence), autorská skladba  

Ondřeje Vinkláta na téma Dumky č. 4
Hudební úprava: 

Alexandr Sadirov, Ondřej Vinklát
Scéna: Valentina Hejdová

Kostýmy: Pavel Knolle
Světelný design: Karel Karlos Šimek

ASPECTS
Choreografie: Katarzyna Kozielska

Hudba: Max Richter, Ezio Bosso,  
Nils Frahm, Henryk Górecki,  

Abel Korzeniowski
Kostýmy: 

Cécile Barankiewicz, Katarzyna Kozielska
Světelný design: Damiano Pettenella

PERFECT EXAMPLE
Choreografie: Andrej Kajdanovskij

Hudba: Ikue Mori, While & Dr. Biso, Brian 
Eno, Carla Kihlstedt, Dan Rathbun & 
Matthias Bossi, Hej, Slované, Dmitry 

Cheglakov, Matmos
Dramaturgie: Richard Schmetterer

Scéna a kostýmy: Karoline Hogl
Světelný design: 

Jan Dörner, Andrej Kajdanovskij

Uvádíme:
6., 11., 12. září

1., 8. a 9. listopadu 2018 
na Nové scéně

Ohlasy z tisku:
Balet uváděný na Nové scéně Národního divadla 
přináší ve všech třech partech individuální pohled 
autorů na lidství a společnost. Tři různé mentality 
a rozdílné způsoby práce s tanečníky spojují společné 
slovanské kořeny, které odkazují k bohatému zázemí 
historickému i kulturnímu, i divoký, vitální slovanský 
temperament, ovšem pouze ve velmi subtilních, téměř 
nepatrných aluzích. Dumka Ondřeje Vinkláta je totiž 
v principu velmi osobitým a individuálním vyjádřením 
prožitku senzuality a sexuality, Aspects Katarzyny 
Kozielské je niternou výpovědí mladé autorky o dualitě 
vlastního života tanečnice a choreografky a Perfect 
Example Andreje Kajdanovského se proti panslavismu 
vymezuje spíše negativně, v rovině odporu vůči všemu, 
co může mít potenciálně nacionalistický, ostrakizující, 
totalitární charakter. Ondřej Vinklát, autor Dumky, 
která večer otevírá, je nejen vynikající tanečník, ale 
i skvělý choreograf s fascinujícím nadáním, jehož 
smysl pro vyjádření emocionálního rozpětí osciluje 
na hranici vizionářství. Choreografií Dumka Vinklát 
vytváří nadčasové pojetí senzuálního propojení muže 
a ženy v sexuálním aktu, ale ztvárňuje jej způsobem, 
kterým „předbíhá svou dobu“, ať už jde o elektronickou 
hudební aranži Dvořákovy Dumky, dramaturgii baletu, 
která přechází z jemných poloh do dynamických, 
orgasmicky gradujících tenzí, či práci s polopropust-
nými reflektujícími plochami, které na scéně vytvá-
řejí základní rekvizitu, v níž se i díky důmyslnému 
světelnému designu v jednu chvíli objevují tanečníci 
projektovaní „sami do sebe“ a svého pohybu a zároveň 
do partnera či partnerky, s nimiž symbolicky splývají.
Martina Doležalová, Nenudte.se, 18. 6. 2018

Divákovi sdělují výpovědi plné pregnantních gest, po-
hledů, napětí i dramatických zpovědí. Kozielska skrze 
ně prostřednictvím tanečních abstrakcí filtruje vlastní 
pocity mladé tanečnice konfrontované s pocity ženy, 
manželky, matky a choreografky. Tato část večera je 
rovněž naplněná obdivuhodnou osobnostní interpre-
tací i intenzivní vnitřní silou. Choreografický jazyk 
reprezentuje originální moderní pojetí tance v kombi-
naci variací na špičkách. Hudební složka čerpá motivy 
hned několika soudobých hudebních skladatelů 
od Maxe Richtera po Nilse Frahma a je interpretována 
v podobě hlasitých umělých tónů a zvuků.
Iveta Macková, Harmonie, 22. 6. 2018

Provokativně se vypořádává ruský tanečník a choreo-
graf Andrej Kajdanovskij v Perfect Example s otázkou 
norem a jejich prosazení. Perfektní příklad ale pro 
Kajdanovského, tanečníka Vídeňského státního baletu, 
který bude v příští sezoně opět choreografem Bavor-
ského státního baletu, neexistuje. Z nahrávky rachotí 
a duní hudba z reproduktorů tak, jak to známe z dob 
socialismu, burácení tzv. „Panslovanské hymny“.
Boris Michael Gruhl, Tanznetz.de, 23. 6. 2018

 >
DUMKA

Magdalena Matějková,  
Mathias Deneux a soubor Baletu ND

Foto: M. Divíšek

 >

ASPECTS
Alina Nanu, Adam Zvonař

 >
PERFECT EXAMPLE

Soubor Baletu ND
Foto: M. Divíšek
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Kylián
Mosty času
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Jiří Kylián – choreograf. Tato 
slova jsme slyšeli už mno-
hokrát. Dalo by se říci, že je 
slýcháme čím dál častěji. 
Není divu. Jiří Kylián je jedním 
z našich nejuznávanějších 
a nejrespektovanějších rodá-
ků. Navíc se dá směle říci, že 
svůj obor posunul za doposud 
známé hranice v celosvětovém 
měřítku. Jeho práce je nesmír-
ně rozmanitá a kreativní a co 
je opravdu neuvěřitelné, ani 
poté, co v minulém roce oslavil 
70. narozeniny, nikterak neubí-
rá na intenzitě.  
Jako umělec neustále hle-
dá nové cesty, nové způsoby 
vyjádření. Opřít se přitom 
může o nevyčerpatelnou in-
venci, muzikálnost a nebývalou 
citlivost pro dynamiku a vnitřní 
dramatičnost jakékoliv insce-
nace, kterou tvoří.  
Výčet jeho děl už dávno pře-
kročil stovku a má za sebou 
bouřlivý a dynamický umě-
lecký vývoj, který už se nene-
chá omezovat ani divadelním 
jevištěm.  
V současné době se věnuje 
tanečním filmům a fotografii, 
ale ani tam se jeho kreativita 
nezastavila. Připomeňme na-
příklad jeho spolupráci s Vác-
lavem Havlem na filmu Odchá-
zení, nebo jeden z posledních, 
divadelních projektů vytvoře-
ných pro pražskou Violu, jehož 
protagonistou je herec Jiří 
Lábus. Jak ale došel až sem?

PRVNÍ KROKY

Narodil se jako druhý syn do rodiny bankov-
ního úředníka a známé české tanečnice, která 
okouzlila svět pod uměleckým jménem Rita-Rita. 
Jako dítě toužil stát se cirkusovým akrobatem, 
ale jeho cesta nakonec vedla na taneční oddělení 
Konzervatoře v Praze. Jeho třídní učitelkou se 
stala Zora Šemberová, tanečnice, choreograf-
ka, žačka Rosalie Chladek. První česká Julie 
i nezapomenutelná Viktorka. Impulzivní a přísný 
člověk, který svým žákům vštípil především 
profesionální přístup k práci v divadle. Dokáza-
la v nich také podnítit touhu tvořit. V Kyliánovi 
neomylně rozpoznala talent a neváhala ho oka-
mžitě podpořit nejen tím, že mu dala příležitosti 
taneční, (například ve své choreografii V mlhách 
na hudbu Leoše Janáčka, ve které tančil duet se 
spolužačkou Lucií Novotnou). Dala mu také pří-
ležitost choreografickou. Tak vznikla Kyliánova 
prvotina Devět osmin na jazzovou skladbu dnes 
již ztraceného autora a také absolventské před-
stavení ročníku s názvem Kvartet na adagio ze 
smyčcového kvartetu Bély Bartóka. Ještě před-
tím ale jiný důležitý člověk posunul jeho vnímání 
estetiky a dynamiky tance zcela novým směrem. 
Byl jím František Pokorný, tanečník a choreograf, 
který v době Kyliánova zrání vedl Vysokoškolský 
umělecký soubor Univerzity Karlovy – zájmový 
„kroužek“, původně zaměřený na lidový tanec, 
který se za Pokorného vedení stal jedním z os-
trovů nově vznikajícího moderního tance. Právě 
tam získával Kylián první mimoškolní interpre-
tační zkušenosti.
To se psal rok 1967 a zasáhla další náhoda. Vel-
vyslanectví Velké Británie tehdy zprostředkovalo 
několik ročních studijních grantů pro mladé čes-
koslovenské umělce. Jeden z nich připadl Jiřímu 
Kyliánovi, podle všeho na základě absolventské 
choreografie Kvartet. Anglie devatenáctiletému 
Kyliánovi pomohla nejen otevřít oči, ale také mu 
otevřela dveře. Setkal se zde jednak s množ-
stvím nových tanečních technik, které obohatili 
jeho pozdější choreografický slovník, zdokonalil 
se zde jako tanečník a získal mnohé cenné kon-
takty s významnými osobnostmi tanečního světa. 

VELKÁ BRITÁNIE

Při absolventském představení své třídy Kylián 
tančil po boku své tehdejší spolužačky Hilary 
Tickner v klasickém baletu Giselle roli Alberta 
a objevil se i v choreografii s názvem Modern Illu-
sion. Toto představení se konalo v malém divadle 
v Holland Parcu, které přináleželo ke Covent 
Garden a v hledišti mezi jinými seděla tehdejší 
primabalerína Stuttgartského baletu, Marcia 
Haydée. Ještě ten večer telefonovala svému šé-
fovi, kterým byl John Cranko, aby mu sdělila, že: 
„je tam kluk, který by mohl být zajímavý“. O několik 
dní později dostal Kylián pozvání na konkurz 
do Stuttgartu od Cranka osobně. Domů se vracel 
se smlouvou na místo tanečníka Stuttgartského 
baletu.
Bylo léto roku 1968. Kyliánovi bylo 21 let a hodlal 
si užít kratičkých prázdnin, o kterých si mys-
lel, že tvoří předěl mezi jeho pobytem v Anglii 
a v Německu. Netušil ještě, že budou tvořit jeden 
z největších předělů jeho života. 21. srpna vjely 
do Československa tanky spřátelených zemí so-
cialistického bloku a Jiří Kylián se ocitl na mnoho 
let v nedobrovolné emigraci. 

STUTTGART

Jakkoliv dramatickou příchuť Kyliánova první léta 
ve Stuttgartu měla, prožil zde jedny z nejdů-
ležitějších roků svého života. Velkým učitelem 
a inspirátorem mu byl John Cranko. Sám výji-
mečný choreograf, který ze Stuttgartu vybudovat 
technicky i interpretačně jedinečný soubor, 
a vytvořil repertoár, kterým dobyl svět. Ne na-
darmo toto období bývá novináři často nazýváno 
„Stuttgartským zázrakem“. Crankovou silnou 
stránkou byly dějové balety, co ale inspirovalo 
Jiřího Kyliána v jeho další tvorbě, bylo Crankovo 
hledačství v oblasti pohybových experimentů 
v jeho dílech nedějových. Kromě všeho jiného byl 
Cranko člověk, který dokázal neomylně ve svých 
kolezích a podřízených najít talent a nezištně 
jej podporovat. Jedním z jeho největších odkazů 
byly Noverrovské večery, které divadlo pořáda-
lo. Byly to, jak bychom dnes řekli, workshopy 
určené mladým choreografům, na kterých mohli 
představit svá raná díla. Mnozí z těch, které dnes 
zveme „Crankovými žáky“ zde také začínali. 
Mezi všemi jmenujme alespoň ty nejznámější: 
Williama Forsytha, Johna Neumeiera, Uwe Schol-
zeho. A samozřejmě zde své první choreografie 
zkoušel i Jiří Kylián. Tady získal jistotu, kterou 
zúročil v dalších letech. Šťastné období ukončila 
Crankova nešťastná smrt v roce 1973, při návratu 
z veleúspěšného turné po USA. Stuttgartský 
zázrak dospěl ke svému konci, ale Crankovi žáci 
se rozletěli do světa, aby v příštích třiceti letech 
udávali tón světové choreografii. Jiří Kylián za-
mířil do Nederlands Dans Theater, které se stalo 
jeho domovskou scénou až do roku 2014. Kromě 
bohatých zkušeností získal Kylián ve Stuttgartu 
také řadu spolupracovníků a přátel a našel zde 
svou celoživotní múzu, Sabine Kupferberg.

NDT

Kyliánovo působení v Nizozemském tanečním di-
vadle by vydalo na samostatnou kapitolu. Dozrál 
zde jako umělec. O tom byla řeč již na začátku. 
Ne všichni ale asi vědí, že byl velice úspěšný 
jako šéf. Své divadlo například postupně obohatil 
o další dva jedinečné soubory. Pro mladé taneč-
níky, jako přechod mezi světem školy a světem 
divadla, vytvořil Nizozemské taneční divadlo 
II. Naopak Nizozemské taneční divadlo III bylo 
určeno pro zralé interprety, kteří jsou umělecky 
na nejvyšším bodu kariéry, ale kteří by v běžném 
divadelním provozu spěli k jejímu konci. Inspi-
roval tím mnohé jiné. Jako ředitel divadla uvedl 
na evropskou scénu mnohé dnes již etablované 
kolegy, jako jsou například Mats Ek, nebo Ohad 
Naharin. Workshopy, které v NDT zavedl, se staly 
líhní pro další choreografy, kteří vzešli z řad 
tanečníků NDT: Nacho Duato, Paul Lightfoot, 
Patrick Marin, Mario Radačovský, Johan Inger, 
Jorma Elo a mnoho dalších.

Kyliánovo choreografické dílo je v Čechách 
známé i prostřednictvím Národního divadla 
v Praze, které v minulosti úspěšně uvádělo 
některá z jeho děl. Vzpomeňme na Dítě a kouzla, 
Návrat do neznámé země, Sinfoniettu, Stamping 
Ground, Polní mši, Last Touch nebo Petite Mort. 
Dne 11. listopadu 2018 se uskuteční slavnostní 
premiéra s názvem Kylián – Mosty času v rámci 
oslav 100. výročí republiky. Tímto projektem 
Balet ND důstojně podpoří nejen toto významné 
výročí, ale také vzdá hold slavnému českému 
rodákovi, choreografovi Jiřímu Kyliánovi, který 
se nepochybně stal ikonou světového tance. 

Elvíra Němečková

 >

Jiří Kylián
Foto: A. Corbijn
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BALET > UVÁDÍME

La Fille mal gardée aneb  
Marná opatrnost v anglickém 
stylu Fredericka Ashtona

Choreografie: Frederick Ashton
Hudba: Louis Joseph Ferdinand Hérold, 

volná adaptace a aranžmá  
John Lanchbery podle verze z roku 1828

Scéna a kostýmy: Osbert Lancaster
Světelný design: Jean-Pierre Gasquet

Nastudování: Jane Elliott

Hudební nastudování: Václav Zahradník
Dirigent:  

Václav Zahradník / Sergej Poluektov
Hraje Orchestr Státní opery

Uvádíme:
1. a 8. září 2018

v Národním divadle

„Lidé se mě často ptají, proč jsem se rozhodl znovu 
ztvárnit La Fille mal gardée a nevymyslel něco nového. 
Jistě, mohl jsem tenhle tradiční příběh přiblížit moder-
nímu divákovi… Jenže já jsem se zamiloval do před-
stavy venkovské idyly 18. a 19. století – oproti tomu je 
dnešní svět nezajímavé a hlučné místo.“ 
Sir Frederick Ashton

Dívka špatně střežená aneb Marná opatrnost se po své 
premiéře v Royal Opera House Covent Garden roku 
1960 stala nejhranějším baletním titulem svě-
ta po Čajkovského Labutím jezeru. Do repertoáru 
Baletu Národního divadla vstoupila v letošním roce 
v autentickém nastudování podle Ashtonovy baletní 
partitury britskou choreoložkou Jane Elliott. 
Současná choreografie nejstaršího baletního titulu, 
dochovaného z roku 1789, vychází z francouzské, 
anglické a ruské tradice. Mezinárodní baletní kritika 
připomíná české kořeny Ashtonovy inspirace. Sahají 
do válečných let, kdy svět vzdoroval hrůzám Hitlero-
va válečného tažení a Frederick Ashton sloužil jako 
voják v RAF – Royal Air Force. Předobrazem komické 
role Alaina se stala postava koktavého Vaška ze 
Smetanovy Prodané nevěsty, kterou v Londýně 
opakovaně inscenoval pozdější šéf Baletu Národního 
divadla Saša Machov. Do Londýna se dostal po svém 
tříletém působení vojáka exilové československé 

armády v Africe. Po bitvě u Tobruku byl vyrekla-
mován z armády a stal se pedagogem a režisérem 
v Sadler’s Wells Opera Ballet (později Sadler´s Wells 
Royal Ballet a od roku 1956 Royal Ballet).
Na uvedení Prodané nevěsty v Anglii se podílely osob-
nosti tehdejšího politického a kulturního života, lon-
dýnské premiéry v roce 1943 se zúčastnil prezident 
Edvard Beneš s československou exilovou vládou. 
Prodaná nevěsta vstoupila na řadu let do repertoáru 
anglického souboru a českou Polkou a Komedianty 
v Machovově choreografii protančili mnozí pozdě-
ji významní sólisté a choreografové Královského 
baletu (mimo jiných Pamela May, John Cranko, Peter 
Darell, Kenneth MacMillan).
V Ashtonově koncepci sborových scén v La Fille mal 
gardée – Marné opatrnosti našla uplatnění rozverná 
česká polka a její varianta známá jako „pata, špička, 
celá noha“. Pro líbezný Chicken dance – Tanec slepic 
s kohoutem v úvodu baletu dala Ashtonovi podnět 
Felsensteinova produkce Janáčkovy Lišky Bystroušky 
v Komické opeře v Berlíně.
Britským tvůrcům se podařilo vdechnout nový život 
starému tématu a v duchu anglického humoru vytvo-
řit balet s přívlastkem „very english“. 
 

Jana Hošková

 >
Marta Drastíková a Matěj Šust

Foto: P. Hejný
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BALET > ZPRÁVY

Jubileum Jaroslava Slavického

K 70. narozeninám gratulujeme skvělému tanečníku 
a pedagogovi Jaroslavu Slavickému. Za svou dlouhou 
a úspěšnou kariéru byl sólistou pražského Národního di-
vadla, ale také švýcarského Théâtre Municipal Strasbourg 
a Stadttheater Basel. Jen v ND ztvárnil na 80 význačných 
rolí. Pedagogice klasického tance se věnuje od roku 1972, 
od roku 1996 je ředitelem Taneční konzervatoře hl. m. 
Prahy a uměleckým šéfem souboru TKP Bohemia Balet. 

Vašima rukama prošly stovky 
studentů. Co byste poradil mladým 
tanečníkům?
Ukazuje se, že být úspěšným vyžaduje 
mít fyzické předpoklady (pokud mož-
no ideální), talent (skládá se z mnoha 
dílčích schopností) a lásku k tanci. 
Ještě důležitější je schopnost na sobě 
pracovat, cílevědomost, vnitřní dis-
ciplína, pokora, schopnost překoná-
vat překážky a také mít štěstí – být 
ve správný čas na správném místě.

Ne každý tanečník se ale může stát 
úspěšným pedagogem. 
Řekl bych, že je nutný součet odbor-
ných znalostí a lidských vlastností. 
Vedle znalostí metodiky vyučovaného 

oboru je to schopnost vidět chybu, analyzovat ji a cílit opravu pro konkrét-
ního studenta. Trpělivost, empatie, vytvářet příjemnou pracovní atmosféru, 
schopnost zaujmout studenta, povzbuzovat a motivovat ho, být spravedlivý 
v hodnocení, jít příkladem. Zkráceně – být náročný, přísný a laskavý.

Který pedagog, s nímž jste se za studií nebo v divadle setkal, měl 
na vás největší vliv?
Bylo jich mnoho a všem jsem velmi vděčný, že mi otevřeli „dveře“ 
do krásného světa tance. Musím vzpomenout na Dr. M. A. Tymichovou, 
M. Urbanovou, Z. Šemberovou, V. Urbánkovou, F. Bonuše, a především 
na K. Lukšíka, který mě učil ve škole a potom se mnou zkoušel mnoho 
rolí v ND. Nezapomenutelné bylo také setkání s A. I. Puškinem, N. Se-
rebrenikovem, T. Baltacejevem a B. Bregvadzem při studiu na Akademii 
Vaganovové v tehdejším Leningradě. Úžasné! Velký vliv na mě mělo také 
angažmá ve Štrasburku, kde jsem se setkal s francouzskou baletní ško-
lou, a angažmá ve švýcarské Basileji pod vedením Pavla Šmoka.

Přinesla vám kariéra tanečníka uspokojení? Váš syn Lukáš je velice 
úspěšným tanečníkem i šéfem baletu.
Lukáš si vybral tanec sám, nenutili jsme ho, ani mu nebránili a vlastně 
jsme byli rádi, protože si vybral obor, který i my jsme měli rádi a rozuměli 
mu. Tanec se stal jakýmsi „prokletím“ (příjemným) celé rodiny. Věnuji se 
mu celý život, začal jsem v 10 letech a 12. 9. 1968, v den svých 20. naro-
zenin, jsem poprvé vystoupil na scéně ND v baletu Jana Hanuše Othello 
v choreografii Jiřího Němečka, tančil jsem 5 párů. Je to tedy 50 let! A tak 
dlouho se dá dělat jen něco, co vás baví a naplňuje.

Lucie Kocourková

Pocta Jaroslavu Slavickému, 12. září 2018, 16.00 na Nové scéně

Kulatiny Petra Zusky 

Významné životní jubileum oslavil 3. srpna Petr Zuska, 
výjimečný choreograf, který stál 15 let v čele Baletu 
ND, do něhož vložil velké zkušenosti a tvůrčí potenciál. 
Zhmotnil v něm své představy o tanečním tělese evrop-
ského rozměru, a zanechal tak Baletu celé své srdce.

Uprostřed léta oslavil Petr Zuska padesátiny. Je to jen číslo, mezi pa-
desátkou a Petrem není rovnítko. Je to věk, který by mu nikdo nehádal, 
a přitom časové období, za které toho stihl vytvořit, zatančit, prožít 
a vybudovat třikrát víc než jeho vrstevníci. Muži s přibývajícím věkem 
zrají a o Petrovi to platí tuplem. Stále z něj srší humor a vtip, přebytek 
energie, jakási plnokrevnost, zemitost, opravdovost. I v padesátce chodí 
s hlavou v oblacích, což se snílkům jeho povahy stává, a stejně tak ho 
dokáže osedlat pořádný rapl, až jiskry lítají. Své hrany má možná plné 
zářezů a ran, nicméně stále neobrousil nic ze svých principů – morálních, 
lidských, tvůrčích. Je svůj, stejně jako jeho taneční jazyk, jeho balety, které 
souznějí s českou duší Národního divadla i diváků. 
Proto také část své sezony věnuje Balet ND i Petrovi Zuskovi a jeho kula-
tinám. V průběhu roku naleznete na repertoáru kromě jeho Romea a Julie 
nebo Sóla pro dva – i nečekanou lahůdku, velké překvapení. Na jaře 2019 
se ve 4 večerech vrátí kultovní balet Brel–Vysockij–Kryl / Sólo pro tři, který 
patří k legendárním titulům a zřejmě nás bude víc, kdo si tenhle velký 
a vzácný návrat rozhodně nenecháme ujít.
Než se tak stane, je tu ještě oficiální příležitost popřát Petrovi Zuskovi 
k jeho narozeninám. Věnováno mu bude představení Chvění 15. září 2018. 
Přijďte mu svým potleskem poblahopřát. 

kat

Chvění, 15. září 2018, 19.00 v Národním divadle
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BALET > ZPRÁVY

Balet nás baví
Máte rádi svět tance, jeho osobité prostředí, obdivujete výkony tanečníků 
a chtěli byste se přiblížit tomuto světu? Seznamte se s baletem prostřednic-
tvím předních sólistů Baletu ND během specifických baletních dílen. Pood-
halíme tajemství přípravy konkrétního představení z různých úhlů pohledu 
i profesí, vysvětlíme, ukážeme a zkusíte si sami… Pochopíte, o čem je titul, 
na který se chystáte do divadla.

 
A konkrétně? Pro rodiny s dětmi hned v září 
zopakujeme dílnu k baletu La Fille mal gardée / 
Marná opatrnost. 
Novinkou sezony je dílna s názvem Počítáme 
s baletem. Zúčastnit se jí můžete 2. září 2018 
v rámci slavnostního zahájení 136. sezony 
na piazzetě ND. Víte, kolik tanečníků je potřeba 
na pas de quatre? Stačí Nikole Márové jedny 
špičky na představení? Má pas de deux 4 nebo 6 
částí? Kolik dětí bude mít Lise z Marné opatr-
nosti? Proč a kdy počítáme do 32… Kolik labutí 
lze vidět na jezeře? Který balet je na počítání 
nejtěžší?

Vzhledem k narůstajícímu zájmu dospělých 
o doprovodné akce, rozšířujeme nabídku i těchto 
setkání. Dospělým a dětem nad 12 let jsou urče-
ny „baletní dílny” na téma titulů Timeless, La Fille 
mal gardée. Na baletní sál vás pozveme i v rámci 
říjnové premiéry Kylián – Mosty času. Vždyť Jiří 
Kylián byl zvolen členem francouzské Akademie 
des beaux-arts, což je nejvyšší pocta, kterou lze 
ve světě umění získat. Doposud se členství v této 
prestižní akademii udělovalo v sedmi umě-
leckých disciplínách, 25. dubna 2018, kdy byl 
zvolen Jiří Kylián, se choreografie (a tanec) stala 
její novou kategorií. Jsme na Jiřího Kyliána ve-
lice hrdí a vážíme si i možnosti uvést na jeviště 
čtyři jeho díla v rámci říjnové premiéry. A téma 
baletní dílny? Jednoduše – Kylián.
V druhé půlce sezony spolu s premiérou 
Labutího jezera přijde na řadu i tomuto baletu 
věnovaná dílna. Naučíme vás rozlišit bílou 
a černou labuť, zaměříme se na princovu lásku, 
ale i zradu a přísahu. Víte, kdy hovořil Čajkov-
skij o minutě absolutního štěstí a že prvním 
choreografem Labutího jezera byl Čech? Zkusíte 
se proměnit v labutě, ukážeme si adagio, pas de 
quatre, fouettees … Dílna pro dětské i dospělé 
fanoušky baletu téměř povinná.
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Termíny a další informace: www.narodni-divadlo.cz/cs/balet/nas-bavi
nebo se přihlaste k odběru newsletteru: balet@narodni-divadlo.cz
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Setkání s umělci
Mecenáši milují potkávání se s umělci. Připravili jsme pro ně  
speciální setkání s paní JANOU PREISSOVOU a mladými členy  
souboru VERONIKOU LAZORČÁKOVOU a IGOREM OROZOVIČEM. 

Noční sezóna autorky Rebeccy Lenkiewiczové v režii 
Daniela Špinara není na repertoáru ještě ani rok. „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 značně 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 přijel natáčet film o básníku 
Yeatsovi. Jeho přítomnost probere tragikomickou 
rodinku z letargie a její členy přiměje rozkrýt rodinná 
tajemství. Hořkosladká komedie výjimečné britské au-
torky, jež našemu hereckému souboru dopřává hned 

sedm mimořádných dramatických rolí, poutá svou 
poezií a jemným humorem“. 

V Mozartově salonku Stavovského divadla si mecenáši 
po představení popovídali o inscenaci s dramaturgyní 
Ilonou Smejkalovou. 

Máte-li chuť aktivně 
se účastnit dění 
na naší první scéně, 
nahlédnout do zákulisí 
a ještě více se přiblížit 
divadlu, vstupte mezi 
mecenáše … těšíme se 
na vás!

Kontakt:
Eva Sochorová
e.sochorova@narodni-divadlo.cz
Další zajímavosti sledujte na inter-
netových stránkách www.meknd.cz  
nebo na Facebooku a Instagramu.

 >

Setkání Mecenášského klubu a umělců 
v Mozartově salonku

Foto: D. Sedlecký

 >
Veronika Lazorčáková,  

Igor Orozovič a Jana Preissová
Eva Sochorová a Ilona Smejkalová

Foto: D. Sedlecký

MECENÁŠSKÝ
KLUB

NÁRODNÍHO
DIVADLA



Zdenka Baldová † 60 let Sylvia Kodetová

Jaroslav Kvapil * 150 let Věra Galatíková * 80 let

Michaela Černá * 60 let Jan Markvart * 70 let
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DIVADELNÍ KRONIKA

Blahopřejeme
MICHAELA ČERNÁ 
K srpnovému jubileu gratulujeme Michae-
le Černé (24. 8. 1958). V ND vytvořila řadu 
rolí klasického i moderního baletního 
repertoáru: Odetta/Odilie (Labutí jezero), 
Myrtha (Giselle), Lady Macbeth a dlou-
hou řadu dalších. Od roku 1996 působí 
ve funkci baletního mistra, pedagoga 
a asistentky choreografie. Za zásluhy 
o rozvoj českého baletu získala mimořád-
nou Výroční cenu Opery Plus 2017. V Donu 
Quijotovi, 1986.

JAN MARKVART 
Ke kulatým narozeninám gratulujeme 
pěvci Janu Markvartovi (30. 8. 1948). 
Od r. 1986 zde vytvořil řadu rolí českého 
i světového repertoáru: Podhájský (Dvě 
vdovy) a Lukáš (Hubička), Princ (Rusalka), 
Ovčák Jirka (Čert a Káča) a Jiří (Jakobín), 
Boris (Káťa Kabanová), Pinkerton (Madame 
Butterfly), Florestan (Fidelio) a další. 
Ve světě dosáhly úspěchů v janáčkov-
ských rolích. Jako Henry Mororus, Mlčenli-
vá žena, 1987

Vzpomínáme
JAROSLAV KVAPIL  
Jaroslav Kvapil (25. 9. 1868 –10. 1. 1950), 
režisér a dramatik. V letech 1911–1918 
jako šéf činohry, mj. autor pohádky Prin-
cezna Pampeliška a libreta k Dvořákově 
Rusalce.

VĚRA GALATÍKOVÁ  
Věra Galatíková (19. 8. 1938 –21. 12. 2007), 
členka Činohry ND (1993–2005). Z rolí: 
Emilie (Zimní pohádka), Paní Sorbyová 
(Divoká kachna), Blanka Hrdinová (Podivní 
ptáci), Gunhilda Borkmanová (John Gabriel 
Borkman) aj. Nositelka Ceny Thálie 94, 
Ceny diváků a Ceny Herecké asociace 
za dabing. Jako Linda, Smrt obchodního 
cestujícího, 1993 

ZDENKA BALDOVÁ 
Zdenka Baldová (20. 2. 1885–26. 9. 1958), 
členka Činohry ND (1922–1958). Z rolí: 
Dorina (Tartuffe), Frosina (Lakomec), 
Fanka (Loupežník), Paní Dulská (Morálka 
paní Dulské) aj. Jejího osobitého humoru 
využíval i film. V roli Poliny, Nepřátelé, 1954

Opustila nás
SYLVIA KODETOVÁ  
Sylvia Kodetová (21. 5. 1930–31. 7. 2018), 
sólistka Opery ND (1956–1969). Zpívala 
především v operách Mozartových 
(a Verdiho (Gilda). Vynikla jako Mozartova 
Zuzanka, Zerlina, Despina, Rossiniho 
Rosina Pucciniho Lauretta a Musetta, ale 
i jako Barče, Terinka, Liška Bystrouška aj. 
Později působila v Brně. R. 2000 obdržela 
cenu Nadace Život umělce – Senior Prix. 
Jako Chloe, Piková dáma, 1957.

FO
TO

: A
R

CH
IV



39

XXX

39

SMUTNÉ ODCHODY

Dne 30. června 2018 ve věku nedožitých 70 let zemřel

prof. PhDr. Josef Kovalčuk
(5. srpna 1948 – 30. června 2018) 

Významný akademický pracovník JAMU, divadelní dramaturg, scenárista a pe-
dagog, spoluzakladatel a dlouholetý dramaturg prostějovského, později br-
něnského HaDivadla (1974–1996), v letech 1997–2002 umělecký šéf Činohry 
Národního divadla, v letech 2009–2013 dramaturg Divadla Husa na provázku.
Josef Kovalčuk se narodil 5. srpna 1948 v Trutnově, vystudoval na Filozofické 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor bohemistika-historie. Již v prů-
běhu posledního ročníku olomoucké univerzity dospěl k rozhodnutí studovat 
dramaturgii na DAMU v Praze (absolutorium 1979).
V roce 1974 se stal spoluzakladatelem Hanáckého divadla (později HaDivadlo). 
V listopadu 1989 se spolu s HaDivadlem a ve spolupráci s Divadlem na pro-
vázku aktivně zapojil do stávky českých divadel. Hned po sametové revoluci 
se Josef Kovalčuk výrazně zasloužil o vybudování obnovené Divadelní fakulty 
JAMU. Jejím děkanem byl nadvakrát (1990–1996 a 2002–2008). 
Josef Kovalčuk je autorem řady divadelní scénářů, adaptací a dramatizací, 
stejně tak jako publikací a studií o HaDivadle i autorském a studiovém divadle 
vůbec: především Bylo jich pět a půl – 30 let HaDivadla (2005), Téma: Autorské 
divadlo (2009), Hvězdy nad Kabinetem múz (2010), Fenomén Hvězdy na vrbě 
(2016) a další.
V roce 2015 obdržel Cenu města Brna v oblasti dramatické umění. Od dubna 
2016 působil jako prorektor pro tvůrčí činnost. Od února 2018 působil navíc 
jako statutární prorektor.

Ačkoliv se v jeho životopisech nejčastěji zmiňuje HaDivadlo, jehož byl spoluza-
kladatel, neměli bychom zapomenout ani na roky 1997–2002, kdy umělec-
ky vedl Činohru Národního divadla. Jako dramaturg odchovaný divadlem 
s „nepravidelnou“ dramaturgií a směřováním k autorským textům v Činohře 
prosazoval dnes také moderní linii dramatizací velkých literárních děl – v jeho 
éře se tak na jeviště naší první scény dostala Hrubínova Romance pro kříd-
lovku, Dostojevského Idiot, Durychovo Bloudění, Hrabalův román Obsluhoval 
jsem anglického krále nebo Bulgakovův Mistr a Markétka. Snažil se o uvádění 
původních českých her a během jeho uměleckého působení se dramaturgie 
často obracela k českým tématům nejen v uváděných titulech, ale i v debatách 
a odborných diskusích. Do Činohry zval významné režiséry doby: například 
J. A. Pitínského nebo Vladimíra Morávka. Josef Kovalčuk zemřel krátce před 
svými sedmdesátými narozeninami.

V pátek 10. srpna zemřel ve věku 68 let

Jiří Josek
(31. března 1950 –10. srpna 2018)

Překladatel z angličtiny, divadelní režisér, 
dramaturg, nakladatelský redaktor, vydavatel, 
písňový textař a vysokoškolský učitel. 
Narodil se v Brně roku 1950, vystudoval 
angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy, přitom pobýval na stážích 
v Americe a Velké Británii. Od roku 1975 
nastoupil jako redaktor do nakladatelství 
Odeon, takže svou prací výrazně pomohl pro-
filovat tuto slavnou značku. Zůstal do roku 
1991, od té doby působil jednak na Ústavu 

translatologie FF UK, jednak jako překladatel na volné noze. V roce 1998 
založil vlastní nakladatelství Romeo, kde vydával své překlady, ale i původní 
českou tvorbu a převody jiných autorů. Významné jsou jeho prozaické převody 
kupříkladu románu Jacka Kerouaca Na cestě či E. L. Doctorowa Ragtime, 
českému čtenáři objevil ale i Tracyho tygra Williama Syroana nebo Portrét pana 
W. H. Oscara Wilda. Uspěl i jako překladatel muzikálů Vlasy, West Side Story, 
Za zvuků hudby a mnoha dalších. Nejvíce znám však je jako překladatel děl 
Williama Shakespeara, jehož dílo usiloval do češtiny převést celé (bohužel to 
nestihl, chyběly mu tři kusy). Pětkrát inscenaci podle Shakespeara režíroval, 
v Národním divadle byly uvedeny jeho převody her Coriolanus, Othello a ak-
tuálně uváděný Sen čarovné noci. Pro někoho možná překvapivým Joskovým 
„debutem“ na první scéně však bylo uvedení jeho překladu hry Arthura Kopita 
Konec světa ke Dni OSN roku 1986. Za své překladatelské umění obdržel roku 
1999 Cenu Josefa Jugmanna. Jako pro učitele i překladatele pro něho byl 
typický veliký zájem o druhé a jejich práci – a veliká přejícnost druhým (což 
u tak význačných autorů nebývá samozřejmostí). Zemřel po dlouhé nemoci 
brzy ráno, doma, v rodinném kruhu. 

V sobotu 14. července nás  
ve věku 79 let opustil 

Petr Weigl 
(16. března 1939 –14. července 2018)
 
Významný český režisér, libretista a drama-
turg, absolvent pražské FAMU.
Jeho tvorba v oblasti hudebnědramatických 
děl obsáhla film, televizi a divadlo. Byl dra-
maturgem a režisérem v Čs. televizi v letech 
1961–1976, poté v Baletu Národního divadla. 
V roce 1989 byl jmenován čestným šéfem 
Baletu ND. Pracoval kromě české a sloven-
ské televize také pro německé stanice ARD 
a ZDF a pro britskou BBC Channel Four. 

Vytvořil více než 40 filmových titulů – jeho Radúz a Mahulena patří k trvalým 
hodnotám čs. kinematografie. Kromě pražského Národního divadla pracoval 
ve Slovenském národním divadle, v Deutsche Oper Berlin, Bayerische Staat-
soper München, v Teatro Maestranza v Seville, Espace Pierre Cardin v Paříži. 
Získal dvakrát cenu Prix d’Italia (1969 za Bludiště moci a 1971 za adaptaci 
baletu Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie), dvakrát byl oceněn jako finalista 
na Emmy Award v USA (1983 za Turn of the Screw a 1986 za Noc z olova), 
získal dvakrát cenu Trilobita, Zlatou Prahu, Cenu Vladislava Vančury a mnoho 
ocenění dalších. V březnu 2016 obdržel také zvláštní cenu Kolegia Cen Thálii 
za mimořádný umělecký přínos českému divadelnímu umění. Stal se výraz-
ným představitelem programově bohaté hudebně – dramatické éry 70. až 90. 
let, kdy ve veřejnoprávních televizích na západě i východě Evropy vznikaly 
velkolepé operní i jiné hudební filmy nejvyšších interpretačních i filmových 
nároků. Dosáhl ve svých filmech, ale i v divadle (Romeo a Julie v Národním 
divadle v Praze) mimořádné emocionální osobitosi, a zapsal se tak do povědo-
mí divaků jako jedinečný tvůrce svého žánru. 

Čest jejich památce
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KALEIDOSKOP

Celebrating Kylián! 

V rámci doprovodných progra-
mů k připravované premié ře 
Kylián – Mosty času vznik-
la k jeho 70. narozeninám 
za podpory a supervize Nizo-
zemského tanečního divadla 
(NDT) a Kyliá novy nadace 
v Haagu v areálu Provozní 
budovy B výstava Celebrating 
Kylián! Expozice se znovu ote-
vře veřejnosti v trochu jiném 
pojetí 10. října. 

1  Jiří Kylián a japonský velvyslanec 
J. E. Kaoru Shimazaki

2  Kurátor výstavy a scénograf Dicky 
Schuttel, dlouholetý spolupracov-
ník Jiřího Kyliána

3  Prof. Jan Burian, ředitel Národního 
divadla

4  Hostem vernisáže byl herec Jiří 
Lábus

Slovanský 
temperament

V červnu se konala na Nové 
scéně premiéra baletní insce-
nace složené z děl tří choreo-
grafů. Byla to Dumka (choreo-
grafie Ondřej Vinklát), Aspects 
(ch. Katarzyna Kozielska) 
a Perfect Example (ch. Andrej 
Kajdanovskij).

5  Po premiéře
6  Ing. Igor Vida, generální ředitel 

a předseda představenstva Raiffei-
senbank

7  Umělecký šéf Baletu ND Filip Ba-
rankiewicz

8  Filip Barankiewicz a vedoucí 
umělecké správy Baletu ND Martin 
Rypan

9  Choreografové Andrej Kajdanov-
skij, Katarzyna Kozielska a Ondřej 
Vinklát

1 2
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Vítejte v Thébách

Poslední premiérou Činohry 
v minulé sezoně byla hra 
Moiry Buffiniové v režii  
Daniela Špinara. 

10  Režisér inscenace a umělecký 
ředitel Činohry Daniel Špinar 
a dramaturgyně Marta Ljubková. 
Za nimi ředitelka Činohry Ing. Jana 
Dvořáková, Ph. D.

11  Jiří Štěpnička a Jan Burian
12  Herečka Kateřina Winterová

Werther

Na scéně Národního divadla 
se také uskutečnila premiéra 
Massenetovy opery Werther 
v hudebním nastudování Pe-
tra Kofroně a režijní koncepci 
Willyho Deckera.

13  Dirigent a umělecký ředitel Opery 
ND a SO Petr Kofroň se Stefanem 
Heinrichsem (režie obnoveného 
nastudování)

14  Petr Kofroň, Silvia Hroncová, Ste-
fan Heinrichs, Jan Burian a pěvci 
Štěpánka Pučálková, Peter Berger, 
Slávka Zámečníková a Jiří Rajniš 

15  Ředitelka Opery ND a SO Silvia 
Hroncová s Peterem Bergerem, 
představitelem titulní role

16  Pěvkyně Gabriela Beňačková
17  Ministryně financí JUDr. Alena 

Schillerová, Ph.D.

Zakončení  
135. sezony

Již tradičně jsme zakončili 
divadelní sezonu v historické 
budově ND, kde se setkali 
umělci, vedení a naši vzácní 
hosté.

18  Hudební ředitel SO Andreas Sebas-
tian Weiser, Mathilda Nostitzová, 
José Cura a Don Nixon (zahraniční 
vztahy a produkce Opery)

19  Zpěvák Martin Šrejma s potom-
kem, za nimi violoncellista Bledar 
Zajmi se svou chotí, zpěvačkou 
Michaelou Zajmi

20  Umělecký ředitel sekce výroby 
MgA. Martin Černý, za ním Pavel 
Waniek, analytik ekonomické sekce 

FO
TO

 H
. S

M
EJ

K
A

LO
VÁ

1110

12

14

13

15 16



Národní 7, Praha 1 | www.galeriekodl.cz | tel.: +420 251 512 728, +420 602 327 669

KODL – TRADICE OD ROKU 1885

Dovolujeme si Vám oznámit, že přijímáme 
obrazy do naší podzimní aukce.

Josef Čapek: Koupání v Oravě, olej na plátně, 1930, 60 × 50 cm
vyvolávací cena: 3 000 000 Kč, dosažená cena 9 700 000 Kč

kodl-inzerce-cerven2018.indd   2 14.06.2018   14:11:30

www.xantypa.cz

10252010_MASKY_do_brozury180x123.indd   1 25.10.2010   16:48:59



INZERCE Panska rada 190x133_5 01.indd   1 11/06/2018   12:12



Generální partner 
Národního divadla

SPOLEHLIVOST
znamená odvádět maximum každý den.
Nejen na premiéře.

– KULTURA JE TO, CO NÁS SPOJUJE –

Péči o hodnoty a bohatství vnímáme v širším kontextu.
I proto jsme generálním partnerem Národního divadla.
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OBCHODNÍ INFORMACE

Jdeme vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla
Národní divadlo nabízí seniorům ve věku 65+ možnost  
zakoupit vstupenky s 50% slevou na všechna představení ND*. 
Kromě této slevy mohou senioři využít rovněž naši speciální nabídku 
na vybraná představení v září 2018: 

ČINOHRA
Nová Atlantida 
10. 9. v 20.00, Nová scéna 
(celé hlediště 100 Kč)
Noční sezóna
13. 9. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Maryša
27. 9. v 19.00, Národní divadlo 
(II. balkon 200 Kč)

OPERA
Werther
29. 9. v 19.00, Národní divadlo 
(II. balkon 350 Kč)
La traviata
14. 9. v 19.00, Hudební div. Karlín 
(I. balkon boky a II. balkon 250 Kč)

BALET
Chvění
18. 9. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Human Locomotion
8. 9. ve 20.00, Nová scéna 
(celé hlediště 200 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v poklad-
nách ND. Po předložení dokladu lze slevu 
uplatnit až na 2 vstupenky (senior + dopro-
vod) na každé představení v nabídce. 
Rezervace: 224 901 448
info@narodni-divadlo.cz

Národní divadlo nabízí mladým divákům do 26 let vstupenky  
s 50% slevou na vyhrazená místa na všechna představení ND.
* Kromě této slevy mohou mladí diváci do 26 let využít rovněž naši  
speciální nabídku na vybraná představení v září 2018.

ČINOHRA
Krvavá svatba
8. 9. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí 200 Kč)
Zbyhoň!
16. 9. v 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)
Vítejte v Thébách
24. 9. v 19.00, Stavovské divadlo 
(přízemí 200 Kč)

OPERA 
Romeo a Julie
12. 9. v 19.00, Hudební div. Karlín  
(I. balkon boky a II. balkon 250 Kč)
La traviata
14. 9. v 19.00, Hudební div. Karlín  
(I. balkon boky a II. balkon 250 Kč)

BALET
Chvění
18. 9. v 19.00, Národní divadlo
(II. balkon 350 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Cube
26. 9. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 200 Kč)

Vstupenky si můžete zakoupit v poklad-
nách ND. Po předložení dokladu lze slevu 
uplatnit až na 1 vstupenku na každé  
představení v nabídce. 
Rezervace: 224 901 448
info@narodni-divadlo.cz

Změny v předplatném 
2018/2019

ROD3 / Figarova svatba / Národní divadlo
Představení 2. 9. 2018 začne místo od plánovaných  
17 hodin až od 19 hodin.
DV2 / Křehkosti tvé jméno je žena / Nová scéna 
Představení se namísto původního termínu  
20. 3. 2018 odehraje 3. 9. 2018 od 20 hodin.

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

 >

ZBYHOŇ
Lucie Polišenská a Pavla Beretová

Foto: P. Borecký
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PROGRAM > ZÁŘÍ / SEPTEMBER 2018

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

ND+ ENGDoprovodná akce k představení v rámci programu ND+. 
Více na www.ndplus.cz

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

 1. So/Sat Marná opatrnost / La Fille mal gardée
14.00

19.00

 2. Ne/Sun Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

 3. Po/Mon nehraje se / no performance

 4. Út/Tue nehraje se / no performance

 5. St/Wed nehraje se / no performance

 6. Čt/Thu Maryša / Marysha ND+ ENG 19.00

 7. Pá/Fri Rusalka 19.00

 8. So/Sat Marná opatrnost / La Fille mal gardée
ROD6 14.00

19.00

 9. Ne/Sun Madama Butterfly 19.00

10. Po/Mon nehraje se / no performance

11. Út/Tue nehraje se / no performance

12. St/Wed nehraje se / no performance

13. Čt/Thu nehraje se / no performance

14. Pá/Fri Libuše (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

15. So/Sat Chvění / Tremble 19.00

16. Ne/Sun Libuše (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

17. Po/Mon Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ENG 19.00

18. Út/Tue Chvění / Tremble ND+ B2 19.00

19. St/Wed Werther VŘ 19.00

20. Čt/Thu Chvění / Tremble 19.00

21. Pá/Fri
Koncert ke 100. výročí vzniku Československé republiky / Celebration 
concert for the 100th anniversary of the Czechoslovak Republic

19.00

22. So/Sat Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG 19.00

23. Ne/Sun Manon Lescaut ND+ 19.00

24. Po/Mon nehraje se / no performance

25. Út/Tue nehraje se / no performance

26. St/Wed La traviata 19.00

27. Čt/Thu Maryša / Marysha EX3 19.00

28. Pá/Fri Libuše OO 17.00

29. So/Sat Werther DV2 19.00

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

19.00

12. St/Wed Romeo a Julie (Roméo et Juliette) OK 19.00

13. Čt/Thu Nabucco O3 19.00

14. Pá/Fri La traviata 19.00

15. So/Sat Nabucco EX4 19.00
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STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

Září / September 2018

 1. So/Sat nehraje se / no performance

 2. Ne/Sun Figarova svatba (Le nozze di Figaro) ROD3 19.00

 3. Po/Mon nehraje se / no performance

 4. Út/Tue nehraje se / no performance

 5. St/Wed nehraje se / no performance

 6. Čt/Thu Faust 19.00

 7. Pá/Fri nehraje se / no performance

 8. So/Sat Krvavá svatba / Blood Wedding 19.00

 9. Ne/Sun Spalovač mrtvol / The Cremator 19.00

10. Po/Mon Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 19.00

11. Út/Tue nehraje se / no performance

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

13. Čt/Thu Noční sezóna / The Night Season 19.00

14. Pá/Fri Faust 19.00

15. So/Sat
Opera nás baví – Opera v Praze / Opera Is Fun! 11.00

Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 19.00

16. Ne/Sun Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes 19.00

17. Po/Mon nehraje se / no performance

18. Út/Tue Krvavá svatba / Blood Wedding ND+ SEN4 19.00

19. St/Wed nehraje se / no performance

20. Čt/Thu Noční sezóna / The Night Season 19.00

21. Pá/Fri Modrý pták / The Blue Bird ENG 18.00

22. So/Sat Fidelio (1. premiéra / 1st premiere) 19.00

23. Ne/Sun Fidelio (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

24. Po/Mon Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ND+ Č1 19.00

25. Út/Tue Audience u královny / The Audience EX1 19.00

26. St/Wed Spalovač mrtvol / The Cremator ENG 19.00

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

28. Pá/Fri Mlynářova opička / The Miller’s Monkey 19.00

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

30. Ne/Sun Figarova svatba (Le nozze di Figaro) 19.00

 1. So/Sat Cube 20.00

 2. Ne/Sun nehraje se / no performance

 3. Po/Mon Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

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

20.00

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

20.00

 6. Čt/Thu Slovanský temperament / Slavic Temper 20.00

 7. Pá/Fri Human Locomotion 20.00

 8. So/Sat Human Locomotion 20.00

 9. Ne/Sun Jsme v pohodě / New Century 20.00

10. Po/Mon Nová Atlantida / New Atlantis ND+ ENG 20.00

11. Út/Tue Slovanský temperament / Slavic Temper 20.00

12. St/Wed
Pocta Jaroslavu Slavickému 16.00

Slovanský temperament / Slavic Temper 20.00

13. Čt/Thu Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

14. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

16. Ne/Sun Zbyhoň! 20.00

17. Po/Mon nehraje se / no performance

18. Út/Tue nehraje se / no performance

19. St/Wed
MTF Zlatá Praha – Zahajovací koncert: Štefan Margita a jeho hosté / 
Festiva Golden Prague – Opening night: Štefan Margita and his guests

20.00

20. Čt/Thu

MTF Zlatá Praha – Kafka Band: hudebně-divadelní inscenace Amerika / 
Festival Golden Prague – Kafka Band: America

17.30

MTF Zlatá Praha – Rusalka: filmové zpracování P. Weigla /  
Festival Golden Prague – Rusalka, directed by P. Weigl

20.00

21. Pá/Fri
MTF Zlatá Praha – Čím lidé žijí: premiéra komorní opery B. Martinů / 
Festival Golden Prague – B. Martinů: What Men Live By

19.30

22. So/Sat
MTF Zlatá Praha – Slavnostní předávání cen /  
Festival Golden Prague – Gala evening

20.00

23. Ne/Sun Nová Atlantida / New Atlantis ENG 20.00

24. Po/Mon Zbyhoň! ND+ ČS2 20.00

25. Út/Tue Malý princ / The Little Prince 20.00

26. St/Wed Cube 20.00

27. Čt/Thu nehraje se / no performance

28. Pá/Fri nehraje se / no performance

29. So/Sat
Gavrilo Princip (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

Cuckoo (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

30. Ne/Sun Cuckoo (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00
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PROGRAM > ŘÍJEN / OCTOBER 2018

NÁRODNÍ
DIVADLO

HUDEBNÍ  
DIVADLO 
KARLÍN

ND+ ENGDoprovodná akce k představení v rámci programu ND+. 
Více na www.ndplus.cz

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

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

 2. Út/Tue Manon Lescaut 19.00

 3. St/Wed Rusalka 19.00

 4. Čt/Thu nehraje se / no performance

 5. Pá/Fri Maryša / Marysha 19.00

 6. So/Sat
Čert a Káča / The Devil and Kate SEN1 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

 7. Ne/Sun Tosca 19.00

 8. Po/Mon Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ND+ ENG ROV 19.00

 9. Út/Tue La traviata 19.00

10. St/Wed Kylián – Mosty času / Bridges of Time (předpremiéra / preview) 19.00

11. Čt/Thu Kylián – Mosty času / Bridges of Time (1. premiéra / 1st premiere) ND+ 20.15

12. Pá/Fri Kylián – Mosty času / Bridges of Time (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

13. So/Sat
Čert a Káča / The Devil and Kate ROD2 11.00

Maryša / Marysha ENG 19.00

14. Ne/Sun Kylián – Mosty času / Bridges of Time
SEN2 14.00

19.00

15. Po/Mon Tosca 19.00

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

19.00

17. St/Wed Kylián – Mosty času / Bridges of Time ND+ B1 19.00

18. Čt/Thu Kylián – Mosty času / Bridges of Time ND+ B2 19.00

19. Pá/Fri Její pastorkyňa / Jenůfa VŘ 19.00

20. So/Sat Kylián – Mosty času / Bridges of Time
ROD5 14.00

19.00

21. Ne/Sun Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ENG 19.00

22. Po/Mon Manon Lescaut ND+ 19.00

23. Út/Tue Kylián – Mosty času / Bridges of Time 19.00

24. St/Wed Rusalka 19.00

25. Čt/Thu Carmen OHV 19.00

26. Pá/Fri nehraje se / no performance

27. So/Sat Libuše 20.00

28. Ne/Sun Madama Butterfly 19.00

29. Po/Mon Carmen 19.00

30. Út/Tue Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream 19.00

31. St/Wed Madama Butterfly 19.00

22. Po/Mon Rusalka 19.00

23. Út/Tue Romeo a Julie (Roméo et Juliette) 19.00

29. Po/Mon La traviata 19.00

30. Út/Tue Nabucco O1 19.00

25. Čt/Thu Faszination Wagner 19.00

26. Pá/Fri Faszination Wagner 19.00

FORUM 
KARLÍN
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní     premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Říjen / October 2018

 1. Po/Mon Spalovač mrtvol / The Cremator 19.00

 2. Út/Tue Figarova svatba (Le nozze di Figaro) O2 19.00

 3. St/Wed Krvavá svatba / Blood Wedding ND+ DV1 19.00

 4. Čt/Thu nehraje se / no performance

 5. Pá/Fri nehraje se / no performance

 6. So/Sat Brodskij/Baryšnikov (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 19.00

 7. Ne/Sun Brodskij/Baryšnikov (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 19.00

 8. Po/Mon nehraje se / no performance

 9. Út/Tue Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes Č2 19.00

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

11. Čt/Thu Fidelio 19.00

12. Pá/Fri Noční sezóna / The Night Season ENG 19.00

13. So/Sat
Opera nás baví – Putování hudební Prahou / Opera Is Fun! 11.00

Poprask v opeře (Viva la Mamma) 19.00

14. Ne/Sun
Mlynářova opička / The Miller’s Monkey ROD3 14.00

Slavnostní ocenění #laskavec 19.00

15. Po/Mon Faust ND+ 19.00

16. Út/Tue Poprask v opeře (Viva la Mamma) NDS 19.00

17. St/Wed Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ND+ Č3 19.00

18. Čt/Thu Fidelio 19.00

19. Pá/Fri Spalovač mrtvol / The Cremator 19.00

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

Audience u královny / The Audience 19.00

21. Ne/Sun Fidelio SEN5 17.00

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

23. Út/Tue nehraje se / no performance

24. St/Wed nehraje se / no performance

25. Čt/Thu nehraje se / no performance

26. Pá/Fri Prague Shakespeare Company 19.00

27. So/Sat Krvavá svatba / Blood Wedding 19.00

28. Ne/Sun Noční sezóna / The Night Season 14.00

29. Po/Mon Faust 19.00

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

31. St/Wed Audience u královny / The Audience EX2 19.00

 1. Po/Mon Sons of Sissy (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

 2. Út/Tue If a Window Would Open (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

 3. St/Wed

Crazy but True (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 16.00

Las Ideas (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

If a Window Would Open (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

 4. Čt/Thu

My Country (Pražské křižovatky / Prague Crossroads)
10.00

17.30

Las Ideas (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

Malý princ / The Little Prince 20.00

 5. Pá/Fri Malý princ / The Little Prince
10.00

20.00

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

 7. Ne/Sun
Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Studio Damúza) 16.00

Jsme v pohodě / New Century 20.00

 8. Po/Mon
Hovory s … / Talking with … ND+ 15.00

Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman Č4 20.00

 9. Út/Tue Zbyhoň! 20.00

10. St/Wed nehraje se / no performance

11. Čt/Thu nehraje se / no performance

12. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

13. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus
14.00

20.00

14. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus ND+ 17.00

15. Po/Mon Nová Atlantida / New Atlantis 20.00

16. Út/Tue Cube 20.00

17. St/Wed Zbyhoň! ND+ ČS1 20.00

18. Čt/Thu nehraje se / no performance

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

20.00

20. So/Sat

Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne

ROD6 17.00

Podivuhodné cesty Julese Verna /  
Extraordinary Voyages of Jules Verne (derniéra / last time)

20.00

21. Ne/Sun Ceny Ministerstva kultury ČR 20.00

22. Po/Mon Nová Atlantida / New Atlantis ND+ ENG 20.00

23. Út/Tue Cube ND+ 20.00

24. St/Wed Plukovník Švec / Colonel Švec (předpremiéra / preview) 20.00

25. Čt/Thu Plukovník Švec / Colonel Švec (1. premiéra / 1st premiere) 20.00

26. Pá/Fri Plukovník Švec / Colonel Švec (2. premiéra / 2nd premiere) 20.00

27. So/Sat
Elity / Elites  
(Slovenské národní divadlo Bratislava / The Slovak National Theatre)

20.00

28. Ne/Sun Plukovník Švec / Colonel Švec ČNS 20.00

29. Po/Mon nehraje se / no performance

30. Út/Tue Slovanský temperament / Slavic Temper 20.00

31. St/Wed Slovanský temperament / Slavic Temper 20.00
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BUDOVY ND I PARKING 
JSOU UPRAVENY PRO 
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP.
THE ENTRANCE TO THE 
NATIONAL THEATRE 
BUILDINGS AND PARKING 
IS MODIFIED TO ENABLE 
BARRIER-FREE ACCESS!

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

ONLINE PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

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

INFORMACE:
info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 (po–ne 10–18)
Od 1. 9. do 30. 9. 2018 jsou v prodeji vstupenky na představe-
ní Baletu, Činohry, Laterny magiky na všech scénách a Opery 
na Nové scéně uváděné do 28. 2. 2019, na představení Opery 
mimo Novou scénu uváděné do 30. 6. 2019.  
 

POKLADNY  

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

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

PARKING 

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

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

které se koná ve dni parkování. 

+420 224 901 320, +420 224 901 443  

ZÁKLADNÍ SLEVY NA VSTUPENKY 

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

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

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

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

stavení Činohry ND
• speciální cena pro studenty uměleckých a uměnovědných 

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

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

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

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

PRAVIDELNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY  

V Národním divadle, na Nové scéně a ve Stavovském divadle 
organizujeme pravidelné komentované prohlídky.  
Více informací na webu ND nebo u koordinátorek:
Národní divadlo a Nová scéna: 
s.soleova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 535
Stavovské divadlo: 
v.bruderova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 536

ONLINE SALES AND RESERVATION OF TICKETS 

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

INFORMATION:
info@national-theatre.cz, +420 224 901 448 (Mon–Sun 10–18)
From 1. 9. 2018 to 30. 9. 2018, you can purchase tickets  
for Ballet, Drama and Laterna magika performances on all 
the stages and Opera performances at the New Stage until 
28. 2. 2019, and tickets for Opera performances on all the 
stages except the New Stage until 30. 6. 2019.
 

THE BOX OFFICES  

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

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

PARKING 

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

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

the day of parking.

+420 224 901 320, +420 224 901 443
 

REGULAR GUIDED TOURS  

Guided tours take place at the National Theatre historical 
building, the New Stage and the Estates Theatre. For more 
information, visit our website or contact the coordinators:
National Theatre and New Stage:
s.soleova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 535 
Estates Theatre:
v.bruderova@narodni-divadlo.cz, tel. 778 449 536



PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI INSCENACÍ 

PARTNER PREMIÉROVÝCH VEČERŮ MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER INSCENACÍ



 ×
TARTUFFE
Martin Růžek (Tartuffe)
Foto: J. Svoboda

Tartuffe, nesmrtelné dílo o pokrytectví, svatouškov-
ských parazitech a manipulaci s naivními dobráky, 
bylo dokonce ve Francii 17. století samotným  
Ludvíkem XIV. zakázáno. Ťalo příliš do živého. 
V Tylově divadle (dnešním Stavovském) se odehrála 
9. dubna 1965 premiéra Špidlovy inscenace této Mo-
lièrovy satirické komedie a do titulní role byl obsazen 

Martin Růžek
(23. 9. 1918 –18. 12. 1995), jehož 100. výročí narození 
si v září připomínáme.

Martin Růžek miloval divadlo, i když herectví nikdy 
nestudoval. Vystupoval na různých pražských ama-
térských scénách. Když nacisté v roce 1944 uzavřeli 
česká divadla, pracoval v průmyslu. Do roku 1945 
hrál pod svým původním jménem Erhard Martin. 
V roce 1963 byl přijat jako člen ND. Jeho postavy měly 
pevnou stavbu s originálními detaily, se sebeironií 
vytvářel někdy až provokující charaktery.
Myšlenková obsažnost a výrazová stručnost Růžkova 
herectví se plně uplatňovaly i v jeho filmové a televiz-
ní tvorbě, i když jeho všestranné umění bylo dlouho 
jednostranně využíváno k opakujícím se negativním 
typům. Díky své vysoké kultuře řeči často působil také 
v rozhlasové tvorbě pro děti. Jeho hlas je nezapome-
nutelný.


