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10 Rozhovor
s Per Boye Hansenem 

14 Operní premiéra  
Ščedrinovy Lolity

24 Festival 
Pražské křižovatky

 



 

PREMIÉRY / PREMIERES 

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Bon Appétit! 
Společný projekt Laterny magiky 
a Baletu ND
Režie: SKUTR (Martin Kukučka  
a Lukáš Trpišovský)
Choreografie: Jan Kodet
2. a 3. 4. 2020

Laterna magika

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Kylián – Mosty času / Bridges of Time
Forgotten Land 
Gods and Dogs
Petite Mort
Šest tanců (Sechs Tänze)
Choreografie: Jiří Kylián
Hudba: Benjamin Britten, Ludwig van 
Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart
13. 11. 2019

Oněgin / Onegin
Choreografie: John Cranco
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
20. 2. 2020

Zbyněk Matějů
Čarodějův učeň / Krabat
Choreografie: Jan Kodet
Hudba: Zbyněk Matějů
6. 6. 2020

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Leonce & Lena 
Choreografie: Christian Spuck
Hudba: Johann Strauss, Bernd Alois 
Zimmermann, Martin Donner, Alfred 
Schnittke
30. 11. 2019

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA

Spící krasavice / Speeping Beauty
Hudba: Petr Iljič Čajkovskij
Choreografie: Marcia Haydée
21. 5. 2020

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Giacomo Puccini
Turandot
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Zuzana Gilhuus
23. a 25. 1. 2020

Jaromír Weinberger
Švanda dudák /  
Schwanda the Bagpiper
Režie: Vladimír Morávek
28. a 30. 5. 2020 

Bohuslav Martinů
Špalíček / The Chap-Book
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Režie: Petr Zuska
25. a 26. 6. 2020

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Rodion Ščedrin
Lolita 
Dirigent: Sergey Neller
Režie: Sláva Daubnerová
3. a 5. 10. 2019

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA

Karol Szymanowski
Král Roger / King Roger
Dirigent: Karl-Heinz Steffens
Režie: Mariusz Treliński
3. a 5. 4. 2020

KONCERTY / CONCERTS

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Zahajovací koncert sezony 
2019/2020 ke 30. výročí 
sametové revoluce
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
12. 9. 2019

Adventní koncerty
Dirigent: Jan Chalupecký
Sbor a Orchestr Národního divadla
1., 8., 15. a 22. 12. 2019

Matiné ke 196. výročí narození 
Bedřicha Smetany
1. 3. 2020

STAVOVSKÉ DIVADLO /  
THE ESTATES THEATRE 

Mozartovy narozeniny 2020
27. 1. 2020

STÁTNÍ OPERA / 
THE STATE OPERA

Slavnostní koncert  
ke znovuotevření Státní opery
Dirigent: Karl-Heinz Steffens
5. 1. 2020

Opera

PREMIÉRY / PREMIERES 

NÁRODNÍ DIVADLO / 
THE NATIONAL THEATRE

Sofoklés
Král Oidipús / Oedipus Rex
Režie: Jan Frič
5. a 6. 12. 2019

STAVOVSKÉ DIVADLO / 
THE ESTATES THEATRE

Thomas Bernhard
Oběd u Wittgensteina /  
Lunch at Wittgenstein 
Režie: Daniel Špinar
7. a 8. 11. 2019

Vincent Macaigne
Stát jsem já / I am a Country 
Režie: Jan Mikulášek
12. a 13. 3. 2020

Fjodor Michajlovič Dostojevskij
Idiot / The Idiot 
Režie: Daniel Špinar
4. a 5. 6. 2020

NOVÁ SCÉNA / 
THE NEW STAGE 

Witold Gombrowicz
Kosmos / Cosmos 
Režie: Ivan Buraj
14. a 15. 11. 2019

Koncové světlo / The End Light 
Režie: Jan Frič
27. a 28. 2. 2020

Katja Brunnerová
Duchové jsou taky jenom lidi / 
Ghosts are Only Humans Too 
Režie: Kamila Polívková
14. a 15. 5. 2020

Činohra Balet

Premieres
FOR THE 2019–2020 SEASONPremiéry

SEZONY 2019–2020
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ÚVODNÍK

Vážení a milí diváci,
zahajujeme 137. sezonu Národního divadla 
a především se těšíme na setkávání s Vámi 
na našich baletních, činoherních i operních 
představeních. Každý večer budou všich-
ni účinkující umělci se všemi zaměstnanci 
divadla, kteří naše představení připravují 
a zajišťují, usilovat o to, aby Váš večer byl plný 
radosti, hlubokých citů i pravdivého poznání 
našich životů.
V uplynulých třech letech jsme prošli ob-
tížným obdobím, kdy uzavřená Státní opera 
kladla nesmírně vysoké nároky na podmínky 
naší práce. Blíží se však chvíle veliké radosti, 
neboť na začátku nového roku otevřeme krás-
ně a komplexně zrekonstruovanou budovu 
Státní opery. Podaří se nám ji nejen dokončit 
(ve srovnání s obdobnými rekonstrukcemi 
velmi rychle), ale uspěli jsme i v tom, že jsme 
zachovali existenci dvou orchestrů a pěvec-
kých sborů i celého souboru Baletu. Můžeme 
se tedy společně těšit, že v průběhu nadchá-
zející sezony postupně obnovíme plnohod-
notný provoz této divadelní budovy, kde se 
budete opět potkávat především s operními 
a tanečními představeními. Budovu Státní 
opery zároveň uvidíte ve stavu, který se bude 
maximálně blížit její původní historické podo-
bě. Unikátní je též vytvoření nové opony podle 
původního návrhu z roku 1888.
Rekonstrukce přinese i zrenovované zázemí 
pro práci umělců a ostatních zaměstnanců. 
Budeme mít nové zkušebny, moderní tech-
nické zázemí, současně jevištní technologie 
i komfortnější prostředí pro práci všech. Nepo-
chybuji, že to bude mít pozitivní vliv na kvalitu 
našich představení. Chystáme se krok za kro-
kem uvádět širší a zajímavější repertoár.

Chci už teď připomenout, že nejde zdaleka 
o samozřejmost. Všechno bylo podmíněno 
tvořivou a komplikovanou činností stovek 
lidí jak z Národního divadla, tak i architek-
tů, projektantů a všech dodavatelů. Úplná 
rekonstrukce Státní opery je také zprávou, 
že se podobné akce mají dělat s rozmyslem 
a opravdu pořádně. Je také nutné myslet 
na to, k čemu bude budova sloužit, a každý 
den bojovat o důvěru veřejnosti i divadelníků. 
Ne každý totiž na začátku uvěřil, ze cílem té-
hle rekonstrukce je nejen zachování produkce 
Opery i Baletu, ale že jde také o příležitost 
pro všechny tvůrce, kteří mají k této scéně 
hluboký vztah.
Věřím, že slavnostní otevření Státní opery 
v neděli 5. ledna 2020 bude prvním krokem 
k její další silné umělecké budoucnosti.
Těším se, ze Vy, naši diváci, zaplníte hlediště 
nejen ze zvědavosti, ale také proto, že Vás 
naše představení budou oslovovat natolik sil-
ně, že si svůj život bez divadla nebudete umět 
napříště představit.
Těšíme se na Vás nejen v budově nové Statní 
opery, ale i v historické budově Národního 
divadla, ve Stavovském divadle i na Nové 
scéně, nejen doma, ale třeba i v zahraničí, kde 
také budeme v příští sezoně hrát.

prof. MgA. Jan Burian, 
ředitel Národního divadla
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Nová opona podle původního 

návrhu Eduarda Veitha z roku 1888 
ještě v našich dílnách na Flóře. 

Práce vedl výtvarník Martin Černý.
Foto: E. Sochorová
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Nová opona pro 
Státní operu je  
téměř dokončena! 
Za tímto dílem se skrývá více 
než 1000 hodin pečlivé práce. 
V Dílnách Národního divadla se 
pod vedením uměleckého ředitele 
sekce výroby ND Martina Černého 
a ve spolupráci se studenty ka-
tedry scénografie DAMU rekon-
struovala opona pro Státní operu. 
Originální opona Eduarda Veitha, 
kterou návštěvníci viděli po otevře-
ní Státní opery v roce 1888 (tehdy 
Nového německého divadla), se zá-
hadně ztratila v roce 1945. Opona, 
na které Martin Černý pracoval 
podle původního Veithova návrhu 
v průběhu posledních dvou let, 
bude umístěna do znovuotevřené 
budovy Státní opery a nahradí tak 
oponu akademického malíře An-
tonína Střížka, která byla původně 
určena k nastudování Kouzelné 
flétny v roce 2002. Obdivovat novou 
oponu diváci mohou od neděle 
5. ledna 2020, kdy bude budova 
Státní opery otevřena po generál-
ní rekonstrukci (viz foto na titulní 
straně).

Operalia
Letos se v České republice usku-
tečnil 27. ročník Operalie, prestižní 
mezinárodní operní soutěže, kte-
rou hostilo Národní divadlo a spo-
lečnost Domingo-Mozart-Prague. 
Soutěž mladých talentů proběhla 
v historické budově Národního 
divadla. Na finálovém večeru se 
o vítězství utkalo dvanáct nejnaděj-
nějších hlasů dnešního operního 
světa pocházejících z Ruska, 
Polska, USA, Jihoafrické republiky, 
Jižní Koreji, Švédska, Německa, 
Guatemaly a Španělska. Jejich 
vystoupení doprovodil Orchestr 
Národního divadla pod taktovkou 
Plácida Dominga. Porota rozdělila 
ceny v 7 kategoriích. Absolutními 
vítězi se stali sopranistka Adriana 
Gonzalez z Guatemaly a tenorista 
Xabier Anduaga ze Španělska.

Karl-Heinz Steffens 
a Státní opera
Post hudebního ředitele Státní opery bude v následujícím období zastávat emeritní 
hudební ředitel Norské národní opery KARL-HEINZ STEFFENS. Jaký je jeho vztah 
ke Státní opeře a k Praze?

Domnívám se, že opera je opravdu důležitou součástí 
každodenního kulturního života Prahy. Na operní 
představení chodí kultivovaní starší i mladí lidé, kteří 
zjevně milují nejen divadlo, ale také hudbu. Považuji to 
za úžasné. 
Státní operu vnímám jako významný umělecký soubor, 
v jehož minulosti se odrazil kulturní a politický vývoj 
Prahy i celé Evropy 20. století. Její historii ovlivnily 
všechny pozitivní i negativní události, které se v tomto 
období odehrály. Ve Státní opeře působila řada zname-
nitých hudebních ředitelů, pod jejichž vedením soubor 

uvedl na scénu mnoho děl světového repertoáru. Nyní 
máme šanci začít pracovat v nově zrekonstruovaných 
prostorech s nejmodernějším vybavením, v budově 
s nesmírně bohatým dědictvím. Se souborem se 
musíme navzájem poznat, abychom se mohli pokusit 
dostat se na úroveň nejlepších evropských operních 
domů. Toho není možné dosáhnout během krátké 
doby. Budu se snažit všechny kolem sebe povzbudit 
a získat je ke spolupráci s cílem neustále zvyšovat 
kvalitu hudební produkce. O to jsem také usiloval 
na všech svých předchozích působištích. 

 >

Laureáti 27. ročníku Operalie 
Xabier Anduaga a Adriana Gonzalez 
Finalisté soutěže s Plácidem Domingem
Foto: R. Šubín
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Aneta 
Voleská

Primabalerína Aneta Voleská 
se narodila roku 1947 v Praze. 
Po šestiletém školení v přípravce 
Národního divadla byla v roce 1962 
přijata do sboru Baletu ND. Rok poté 
tančila Pas de trois v Čajkovského 
Labutím jezeru, k prvním velkým 
rolím (Prokofjevova Popelka a Má-
šenka z Čajkovského Louskáčka) se 
propracovala v roce 1965. Mezníkem 
se stal rok 1966, kdy byla vyslána 
na stáž do Velkého divadla v Moskvě. 
Po návratu byla povýšena mezi 
sólisty. V ND působila do roku 1989, 
tedy celou svou aktivní taneční dráhu 
zasvětila jednomu angažmá.
Pro svůj subtilní vzhled, výbornou 
klasickou techniku a kultivovanou 
formu tance byla obsazována ze-
jména do klasických i moderních rolí 
dívek. Její tanec byl charakteristický 
lehkostí, vnitřní ušlechtilostí a odu-
ševnělým hereckým projevem. 
V letech 1982–1990 působila jako 
baletní mistryně a pedagožka v AUS 
Víta Nejedlého, v letech 1984–2013 
jako pedagog v Pražském komorním 
baletu a Státní opeře Praha.
V letech 1990–2015 vyučovala na Ta-
neční konzervatoři hl. m. Prahy.
Aneta Voleská se významně vepsala 
do historie baletního umění v Národ-
ním divadle a do povědomí mnoha 
diváků i jejích studentů.

Veronika 
Lazorčáková 

Veronika Lazorčáková se stala výraz-
nou tváří a cennou posilou hereckého 
souboru hned v okamžiku svého 
nástupu v sezoně 2017/2018. Ne-
potřebovala se takzvaně „vyhrávat“, 
neboť do Činohry ND přišla po před-
chozích angažmá v Ostravě a Divadle 
v Dlouhé jako zralá herečka. Veronika 
každou svou rolí překračuje úzce 
vymezené typové herectví a stvrzuje, 
že takovým škatulkám je její talent 
příliš velký. Uhranula nás v roli Iriny 
v Čechovových Třech sestrách, jež 
byly její debutantskou inscenací 
v ND. A hned potvrdila nejen své 
tvůrčí schopnosti, ale hlavně sílu 
a charisma, které jsou pro angažmá 
v ND nezbytnou podmínkou. Do práce 
se vrhla s chutí a dobrou náladou, 
tak typickou pro její povahu, takže 
při obsazování Markétky v Goethově 
Faustovi nebylo pochyb, kdo ji má 
ztvárnit. Veronika vytvořila mladou, 
dychtivou, drzou, zamilovanou dívku, 
která ideálně doplnila ústřední trojici 
a nechala vyniknout její herecké 
tvárnosti. Není nejmenších pochyb, 
že její talent se bude dále rozvíjet, 
a je skvělé, že tomu tak je – a dou-
fejme i dále bude – právě v Činohře 
Národního divadla. 

Štěpánka 
Pučálková

Štěpánka je nejen talentovaná 
a krásná, ale také odvážná žena, 
která se nebojí životních výzev 
a která si ze dvou cest vždy vybere 
tu těžší a méně jistou. Začalo to již 
před lety, kdy se rozhodla vzdát se 
svého domácího zázemí a jít studovat 
do ciziny – na salcburskou Univer-
sität Mozarteum, kterou absolvovala 
se skvělými výsledky. V letech 2013 
a 2014 pak dostala první větší příleži-
tosti na divadelní scéně při hostování 
na Salzburger Festspiele. Štěpánka 
se nebála ani dalších výzev a krátce 
nato dosáhla úspěchů v prestižních 
mezinárodních pěveckých soutěžích 
Hans Gabor Belvedere Concours 
international de Belcanto Vincenzo 
Bellini. Její odvaha se pak pomalu 
ale jistě začala zúročovat i v její do-
movině: za posledních pět let prošla 
ve Státní opeře a Národním divadle 
od Pážete v Salome přes Stephana 
v Romeovi a Julii, Suzuki v Madama 
Butterfly a další role až ke svému 
zdejšímu vrcholu – niterně prožité, 
s velkým citem, přesvědčivostí a pě-
veckou kulturou podané Charlottě 
v Massenetově Wertherovi, za niž jí 
právem náleží tato cena. Přejme si, 
aby Štěpánka, toho času sólistka 
Semperovy opery v Drážďanech, přijí-
mala v budoucnu na scéně Národního 
divadla i další životní výzvy.

Adam 
Zvonař

Adam Zvonař je šest let významným 
tanečníkem souboru. Vysoce si cení-
me jeho úsilí a odhodlání, které jako 
první sólista projevil během sezony 
2018/2019. Přesvědčivě a působivě 
ztvárnil Chlapce elegie v Serenade, 
Prince v Louskáčkovi a Labutím 
jezeře, Solora v La Bayadère, Colase 
v Marné opatrnosti, Valmonta ve stej-
nojmenném baletu nebo sólové party 
v choreografiích Bella Figura, Petite 
Mort, Aspects, Vertigo a Svěcení jara. 

„Adam Zvonař je umělec, kterému 
důvěřuji, protože vždy odvede na jevi-
šti profesionální výkon. Na baletních 
sálech při zkouškách je týmovým 
hráčem a jeho umění je jasné a sro-
zumitelné, ale s komplexní myslí. Je 
fantastickým partnerem pro kolegyně 
primabaleríny, jeho umělecká zralost 
vyplývající z jeho zkušeností je inspi-
rací pro nejmladší generaci tanečníků 
a jeho vášeň pro tanec je příkladem 
pro ostatní, během procesu vytváření 
role je skutečným vzorem předního 
tanečníka souboru.“
(Filip Barankiewicz, umělecký ředitel 
Baletu ND)

Ceny ředitele ND 2019
V pondělí 26. 8. při zahájení 137. sezony Národního divadla v hledišti historické budovy byly předány Ceny ředitele 
ND. Do Síně slávy ND byla uvedena vynikající tanečnice, paní ANETA VOLESKÁ. Tak jako je třeba připomínat vzory 
a činy, ze kterých můžeme čerpat či se jimi inspirovat, je nutné také podporovat mladé umělce v rozvoji jejich karié-
ry. Proto vznikla v roce 2015 Cena ředitele Národního divadla pro umělce do 35 let. Letošní ocenění získala herečka 
VERONIKA LAZORČÁKOVÁ, operní pěvkyně ŠTĚPÁNKA PUČÁLKOVÁ a první sólista Baletu ADAM ZVONAŘ.
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ŽIVOT V NÁRODNÍM DIVADLE

Národní divadlo 
opět hostí Zlatou Prahu
Fenomenální choreograf JIŘÍ KYLIÁN, světově proslulý barytonista ADAM PLACHETKA a hvězdný dirigent  
JIŘÍ BĚLOHLÁVEK – to jsou čeští umělci, jejichž životy odkryjí filmové premiéry šestapadesátého ročníku Meziná-
rodního televizního festivalu Zlatá Praha, pořádaného Českou televizí. Přehlídka jako každý rok nabídne návštěvní-
kům zdarma desítky hudebních, tanečních a divadelních snímků z celého světa; v instalovaných videoboxech  
či na vlastních zařízeních mohou zhlédnout to nejlepší, co za poslední rok vzniklo. 

Slavnostní večery letos ve středu 25. září 
zahájí koncert Ladies Music Night, věnovaný 
výjimečným ženám, které ve světě hudby 
rozdávají nejen krásu, ale i vynikající hudební 
výkony (vystoupí například sopranistky Martina 
Janková a Kateřina Kněžíková, houslistka Olga 
Šroubková a mnohé další). 

Den poté (26. září) festival divákům ve slav-
nostní veřejné premiéře nabídne ojedinělou 
dokumentární zpověď jednoho z nevýznamněj-
ších českých dirigentů Jiřího Bělohlávka. Film 
režiséra Romana Vávry Jiří Bělohlávek: „Když 
já tak rád diriguju …“ přináší hluboký a poutavý 
příběh dirigenta v posledních letech jeho životní 
a umělecké pouti. 

Následující den bude v premiéře uveden nový 
dokument o světově uznávaném choreografovi 
Jiřím Kyliánovi (více na str. 35). Profilový sní-
mek Martina Kubaly s názvem Adam Plachetka, 
cesta na vrchol, přiblíží cestu, po které umělec 
došel za celosvětovým úspěchem. Premiéru 
obou portrétů je možné vidět v pátek 27. září. 
Adam Plachetka se bude v tu dobu připravovat 
na operní premiéru v Chicagu, přesto diváky 
na Zlaté Praze na dálku pozdraví prostřednic-
tvím telemostu.

Mezi partnerské večery festivalu patří také 
baletní představení Labutí jezero či opera Láska 
ke třem pomerančům v historické budově ND. 
Ožije i náměstí Václava Havla, kde proběhne 
tradiční Zlatý den Zlaté Prahy neboli celoden-
ní program pro celou rodinu plný koncertů, 
představení, tanečních a hudebních workshopů, 
který nabídne i volný vstup do zázemí Národní-
ho divadla.

Festival Zlatá Praha proběhne ve dnech  
25. až 28. září 2019 v prostorách Nové scény 
ND a jejím nejbližším okolí. 

Více informací najdete na facebookovém profilu 
festivalu Golden Prague International Television 
Festival nebo na jeho webové stránce  
www.festivalzlatapraha.cz, kde se také  
můžete bezplatně registrovat na všechny 
filmové večery.
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Křeslo do Opery
Vyberte si své křeslo a spojte své jméno 
se jménem Národního divadla!

Při příležitosti připravovaného otevření nově zrekonstruované Státní opery 
přináší Národní divadlo svým příznivcům nový FILANTROPICKÝ PROJEKT. 
Nově otevřená krásná divadelní budova je pro Vás jedinečnou příležitostí za-
psat se do historie Národního divadla a darovat křeslo do Státní opery. Svým 
darem přispějete k rozvoji české kultury a občanské společnosti a především 
podpoříte tradici mecenášství, která stála u samotného zrodu Národního di-
vadla i Státní opery. Máte jedinečnou příležitost spojit své jméno či jméno Vaší 
firmy se značkou Národního divadla. Náš nový projekt startuje právě teď!

Sponzorství křesel nabízíme v několika kategoriích:

1) Královské křeslo: 100.000 Kč 

– zlatá plaketa s Vaším jménem nebo názvem 
Vaší firmy umístěna na vybraném sedadle 
na 50 let

– certifikát o darování křesla
– možnost zakoupit si sousední křeslo či křes-

la se slevou 20 %
– poděkování na webových stránkách projektu 

a Mecenášského klubu ND
– možnost přednostní rezervace křesla 

na představení 
– možnost rezervace křesla na premiéry 

Národního divadla konané ve Státní opeře 
(možnost zakoupit si vstupenky na danou 
premiéru se slevou 20 %)

– možnost rezervace křesla na veřejné gene-
rální zkoušky

– individuální prohlídka Státní opery pro Vás 
a Vaše blízké či obchodní partnery

– členství v Mecenášském klubu ND v katego-
rii Bronzový mecenáš po dobu jednoho roku

2) Zlaté křeslo: 75.000 Kč  

– zlatá plaketa s Vaším jménem nebo názvem 
Vaší firmy umístěná na vybraném sedadle 
na 25 let

– certifikát o darování křesla
– možnost zakoupit si sousední křeslo či křes-

la se slevou 10 %
– poděkování na webových stránkách projektu 

a Mecenášského klubu ND
– možnost přednostní rezervace křesla 

na představení 
– možnost rezervace křesla na veřejné gene-

rální zkoušky
– členství v Mecenášském klubu ND v katego-

rii Mecenáš po dobu jednoho roku 

3) Stříbrné křeslo: 50.000 Kč 

– zlatá plaketa s Vaším jménem nebo názvem 
Vaší firmy umístěná na vybraném sedadle 
na 15 let

– certifikát o darování křesla
– možnost zakoupit si sousední křeslo či křes-

la se slevou 5 %
– poděkování na webových stránkách projektu 

a Mecenášského klubu ND
– možnost rezervace křesla na vybraná před-

stavení 
– členství v Mecenášském klubu ND v katego-

rii Patron po dobu jednoho roku

4) Bronzové křeslo: 25.000 Kč 

– zlatá plaketa s Vaším jménem nebo názvem 
Vaší firmy umístěná na vybraném sedadle 
na 7 let

– certifikát o darování křesla
– poděkování na webových stránkách projektu 

a Mecenášského klubu ND
– pozvání na vybrané akce Mecenášského klu-

bu Národního divadla po dobu jednoho roku

5) Křeslo pro přítele: 15.000 Kč 

– zlatá plaketa s Vaším jménem nebo názvem 
Vaší firmy umístěná na vybraném sedadle 
na 5 let

– certifikát o darování křesla
– poděkování na webových stránkách projektu 

a Mecenášského klubu ND

Dovolujeme si upozornit, že se jedná o čistě 
filantropický projekt. Křeslo zůstává majetkem 
Národního divadla. Za Vaši velkorysou podporu 
Vás odměníme výše uvedenými benefity.

Navštivte webové stránky projektu www.kreslodoopery.cz nebo kontaktujte:
PhDr. Karolína Matoušová Peštová, manažerka Mecenášského klubu ND a koordinátorka projektu 
Křeslo do Opery, +420 731 603 641, k.matousova-pestova@narodni-divadlo.cz 
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PER BOYE HANSEN se s námi podělil o své postřehy, vize a ideje. 
Bude spolupracovat v týmu se správní ředitelkou Opery ND a SO 
MgA. Bohdanou Malik. Post hudebního ředitele Státní opery zastává 
bývalý hudební ředitel Norské národní opery Karl-Heinz Steffens. 
Hudebním ředitelem Opery ND zůstává dirigent Jaroslav Kyzlink. 

Opera je jedním  
z nejúžasnějších 
lidských výtvorů
říká PER BOYE HANSEN z Norska, nový umělecký ředitel  
Opery Národního divadla a Státní opery. 
Své funkce se ujal 1. srpna 2019.

Těšíte se na svoji novou roli? Co od ní očekáváte?
Být odpovědný za rozvoj tak velkých těles, jako jsou 
Opera Národního divadla a Státní opera, je velká 
výzva. Pokud chcete uspět, musíte úzce spolupraco-
vat se všemi talentovanými lidmi okolo vás. Velmi se 
těším, až tuto spolupráci zahájím a zároveň posílím 
a zlepším dialog se svými kolegy ze všech částí 
divadla. 

Čeho byste chtěl během svého mandátu dosáhnout?
Mým hlavním cílem je představit operu nejvyšší 
možné úrovně, rozvíjet tuto krásnou uměleckou formu 
a snažit se ji otevřít co nejširšímu publiku. Opera 
je jedním z nejúžasnějších lidských výtvorů a má 
působivou historii, zvlášť tady v Česku. Tradice se však 
musí uctívat dalším vývojem. Já věřím, že opera je 
umělecká forma budoucnosti. 
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Jaký je první významný úkol, který vás v blíz-
ké budoucnosti čeká? 
Myslím, že musíme vyřešit dva zásadní problé-
my. Je třeba zlepšit vnitřní komunikaci. Do ve-
dení Opery nastoupilo mnoho nových kolegů, 
a proto musíme najít způsob, jak konstruktiv-
ně postupovat. Dobrá komunikace je základ 
prostředí, kde lidé pracují spolu, ne proti sobě. 
Druhou oblastí, kde je rozhodně třeba zabrat, 
je umělecké plánování. Musíme umět plánovat 
s větším předstihem. Je to důležité z několika 
důvodů. Promyšlenějším plánováním můžeme 
zlepšit komunikaci, zefektivnit svou práci a zá-
roveň ušetřit peníze.

Jak se sestavila dramaturgie této sezony? 
Je všeobecně známo, že dramaturgie nad-
cházející sezony byla připravená už mými 
předchůdci. Změny ve vedení jsou vždy náročné. 
S mým týmem jsme vynaložili všechny síly 
k optimalizaci a realizaci plánů navržených, 
když jsem přijímal nabídku na svoji pozici.

Státní operu čeká slavnostní znovuotevření 
a vy se na tomto historickém milníku podílíte. 
Co na galavečer plánujete? 
Velmi se na ten večer těším. Představíme vel-
kolepou historii Státní opery, odhalíme některé 
z našich chystaných projektů a samozřejmě co 
nejlépe uvedeme náš orchestr, sbor a sólisty 
pod taktovkou nového hudebního ředitele Kar-
la-Heinze Steffense. 

A pro dramaturgii Státní opery?
Repertoár Státní opery musí být zakotvený v její 
historii, která sahá až do doby svého založení 
jako původního Německého divadla v roce 1888. 
Nové německé divadlo v Praze hrálo na ev-
ropské operní scéně významnou roli. Odrážela 
hlavní umělecké trendy své doby, ale také je 
vytvářela. Spolupracovala s ostatními evropský-
mi operami a uváděla několik světově známých 
mezinárodních umělců své doby.

Byl jste úspěšným castingovým ředitelem 
a máte v této oblasti hodně zkušeností. Dáte 
kromě zvaní zahraničních sólistů šanci také 
tuzemským?
Ano, na tomhle mi velice záleží! Jako národní 
instituce bychom měli uvádět ty nejlepší místní 
umělce a mezi ně patří zpěváci, dirigenti, scéno-
grafové, kostýmní výtvarníci a další. 

Řekl jste, že byste chtěl soubor Národního di-
vadla začlenit do „ligy mistrů“. Na jaké úrovni 
je soubor teď?
Použil jsem metaforu ligy mistrů, protože jsem, 
přiznám se, zapálený fotbalový fanoušek. Naše 
soubory mají vysokou úroveň, ale nemyslím, že 

se o tom ví. V lize mistrů vždy hrajete i s ostat-
ními světovými týmy. Rozvíjení mezinárodní 
spolupráce a udržování a živení vlastní velkole-
pé tradice se nemusí navzájem vylučovat.

Co si myslíte o potenciálu budov Národního 
divadla (Národní divadlo, Stavovské divadlo, 
Státní opera a Nová scéna)?
Většina operních souborů na světě nám může 
tuto jedinečnou pozici jen závidět. Máme tu 
krásné Národní divadlo, domov české operní 
tradice, Státní operu, která byla vždy vlajkovou 
lodí světových trendů a originálních nápadů, 
Stavovské divadlo, ze kterého s charakteristic-
kou atmosférou dýchá Mozart, a Nová scéna, 
která by měla být platformou pro současné 
tvůrce.

Co zatím nejvíce obdivujete na Národním 
divadle? 
Zapálení lidí. Diskuse o budoucnosti jsou v sou-
časné době nezbytné.

Jaké inscenace chystáte? Moderní, nebo 
klasické?
Neuznávám toto kategorické rozdělování. 
Promyšlená, dobře zrežírovaná inscenace 
s historickými kulisami a kostýmy může být 
velice moderní, zatímco neotřelá interpretace 
s moderním vizuálním řešením může být zítra 
„klasikou“.

Jak byste chtěl, aby vypadala Opera Národní-
ho divadla v blízké budoucnosti, jaký byste tu 
chtěl svou prací zanechat odkaz?
Budu bojovat za Operu, která je ve spojení se 
svým publikem. Naším hlavním cílem je sou-
středit se na diváka. Pak teprve můžeme doufat 
a očekávat, že se divák soustředí na nás.

Je ještě něco, co nezaznělo a co byste chtěl 
zmínit?
Všechno už jsem já nebo někdo jiný řekl. Teď to 
jen musíme uskutečnit. Jak řekl Wagner: „Kin-
der, shafft neues“ („Děti, tvořte nové věci“)!

Jste na startovní čáře – přeji vám hodně 
štěstí! 
 

Eva Sochorová

Jako národní instituce bychom 
měli uvádět ty nejlepší místní 

umělce a mezi ně patří zpěváci, 
dirigenti, scénografové, 

kostýmní výtvarníci a další 
umělecké profese. 

 >

Per Boye Hansen
Foto: J. Fulín
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Opera
Umělecký ředitel Opery Národního divadla  

a Státní opery: 
PER BOYE HANSEN 

Správní ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery: 
BOHDANA MALIK

Hudební ředitel Opery Národního divadla:  
JAROSLAV KYZLINK

Hudební ředitel Státní opery: 
KARL-HEINZ STEFFENS

Mediální partneři Opery Národního divadla a Státní opery: 
Harmonie, Hudební rozhledy, KlasikaPlus.cz, Svět a divadlo, Český rozhlas Vltava

SMETANA

DALIBOR
DIRIGENT: JAROSLAV KYZLINK

REŽIE: JIŘÍ NEKVASIL
SBOR A ORCHESTR NÁRODNÍHO DIVADLA
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OPERA > ZAHÁJENÍ SEZONY

ZAHAJOVACÍ
KONCERT 

137. SEZONY
K 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
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Třicet let svobody  
– hudba poroby, vzpoury a smíření
Jak může Opera Národního divadla slavnostním koncertem připome-
nout třicet let staré události sametové revoluce v Československu, když 
tu není žádné operní dílo, v němž by byla role Václava Havla, árie Marty 
Kubišové, duet Karla Kryla s Karlem Gottem nebo sborový zpěv  
odstupujícího předsednictva Ústředního výboru KSČ … ?

Takto krátké spojení mezi operou a sametovou revo-
lucí samozřejmě neexistuje a i kdyby existovalo, pa-
trně bychom touto cestou nešli. Nejde o to, abychom 
si připomněli jen konkrétní aktéry a konkrétní udá-
losti z konce roku 1989, nýbrž mnohem spíše o étos, 
myšlenky, postoje a principy, které před třiceti lety 
vyvolaly revoluci nazvanou vzápětí z dobrých důvodů 
jako „sametová“. Jsou stále v živé paměti mnohých, 
kteří listopad 1989 osobně zažili, a oslovují i ty, kteří 
sametovou revoluci znají již jen jako historickou 
událost. S odstupem třiceti let sametová revoluce 
samozřejmě „pouhou“ historickou událostí skutečně 
je – je jednou z mnoha předchozích i pozdějších revo-
lucí, s nimiž má mnoho společného, ale od nichž (či 
od jejichž většiny) se také zásadně odlišuje.
Každá revoluce vždy souvisí s předchozím časem 
ponížení, zajetí, nesvobody, proti nimž je následná 
vzpoura mířena, a ovšem také s důsledky, ke kterým 
vede. Pokud hledáme průnik mezi operou a revolucí 
na této úrovni, zjistíme celkem bez velkého překva-
pení, že jde po milostných záležitostech o druhé 
nejfrekventovanější téma operní literatury. Erotická 
vášeň a touha po svobodě – to jsou typické operní 
emoce, jimž sluší naléhavost, patos i jímavost diva-
delní hudby a hudebního divadla. 
Při hledání odpovědi na otázku, jak by Opera Ná-
rodního divadla měla vzdát hold sametové revoluci, 
jsme si tedy vzpomněli na to, co je nám jako operním 
tvůrcům blízké a možná nejbližší – na velký operní 
repertoár mistrů, jimž „láska ke svobodě“ ležela 
na srdci právě tak jako „láska k ženě“. Hledali jsme 
v něm momenty tragického ponížení i hrdého boje 
za svobodu, momenty konfliktů člověka s bezohled-
nou mocí, momenty vzletů i pádů revolučních ideálů, 
ale i obrazy usmíření, vyrovnání a odmítnutí touhy 
stále znovu žádat oko za oko a zub za zub, neboť 
právě to je podle našeho mínění tím nejunikátnějším 
poselstvím sametové revoluce. Hledali jsme, či spíše 
jsme se jen tak porozhlédli – a našli. A tak na kon-
certě u příležitosti 30. výročí sametové revoluce 
uslyší naši diváci úryvky a scény o porobě, vzpouře či 
smíření z Janáčkovy opery Z mrtvého domu, z Verdiho 
Nabucca, Beethovenova Fidelia, Giordanova Andrey 
Chéniera a Smetanových oper Dalibor a Libuše.
Vyvrcholení koncertu však operní hudbě patřit nebu-
de. Zvolili jsme pro ně slavnostní kantátu Antonína 
Dvořáka Te Deum jako připomínku vyvrcholení udá-
lostí před třiceti lety – právě tato Dvořákova skladba 
totiž zazněla na konci roku 1989 v katedrále sv. Víta 
v rámci prezidentské inaugurace Václava Havla, 
jednoho z největších symbolů sametové revoluce. Mi-
mochodem, do historické budovy Národního divadla 
se Dvořákovo Te Deum vrátí po neuvěřitelných 112 
letech.

Ondřej Hučín

Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Sbormistr: Pavel Vaněk

Sbor Národního divadla
Orchestr Národního divadla

Sólisté:
Veronika Dzhioeva, soprán

Dana Burešová, soprán
Maria Kobielska, soprán

Stanislava Jirků, mezzosoprán
Aleš Briscein, tenor 

Svatopluk Sem, baryton 
Miloš Horák, bas

Jiří Sulženko, bas

Uvádíme: 
12. září 2019

v Národním divadle 

JAROSLAV KYZLINK,  
HUDEBNÍ ŘEDITEL OPERY  
NÁRODNÍHO DIVADLA,  
ZVE NA ZAHAJOVACÍ KONCERT

Jsem velmi rád, že zahajovací koncerty v Ná-
rodním divadle se staly oblíbenou a vyhledá-
vanou tradicí, pokaždé jde o mimořádný večer. 
Osobně si nedovedu představit, jak lépe sezonu 
formálně začít. Pro celý soubor Opery ND je to 
vítaná příležitost prezentovat své kvality také 
na koncertním pódiu. Mimo Sboru a Orchestru 
ND budou účinkovat vynikající domácí i zahra-
niční sólisté. 

Letos si navíc připomínáme 30. výročí sametové 
revoluce a naším koncertem se tak připojíme 
k celorepublikovým oslavám. 

Věřím, že si posluchači nenechají takový  
zážitek ujít.
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ZAHAJOVACÍ
KONCERT 

137. SEZONY
K 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
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OPERA > PŘIPRAVUJEME

Lolita
Dirigent: Sergey Neller

Režie: Sláva Daubnerová
Scéna: Boris Kudlička

Kostýmy: Natalia Kitamikado
Pohybová spolupráce: Sláva Daubnerová

Světelný design: Daniel Tesař
Videoart: Dominik Žižka, Jakub Gulyás

Sbormistr: Adolf Melichar
Sbormistr Kühnova dětského sboru: 

Petr Louženský
Úprava instrumentace: Tatyana Juraszek

Dramaturgie: Jitka Slavíková

Orchestr Státní opery
Sbor Státní opery

Kühnův dětský sbor

OBSAZENÍ:
Lolita:  

Pelageya Kurennaya / Marta Reichelová 
Humbert: Petr Sokolov 

Clare Quilty: 
Alexander Kravets / Aleš Briscein 

Charlotte: 
Veronika Hajnová / Daria Rositskaya 

Paní Chatfieldová, Slečna Prattová:
Michaela Zajmi 

Pan Chatfield, Quiltyho spolupijan 2:
Ivo Hrachovec 

Sousedka z východu: Eliška Gattringerová 
Učitelka hudby, Černá služebná:

Sylva Čmugrová
Kostelník, Quiltyho spolupijan 1: 

Václav Sibera 
Červený pulover: Martin Matoušek 

Dvě černé dívky na reklamních tabulích:
Lucie Hájková, Jana Sýkorová 

Premiéra:
3. a 5. října 2019  

ve Stavovském divadle

Sláva Daubnerová: Zapomněli jsme na Lolitu

Ruský skladatel Rodion Ščedrin složil dvouaktovou operu Lolita na moti-
vy stejnojmenného románu slavného rusko-amerického básníka a roma-
nopisce Vladimíra Nabokova. Příběh vztahu dvanáctileté Lolity a jejího 
otčíma Humberta zrežíruje českému publiku velmi dobře známá slo-
venská režisérka a performerka SLÁVA DAUBNEROVÁ, která dokáže dát 
operním dílům (nejen) 20. století osobitý výklad a sugestivní i provoka-
tivní vizuální přitažlivost. Režisérka ve své reflexi prozrazuje, jak Lolitu 
vnímá a interpretuje.

Bez ohledu na to, jak ohromující je Nabokovova pró-
za, po hnutích #MeToo a Time’s Up se Lolita v dnešní 
době nedá číst jako nic jiného než příběh znásilnění. 
Hnutí spustila vlnu, která se nedá zastavit, a donutila 
nás přestat přijímat dosud akceptované jevy, jakož 
i přehodnotit mnohá díla z dějin umění.
Nabokov napsal román z perspektivy zvráceného 
kriminálníka. A toto vyprávění je důležité. Ještě 
důležitější je však přestat příběh Lolity romantizovat. 
Lolita není žádná „love story“. A nemá nic společného 
s láskou. Mistrovsky napsaný román, ve kterém se 
jazyk stává dokonalým prostředkem manipulace 
a zamlžení reality, je ostrou satirou. Nabokov přímo 
paroduje evropského pseudointelektuála, který s dě-
sivou sentimentálností popisuje svůj vztah k dvanác-
tileté dívce. Jde však o archetyp sexuálního vztahu, 
ve kterém není možná skutečná reciprocita. A mezi 
řádky květnatého jazykového stylu se odehrává 
skutečná tragédie.
Samotný Nabokov se mohl inspirovat skutečným 
případem unesené a sexuálně zneužívané jedenác-
tileté školačky Sally Hornerové, který v roce 1950 
otřásl Amerikou. Narážka na tento případ se objevuje 
na konci knihy a v pozůstalosti spisovatele se našly 
i novinové výstřižky o případu. Abychom však ne-
zůstali jen v minulém století, stačí si připomenout 
případ Nataschy Kampusch, který se v Rakousku 
odehrál ještě v děsivější provedení nebo moderní 
otroctví dívek importovaných z Východu, které se 
nedobrovolně staly prostitutkami.
V opeře Rodiona Ščedrina je samotný příběh vy-
abstrahovaný a umožňuje soustředit se na obsah 
a podstatu díla. Podobně jako román je koncipován 
retrospektivně jako obhajoba hlavního hrdiny Hum-
berta. Skladatel tento motiv zdůrazňuje tím, že celou 
operu rámuje motivem soudu. Právě postavy soudců 
jsem se rozhodla pojmout jako sousedy, či obyva-

tele městečka. Jsou po celou dobu přítomni, ale 
ve skutečnosti nemohou zvrátit chod událostí. V naší 
koncepci jsme se se scénografem Borisem Kudličkou 
soustředili na rekonstrukci celého případu, který 
rozehrává z perspektivy hlavního hrdiny. Humbert 
nás zavádí do labyrintu své mysli, avšak jeho obha-
joba je ve skutečnosti manipulovanou realitou. Jeho 
inscenovaný svět tvoří realistické kulisy a přiznané 
zákulisí, které umožňuje budování divadelní iluze 
a její následné narušování, vstupování a vystupování 
z jednotlivých situací, jejich komentování. Inspirovali 
jsme se maloměstským americkým prostředím, 
které však není zařazeno do žádného konkrétního 
období. Scéna kopíruje rozdělení románu na dvě 
části – události v domě Charlotte Hazeové a Hum-
bertovo putování s Lolitou po Americe. Stejně tak 
kostýmy Natalie Kitamikado podtrhují civilní, jemně 
karikovaný charakter obyvatel města a místy jsou 
mírně hyperbolizované. Důležitou roli hraje video, se 
kterým pracujeme ve dvou rovinách. Román skvěle 
kritizuje americkou konzumní kulturu a skladatel 
tento motiv podpořil tím, že do opery umístil reklam-
ní vsuvky. Motiv videa se takto v některých scénách 
stává prostředkem zachycení reality.
Mou ambicí je vrátit Lolitě její skutečný obraz, který 
se za více než 60 let od jejího vydání změnil. Žijeme 
v době, která je zahlcena hypersexualitou mladých 
dívek. A to není proces, který by měl být v naší 
společnosti romantizovaný. Populární kultura z Lolity 
udělala módní ikonu, narušila její identitu a ukradla 
její jméno. Obraz předčasně vyvinuté svůdkyně se tak 
stal jedním z nejrozšířenějších nepochopení. Zapo-
mněli jsme však na Lolitu. Zapomněli jsme na dívku, 
která v noci pláče do polštáře. Stále totiž platí, že dítě 
není zodpovědné za zneužívání a jediná osoba, která 
nese vinu, je zneuživatel.

Rodion Ščedrin

 >
 Sláva Daubnerová

Foto: J. Gulyás
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OPERA > ROZHOVOR

Jak se na titulní roli připravují 
představitelky Lolity?
Ruská sopranistka PELAGEYA KURENNAYA a česká sopranistka MARTA REICHELOVÁ mají 
v posledních týdnech stejnou pracovní náplň. Obě studují pěvecký part Lolity ze stejnojmenné 
opery současného ruského skladatele Rodiona Ščedrina, která bude mít premiéry ve dnech  
3. a 5. října ve Stavovském divadle. Zajímalo nás, jak se připravují na ztvárnění dvanáctileté Lolity 
a jak tuto postavu vnímají.

Ve Stavovském divadle budete debutovat 
v roli Lolity. Jak se na to těšíte? 
PK: Ano, roli Lolity budu zpívat poprvé v životě 
a jsem za to velmi ráda. Těším se na to, že 
budu zpívat v tomto nádherném divadle s tak 
dlouhou tradicí a intimní atmosférou. Budu 
také poprvé v Praze a toto překrásné město 
jsem si vždy přála navštívit. Roli Lolity vidím 
jako příležitost představit se publiku nejen 
jako zpěvačka, ale také jako herečka, což je pro 
mě velmi zajímavé. Jsem velmi vděčná sklada-
teli Rodionu Ščedrinovi za projevenou důvěru 
a podporu. 
MR: Nelze se netěšit! Neuměla jsem si 
představit, že by na mě na mé profesní cestě 
čekala tak herecky i pěvecky zajímavá role. 
Pevně věřím, že budu Lolita, na kterou diváci 
jen tak nezapomenou.

Mohly byste roli Lolity srovnat s jinými role-
mi, které jste zpívaly?
PK: Postava Lolity se samozřejmě velmi liší 
od jiných hrdinek, které jsem kdy hrála. Již 
předloha Vladimira Nabokova je velmi jedi-
nečná. Lolita je teenager a je směsicí nevin-
nosti a neřesti. Spojuje v sobě cosi dětského 
a zároveň sexuálně provokativního, je zároveň 
bezmocná i vyzývavá. 
MR: Z hlediska tragického osudu hlavní ženské 
postavy bych snad mohla, s vědomím jejich 
zcela rozdílných charakterů, srovnat Lolitu 
s Ofélií v Hamletovi Ambroise Thomase, kterou 
jsem ztvárnila v Národním divadle moravsko-
slezském. Po stránce pěvecké bych zmínila 
koketní Maid v opeře Powder her face sou-
časného skladatele Thomase Adèse, kterou 
uvedlo Národní divadlo Brno. Postava Maid 

je sice charakterem hudby odlišná, je v ní 
potřeba využívat více bravurní techniky a hlas 
v celém rozsahu až po okrajové f3, ale i tak je 
z hlediska náročnosti part Lolity do jisté míry 
srovnatelný.

Mluvíme o operním díle od současného 
skladatele. Jak moc je role komplikovaná 
po pěvecké stránce? 
PK: Part Lolity není pro zpěvačku ničím 
snadným, vyžaduje perfektní ovládání hlasu, 
dýchání, je náročný na dynamiku i na přednes. 
Lolita musí být jiná, nesmí nudit ani se opako-
vat. Smyslem není předvést se jako zpěvačka, 
ale předvést Lolitu jednoduše a tak, aby diváci 
věřili, že před nimi skutečně stojí dvanáctiletá 
dívka. Vyžaduje to zvláštní barvu hlasu. Parti-
tura je navíc rytmicky velmi náročná a musíte 

 >

Pelageya Kurennaya
Foto: Archiv ND

Roli Lolity vidím jako  
příležitost představit se publiku 

nejen jako zpěvačka, ale také 
jako herečka, což je pro  

mě velmi zajímavé. 
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celý part znát perfektně nazpaměť, protože 
orchestr vás často příliš nevede a je velmi 
snadné udělat při zpěvu chybu. 
MR: Jak už jsem naznačila v předchozí od-
povědi, je to postava, kterou bych přirovnala 
k Maid. A to je opravdu „pekelná“ role. Pěvecký 
part Lolity je obtížný jak po stránce rytmické, 
tak, a to především, po stránce intonační. Také 
jste často tzv. „odhalení“ a instrumentální 
složka je mnohdy v kontrastu s tou pěveckou. 
Ščedrin používá netypické intervalové postupy, 
dlouhé fráze i široký rozsah pěvce. Takže je 
Lolita další velkou výzvou! A bez velkých výzev 
si svůj život neumím představit.

Jak byste charakterizovaly postavu Lolity?
PK: Lolita je rozpolcená postava. Na jednu 
stranu je to poněkud prostoduchá dívka s jed-
noduchými zájmy a sny, ale zároveň je také 
destruktivní silou a produktem špatné výchovy. 
Je démonem, který má nad dospělým absolut-
ní moc. Dětská naivita a americká přirozenost 
Lolity jako by odrážela zkušenost a poži-
vačnost moderních amerických teenagerů 
vychovaných hollywoodskými filmy a brakový-
mi časopisy. Právě tyto dívky jsou posedlostí 
a nemocí, kterou trpí Humbert. Lolita byla jeho 
andělem i démonem, jeho štěstím i zkázou. 
MR: V mých očích je Lolita holka, se kterou 
„mlátí puberta“. Přidrzlá, urážlivá, zároveň 
velmi citlivá a v mnohém nepochopená. Je to 
rozená koketa, což nepovažuje za hřích, ale 
za přednost. Zároveň je v hloubi duše naivní 
a přes nenucenou provokaci nedomýšlí dů-
sledky, které mohou z jejího chování vyplynout. 
Zkrátka holka, co si koleduje o problémy, aniž 
by si to plně uvědomovala…

Jak se na ztvárnění – řekněme – psychologic-
ky složité postavy připravujete? 
PK: Snažím se připravovat si roli Lolity co nej-
přirozeněji. Pamatuji si, jaká jsem ve dvanácti 
letech sama byla, co jsem dělala, jak jsem 
se chovala a jak jsem vypadala. Samozřejmě 
jsem nebyla jako Lolita, ale ačkoliv jsem byla 
úplně jiná dívka, snažím se přenést její obraz 
z knihy na svoje mladší já. Teď je mi osmadva-
cet let, ale stále mám v sobě emoce z dob, 
kdy jsem byla mladší, a právě ty teď v sobě 
hledám. Pustila jsem si také dvě filmové verze 
Lolity a v obou jsem našla něco, co se mi pro 
ztvárnění Lolity hodí. Čtu také právě knižní 
předlohu a zkoumám, jak si Lolitu představo-
vali fotografové. 
MR: Myslím si, že nesmírně důležitá je první 
fáze přípravy. Prvotní prostudování partu, popř. 
partitury, poslech nahrávky a také dostupné 
literatury a informací k libretu. Četla jsem čes-
ký překlad knižní předlohy Nabokovovy Lolity, 
viděla jsem výbornou filmovou adaptaci s Je-
remy Ironsem a Dominique Swain v hlavních 
rolích (pozn. film z roku 1997), několikrát jsem 
zhlédla nahrávku německé verze opery. Dále 
jsem se detailně zaměřila na jazykovou strán-
ku opery, která je v ruštině. Bez pochopení 
jazyka, ve kterém zpívám a přesného významu 
textu bych těžko naplnila takto psychologicky 
náročnou roli. No, a vedle toho se připravuji 
také fyzicky. Jak se říká: „Ve zdravém těle, 
zdravý duch“. A snad se toto všechno zúročí 
ve správný čas.

Jaký je podle vás klíčový moment pro Lolitu 
v opeře?
PK: Nejzásadnějším momentem pro Lolitu je 
dle mého názoru rozchod s Humbertem, oproš-
tění a morální očištění. To je jeden moment, 
v dějství, kdy od něj uteče. A další takový zásad-
ní bod nastává, když se po třech letech setkávají 
a ona mu vypráví, jak se osvobodila od Quiltyho, 
tohoto monstra, a nalezla svobodu a čistotu …
MR: V příběhu opery vnímám několik momen-
tů, které by mohly být klíčové. Pokud bych však 
měla zvolit jeden, který má zásadní vliv na její 
další vývoj, byl by to moment, kdy prožije první 
intimní noc s Humbertem a následně se dozví-
dá pravdu o matce, která tragicky zahynula …

Denisa Rausch

 >

Marta Reichelová
Foto: Marek Olbrzymek

Pevně věřím,  
že budu Lolita, 

na kterou  
diváci jen tak  

nezapomenou.
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OPERA > UVÁDÍME

Bedřich Smetana

Dalibor

1

1  Kateřina Hebelková a Peter Berger
2  Michal Lehotský
3  Jaroslav Březina, Alžběta Poláčková a Dana Burešová
4  Adam Plachetka
5  Jiří Brückler
Foto: P. Borecký

(…) Proto si cením snahy neudělat z Dalibora 
tříhodinovou akademickou epopej v muchov-
ských řízách. Estetika scény připomíná spíše 
film nebo temné prostředí počítačové hry 
s pomocnými postavami rytířů v brněních, 
akce se volně přelévají do různých úrovní 
hradu: dolů do vězení, vzhůru do paláce. Hod-
ně se využívá efektů jako umělá mlha a pod 
její rouškou se stihne během orchestrální 
mezihry obměnit scéna. Opona tak nepřeru-
šuje sledování děje.
(…) I když Adam Plachetka se objeví jen 
na začátku prvního a třetího dějství, jeho zpěv 
a výraz vás přitahuje v každém taktu, nutí 
se do něj zaposlouchat, prostě vás zajímá, 
nejen jako skvělý pěvec, ale pro charisma, 
jaké kolem sebe šíří. Jeho královské roli to 
nesmírně svědčí.
Svatava Barančicová, OperaPlus

(…) A také jsem viděla do orchestřiště a vší-
mala jsem si, jak pan dirigent Kyzlink usiloval 
o větší propojení hudebních ploch a o posílení 
a vyladění lyričtějších míst partitury. Díky.
Olga Janáčková, Harmonie
 
 (…) Dalibor je příběhem o lásce, pravdě 
a právu, o ideálech a přátelství … A tím při 
všech dílčích inovacích naštěstí zůstal.
Petr Veber, KlasikaPlus.cz

Hudební nastudování:
Jaroslav Kyzlink

Dirigent:  
Jaroslav Kyzlink / Jan Chalupecký

Režie: Jiří Nekvasil
Scéna: Daniel Dvořák

Kostýmy: Zuzana Bambušek Krejzková
Dramaturgie: Beno Blachut

Sbormistr: Pavel Vaněk

Sbor a Orchestr Národního divadla

Účinkují:
Vladislav: Adam Plachetka / Svatopluk Sem

Dalibor: Peter Berger / Michal Lehotský
Budivoj: Jiří Brückler / Jakub Kettner

Beneš: Jiří Sulženko / Jan Šťáva
Vítek: Jaroslav Březina / Martin Šrejma

Milada: 
Dana Burešová / Kateřina Hebelková

Jitka: 
Veronika Holbová / Alžběta Poláčková
Soudce: Ivo Hrachovec /  Pavel Švingr

Uvádíme: 
19. a 24. září 2019, 

26. října 2019,
6. listopadu 2019 

v Národním divadle
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Mecenáši na prahu nové sezony
Konec uplynulé divadelní sezony mecenáši oslavili 
nanejvýš důstojně. Před premiérou inscenace Proces 
na ně čekal přípitek z překrásných sklenic firmy 
Moser přímo v showroomu této slavné sklářské firmy 
v Praze Na Příkopě. Mecenáše provedla showroomem 
spolumajitelka sklárny Moser a předsedkyně Výboru 
Mecenášského klubu paní Kateřina Zapletalová.
Po stylovém přípitku a prohlídce krásného křišťálu se 
mecenáši přesunuli do Stavovského divadla na pre-
miéru inscenace Proces zakončenou zaslouženými 
ovacemi vestoje a setkáním s inscenačním týmem 
a umělci po představení. 
A neméně velkolepě si naši mecenáši užijí i první 
polovinu nové divadelní sezony. Na podzim jsou pro 
členy Mecenášského klubu přednostně rezervována ta 
nejlepší místa na dvě nejnavštěvovanější představení 
Národního divadla – Labutí jezero, kde se v roli Prince 
Siegfrieda představí host Baletu ND Daniel Camar-

go, a Kytici. Po obou představeních se mohou naši 
mecenáši těšit na osobní setkání s účinkujícími umělci 
a společné popovídání u sklenky vína. V prosinci je pro 
naše mecenáše připraven každoroční výlet do za-
hraničního divadelního domu, tentokrát navštívíme 
slavnou pařížskou Operu, kde si užijeme rovnou dvě 
představení – klasický balet Raymonda v choreografii 
Rudolfa Nurejeva a moderní balet Le Parc. 

Užijte si novou sezonu s námi! Staňte se členem 
Mecenášského klubu! Nové členy vítáme již od  
příspěvku 2.500 Kč ročně. 

Registrujte se online na www.mecenasind.cz. 

Národní divadlo se připojilo k Měsíci dobročinné závěti, 
který probíhá od 13. září do 12. října 2019.  
www.zavetpomaha.cz

 >
Mecenáši se společně vyfotografovali 

na terase Národního divadla 
Foto: D. Sedlecký

 >
Mecenáši Národního divadla v prodejních 

prostorách firmy Moser v Praze
Foto: Archiv Mecenášského klubu ND

Kontakt:
mecenas@narodni-divadlo.cz, 
www.mecenasiND.cz
Další zajímavosti sledujte 
na internetových stránkách nebo 
na Facebooku a Instagramu.
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III. ročník
Nová scéna 

30. 9.–6. 10. 2019

Mezinárodní
divadelní festival

 
Pondělí 30. 9. 2019 v 19.30 / Nová scéna

FANTASIA
TR Varšava, Polsko

Režisérka Anna Karasińska přiveze svoji inscenaci Fantasia, která svému 
názvu stoprocentně dostojí. Na jevišti je pouze šest herců – ti průběžně 
dostávají instrukce, kým se na jevišti mají stát. Nejde o psychologické vcí-
tění, spíš o hru mezi slovem, fyzickou přítomností performera a diváko-
vou fantazií – můžou se všechny tyto elementy protnout a stvořit jevištní 
zázrak?

60 minut, bez přestávky. V polštině s anglickými a českými titulky.
Po představení proběhne ve foyer Nové scény debata s tvůrci.

Pondělí 30. 9. 2019 ve 21.00 / Provozní budova B 
Úterý 1. 10. 2019 ve 20.00 / Provozní budova B

HAPPY NEW FEAR
Rima Najdi, Libanon/Německo

Multimediální performance, která mísí experimentální hudbu, sound art, 
projekce a živou rozhlasovou hru, v níž Madame Bomba pátrá ve městě 
po svém milenci, cizinci, který existuje v kolektivním vědomí, z něhož 
máme všichni strach. Najdi používá audiovizuální materiál pocházející 
z Bejrútu: jeho prostřednictvím mapuje, kudy Madame Bomba prochází, 
sleduje její vlastní strach z toho, že je jakousi pohyblivou, dýchající výbuš-
ninou. Ostatně bombu má na sobě připevněnou …

55 minut, bez přestávky. V angličtině s českými titulky.
Po představení 1. 10. proběhne v hledišti debata s tvůrci. 
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Čtvrtek 3. 10. 2019 ve 20.00 / Nová scéna

MUYTE MAKER
Flora Détraz, Francie

Středověké obrazy, banální popěvky a groteskní malby – Muyte Maker je 
radostnou oslavou neposlušného, iracionálního těla. Zkoumá radost jako 
touhu a tvůrčí sílu proti tradici morálky i jako fyzickou překážku nebo 
rozpor. Čtyři performerky ze skupiny Pli hojně zpívají, mnohohlasně se 
smějí, slepě tančí a kakofonně debatují, aby zároveň zkoumaly nekoneč-
nou složitost svých těl.

60 minut, bez přestávky. Jazykově bezbariérové.
Po představení proběhne ve foyer Nové scény debata s tvůrci. 

 
Úterý 1. 10. 2019 ve 20.00 / Nová scéna

ZEM PAMÄTÁ
Slovenské komorné divadlo Martin, Slovensko

Inscenace českého režiséra Jiřího Havelky, v níž se tvůrci zabývají 
osudem slovenského popového zpěváka, tamější normalizační hvězdy 
Karola Duchoně, stojí na řadě tehdejších písní – vypadá na první pohled 
jako čistá show, ve skutečnosti ale klade zásadní otázku, co všechno 
je člověk ochoten obětovat pro slávu, a také jak funguje taková sláva 
v socialistické zemi.

120 minut, bez přestávky. Ve slovenštině (bez anglického překladu). 
Po představení proběhne ve foyer Nové scény debata s tvůrci.

Sobota 5. 10. 2019 od 17.00 do 21.00 / zkušebny Nová scéna / Provozní budova 
Neděle 6. 10. 2019 od 17.00 do 21.00 / zkušebny Nová scéna / Provozní budova

BUILDING CONVERSATION
Lotte van den Berg, Nizozemí

Člověk za život vysloví na osm miliard slov, přečte a vyslechne pětkrát 
víc. Lidská kultura je založená na debatě, na mluvení. Jsme konverzace. 
Building Conversation je cvičení, je jako skupinový volný pád: Jak mluví-
me? Jak nakládáme se slovy? Jací jsme v debatě? Lotte van den Berg 
přiváží inuitskými zvyky inspirovanou Konverzaci beze slov a kvantovou 
fyzikou inspirované Společné myšlení – pokus. Konverzujte!

Konverzace beze slov (ve zkušebně Nové scény) je jazykově bezbariérová. 
Společné myšlení – pokus (ve zkušebně Provozní budovy) proběhne 5. 10. 
v češtině a 6. 10. v angličtině. Sraz účastníků je vždy na náměstí Václava Havla.

Čtvrtek 3. 10. 2019 od 17.00 do 22.00 / Nová scéna – šatna 
Pátek 4. 10. 2019 od 17.00 do 22.00 / Nová scéna – šatna

DRESS ME HOW YOU LIKE
Rima Najdi, Libano/Německo

Zajímá vás hummus, harémy a AK-47? Máte chuť na sexy falafelové sen-
dviče? Chcete se zapojit do arabského politického představení? Toužíte 
vidět Arabku, která se přestěhovala ze svého přirozeného prostředí? 
Máte chuť na vodní dýmku? Chcete ochutnat pravou Arábii? Navštivte paní 
Falafelu v jejím stanu. Pomozte jí s oblečením a se správným postojem. 
Oblékněte ji, ozdobte ji šperky. Vymyslete jí pózu. Vyfoťte paní Falafelu. 
Vyfoťte se s paní Falafelou.

Performance probíhá vždy po 30 minutách pro skupiny 2–8 diváků, své místo 
je nutné rezervovat na přesný čas. Probíhá pouze v angličtině bez překladu. 

 
Neděle 6. 10. 2019 ve 20.00 Nová scéna

JULIE
Christiane Jatahy, Brazílie

Inscenace mezinárodně uznávané brazilské režisérky Christiane Jatahy. 
Ta nás ve své adaptaci známé Strindbergovy hry Slečna Julie přivádí 
do vily v Riu de Janeiro. Dcera pána domu propadne vášni k otcovu 
černošskému řidiči – hra s city, manipulací, sociální nerovností, kterou 
tak dokonale vykreslil Strindberg, je přenesena do současnosti do míst, 
o nichž máme jen malou představu. Plasticitu příběhu násobí inscenační 
styl live-cinema.

70 minut, bez přestávky. V portugalštině s anglickými a českými titulky.
Po představení proběhne ve foyer Nové scény debata s tvůrci. 

Pátek 4. 10. 2019 ve 20.00 / Provozní budova B 
Sobota 5. 10. 2019 ve 20.00 / Provozní budova B

ALL EARS
Kate McIntosh, Nový Zéland/Belgie

Inscenace jako improvizovaná zvuková laboratoř, připravená na řadu 
neobvyklých nahrávek, akustických experimentů za použití každodenních 
předmětů a materiálů. S židlemi se popotahuje, papír se trhá, sklenice 
se převracejí. Zvuky se sbírají, nahrávají a znovu pouštějí – jednak jako 
hudební stopa, jednak jako podkres, atmosféra. Kate McIntosh fascinuje 
destrukce a tvorba, smysl a nesmysl, celek a zlomek, ráda hraje s publi-
kem a vytváří nehmotné divadelní obrazy.

80 minut, bez přestávky. V angličtině s českými titulky.
Po představení 4. 10. proběhne v hledišti debata s tvůrci. 

 >

ZEM PAMÄTÁ
Foto: B. Konečný
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Tak jako každý rok 
vám na tomto mís-
tě představujeme, 
co v aktuální sezoně 
chystáme za premiéry. 
Jakákoli jejich anonce 
je ale snažení kompli-
kované, skoro nemož-
né, protože plánovaná 
díla sice můžeme 
představit, ale přibli-
žujeme vám zatím své 
sny a záměry. Neboť 
o tom, jak dopadne 
dílo, jež je výsledkem 
tvorby mnoha umělců, 
předem nevíme nic. 
Ale samozřejmě se 
budeme snažit, aby 
nová sezona byla plná 
silných zážitků; ostat-
ně snad se nám bě-
hem ní podaří potkat 
se a sdílet je s vámi 
nejen během repríz 
běžného repertoáru, 
ale i na doprovodných 
akcích, na jejichž výčet 
zde místo nezbývá. 
Na závěr podtrhněme, 
že autorkami vizuální 
kampaně pro letošní 
sezonu jsou vizuál-
ní umělkyně Daniela 
a Linda Dostálkovy.

Thomas Bernhard:
Oběd u Wittgensteina 

Režie: Daniel Špinar
Premiéry: 7. a 8. listopadu 2019
ve Stavovském divadle

Některé skutečnosti nelze vyslovit, 
musí se ukázat – tak lze volně pa-
rafrázovat výrok filozofa Ludwiga 
Wittgensteina, jímž se nechal in-
spirovat jeden z nejvýznamnějších 
rakouských dramatiků při psaní 
této hry, která byla v Česku poprvé 
uvedena pod názvem Ritter, Dene, 
Voss. Tři sourozenci jako esence 
celého světa: drobná soukromá 
pekla, dávné křivdy, výčitky, stíny 
mrtvých předků. Silná psycholo-
gická hra pro tři mimořádné herce, 
které se ovšem česká divadla spíše 
vyhýbají, slibuje další možnost, jak 
pro moderní světovou dramatiku 
získat diváky Národního divadla.

Witold Gombrowicz:
Kosmos 

Režie: Ivan Buraj
Premiéry: 14. a 15. listopadu
na Nové scéně

Za tento román z roku 1965, jenž 
snese srovnání třeba s ikonickým 
Cizincem Alberta Camuse, byl 
Witold Gombrowicz nominován 
na Nobelovu cenu za literatu-
ru. Autorův hlavní hrdina utíká 
z domova do letoviska v Zakopa-
ném, opouští známý svět ukot-
vený v kosmu souborem soudů 
a názorů na skutečnost a objevuje 
svět nový, zaplněný prapodivnými 
věcmi. Vytvořit z nich systém nový, 
logicky uspořádaný, však může 
být nad jeho síly … V Národním 
divadle takto debutuje umělecký 
šéf brněnského HaDivadla Ivan 
Buraj, který je znám výrazným 
rukopisem i silným společenským 
názorem.

Sofoklés:
Král Oidipús 

Režie: Jan Frič
Premiéry: 5. a 6. prosince  
v Národním divadle

Králi Oidipovi mohl dlouho leckdo 
závidět jeho štěstí – rozluštil há-
danku Sfingy, stal se respektova-
ným vládcem Théb a založil velkou 
rodinu. Zkrátka miláček bohů! Pak 
ale přišel strmý pád. Poznávaná 
minulost je totiž vždycky součástí 
přítomnosti a hodnotit dary Osudu 
můžeme pouze zpětně… Tragédie 
řeckého dramatika Sofokla zpraco-
vává starou báji o krutém životním 
údělu muže, jenž nevědomky za-
bije svého otce a ožení se s vlastní 
matkou, aby se tak naplnila straš-
ná předpověď delfské věštírny. 
Aneb příběh vladaře, jenž musí 
nastolit řád i za cenu sebezničení.

Připravujeme v sezoně 2019/2020
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Jan Frič a kolektiv: 
Koncové světlo 

Režie: Jan Frič
Premiéry: 27. a 28. února 2020 
na Nové scéně

Mnozí vědci i náboženští činite-
lé se shodují, že naše doba se 
vyznačuje nebývalým popíráním 
smrti. Přitom podle mnoha filozofií 
a náboženských směrů není smrt 
konečnou stanicí, spíše jakýmsi 
přechodem. Koneckonců i Nick 
Cave zpívá „death is not the end“. 
Zajímavou inspiraci na toto téma 
představují práce některých my-
slitelů takzvaného spekulativního 
realismu, kteří se dívají na celý 
Vesmír jako na zvláštní entitu, jejíž 
jednotlivé procesy (včetně pozem-
ského organického života) jsou jen 
částečkou složitého a podmanivě 
krásného celku.

Vincent Macaigne:
Stát jsem já 

Režie: Jan Mikulášek
České premiéry: 12. a 13. března 
ve Stavovském divadle

Stát jsem já je text francouzského 
herce a režiséra, který vypráví 
mýtus o zrození národa a o zro-
zení státu. Je to příběh království 
i rodinná sága. Kdesi v neznámé 
zemi všichni chtějí zabít krále jako 
symbol režimu, jemuž odzvoni-
lo. Přitom se neustále odkazuje 
na náš svět – jsou použity proslovy 
Nicolase Sarkozyho, citace z her 
Thomase Bernharda, odkazy 
na Donalda Trumpa a zmíněny 
snad všechny státy světa. Je to 
hra o společnosti, jež se nedokáže 
přerodit a točí se v kruhu vlastních 
selhání. Nakonec je to pohádka 
o království, kde se všichni nejdřív 
musí povraždit, aby se měli dobře.

Katja Brunnerová:
Duchové jsou taky 
jenom lidi

Režie: Kamila Polívková
České premiéry: 14. a 15. května 
na Nové scéně

Staří lidé. V domovech důchodců 
nacházejí své poslední útočiště. 
Kdysi měli energii, vedli soukromý 
a občanský život – a teď jejich těla 
jen předstírají, že jsou tím, čím 
kdysi byla. Střepy zkušeností, řeči, 
které se nedostanou přes okraj 
postele, krevní podlitiny, jež lze 
vysvětlit jako „náklonnost ošetřo-
vatelů“. Sny se mění v noční můry, 
člověk se spotřebovává zevnitř. 
Německá autorka nejmladší ge-
nerace Katja Brunnerová (narodila 
se roku 1991) vynáší na světlo to, 
co není příjemné poslouchat – hlas 
bezmocnosti, pronikající do našich 
uší bez vyzvání a naléhavě.

Fjodor Michajlovič 
Dostojevskij: 
Idiot

Režie: Daniel Špinar
Premiéry: 4. a 5. června 
ve Stavovském divadle

Mladého knížete Myškina, zchudlé-
ho epileptika, čekají po návratu ze 
švýcarského sanatoria tak podivné 
události, že upadne znovu do své 
duševní nemoci. Lidé, kteří ne-
mohou pochopit jeho neskonalou 
dobrotu, ho s výsměchem označují 
za idiota. Ale nejsou nemocnými 
nakonec oni sami? Do zkaženého 
světa plného intrik, kariérismu 
a sobectví přivádí Fjodor Michaj-
lovič Dostojevskij netypického 
hrdinu, v jehož osudu ztvárnil 
svoji představu ideálně krásného 
člověka, upřímného, až dětsky dů-
věřivého. Muže, který stále doufá 
a miluje.
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Oběd u Wittgensteina
Thomas Bernhard

Překlad: Zuzana Augustová
Režie: Daniel Špinar

Dramaturgie: Marta Ljubková
Scéna: Lucia Škandíková
Kostýmy: Linda Boráros

Hudba: Matěj Kroupa
Světelný design: Karel Šimek

Hrají: Zuzana Stivínová, 
Lucie Juřičková, Saša Rašilov

Premiéry: 
7. a 8. listopadu 2019 

ve Stavovském divadle

Dále uvádíme: 
28. listopadu 2019, 

9. a 18. prosince 2019, 
3. a 22. ledna 2020

„Život je nádherný. Ale nejkrásnější myšlenka je ta, že jednou skončí,“ řekl v novinovém 
rozhovoru v roce 1987 jeden z nejvýznamnějších rakouských prozaiků a dramatiků 
THOMAS BERNHARD. To mu zbývaly dva roky života, bylo mu šestapadesát a těšil se 
značně rozporuplné pověsti. V jeho rodné zemi, kterou miloval a nenáviděl zároveň, 
ho jeho kritici i diváci milovali – a nenáviděli.

Bernhardovo rodinné zázemí jako by takový rozpor 
přímo vábilo: nemanželské dítě, jejž matka odjela 
porodit do Holandska, aby předešla drbům v přísně 
katolickém prostředí, svého otce nikdy nepozná, 
matka mu zemře v devatenácti letech, má poručníka, 
žije s přísným, literárně činným dědečkem … V jiném 
rozhovoru se Bernhard vyznává z toho, že psaní je to 
jediné, co pro něj má nějaký smysl, něco, co ho fasci-
nuje, baví a také udržuje při životě. Autobiografickou 
linku lze v Bernhardových textech snadno vysledo-
vat, pozoruhodný je ale něčím jiným: specifickým ja-
zykem, ostrou ironií, svíravým, doslova klaustrofob-
ním psaním, které je výrazně monologické, zdánlivě 
se točí v kruhu, až kolem postav – a čtenáře – umotá 
osudnou smyčku.
Na českých jevištích se Bernhard objevuje pravidelně, 
ne masivně, ale konstantně. Poprvé se u nás uváděla 
právě hra Ritter, Dene, Voss v Divadle Na zábradlí v re-
žii J. A. Pitínského – v rolích tří sourozenců se tehdy 
objevili Zdena Hadrbolcová, Emília Vášáryová a Jiří 
Ornest. Inscenace znamenala mimořádné setkání 
s dosud nečekaným typem psaní – kousavá souro-
zenecká partie byla střídavě ukrutně vtipná, střídavě 
depresivní a mrazivá. Tak na naše jeviště vstoupil 
autor, který hercům připravuje náročné úkoly v podo-

bě monologických her (jako je například Divadelník, 
kterého zase na Zábradlí ztvárnil v roce 1999 Martin 
Huba, nebo Minetti, jímž byl ve Stavovském divadle 
v roce 2001 v Krejčově režii František Němec). Bern-
hard herce a diváky nešetří, jeho příběhem je vnitřní 
život postav, jejich skrytá tajemství, jejich touhy 
a taky noční můry. Bernhardova vášeň pro smrt („stojí 
na okraji propasti“, jak řekla jedna jeho čtenářka) je 
vábivá proto, že ji neustále ironicky glosuje.
Ritter, Dene, Voss se v Praze od Pitínského uvedení 
nehrála, to je víc než dvacet let. Pro mou generaci 
tahle inscenace znamenala zásadní mezník. Rozhodli 
jsme se tedy s Danielem Špinarem, že se ke hře pro 
tři skvělé herce (původní představitelé zůstanou 
navždy v dějinách zapsáni v názvu textu) – Lucii 
Juřičkovou, Zuzanu Stivínovou a Sašu Rašilova – 
vrátíme. Škoda, že jsme nemohli změnit název podle 
jejich jmen. Oběd u Wittgensteina, což je verze názvu, 
pod nímž se titul hraje například ve Francii, bude 
sice poctou někdejší inscenaci, ale také pokusem 
znovu přivést na jeviště Stavovského divadla velké 
rakouské drama, které je pětatřicet let staré – a stále 
moderní.

Marta Ljubková

 >

Thomas Bernhard
Foto: E. Schmied

 >
RITTER, DENE, VOSS

Gert Voss v první inscenaci Bernhardova 
textu ve vídeňském Burgtheatru

Foto: Archiv Burgtheater Wien
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Kosmos
Witold Gombrowicz

Překlad: Erich Sojka
Dramatizace a úprava: 

Ivan Buraj, Jan Kačena
Režie: Ivan Buraj

Dramaturgie: Jan Tošovský
Scéna: Antonín Šilar

Asistentka scénografie: 
Františka Králíková

Kostýmy: Kateřina Kumhalová
Hudba: Tomáš Vtípil

Kamera: Dominik Žižka, Jakub Jelínek
Střih: Alan Sýs

Světelný design: Robert Palkovič

Hrají: Matyáš Řezníček, Jan Bidlas,  
Ondřej Pavelka, Jana Boušková,  

Jindřiška Dudziaková, Tereza Vilišová, 
Radúz Mácha, Filip Rajmont,  

Pavla Beretová, Pavlína Štorková,  
Petr Reif j. h.

České premiéry: 
14. a 15. listopadu 2019 

na Nové scéně

Dále uvádíme: 
28. listopadu 2019, 

9. a 18. prosince 2019, 
14. a 22. ledna 2020

„Je to román o skutečnosti, která tvoří samu sebe. Detektivka je pokus utřídit chaos, takže 
je to tak trochu detektivka,“ prohlásil o svém románu Kosmos poněkud poťouchle sám 
jeho autor WITOLD GOMBROWICZ. A jako by tak glosoval i svůj život – jeden z nejvý-
znamnějších polských a evropských spisovatelů 20. století značnou část své pozem-
ské pouti strávil v Jižní Americe.

Pozoruhodný spisovatel a dramatik Witold Gom-
browicz (1904–1969) na sebe upozornil už svým 
prvním románem Ferdydurke (1937), napsaným ještě 
v Polsku. Následně před vypuknutím druhé světo-
vé války emigroval do Argentiny, kde se po letech 
utrpení a bídy stal bankovním úředníkem v Buenos 
Aires; v zemi zůstal i po nástupu komunistů v Polsku 
k moci. Později našel evropského nakladatele v Paříži 
a v šedesátých letech se přestěhoval do Francie. V té 
době už jeho knihy vycházely rovněž v překladech: 
zásadní úspěch znamenal román Pornografie (1960), 
za vrcholné dílo však bývá považován právě román 
Kosmos. Autor za něj byl v roce 1965 nominován 
na Nobelovu cenu, o dva roky později dostal prestižní 
Prix Formentor International a kniha je pravidelně 
srovnávána s Camusovým Cizincem.
Gombrowiczova díla, prozaická stejně jako drama-
tická, mají za svůj ústřední námět Formu. To platí jak 
pro ranější práce, k nimž patří třeba zmíněný román 
Ferdydurke či u nás opakovaně uváděné drama Yvon-
na, princezna burgundánská, tak pro pozdější tvorbu, 
tedy pro slavné romány Pornografie i pro nás klíčový 
Kosmos (jenž česky poprvé vyšel před dvanácti lety). 

Právě v něm se Forma stává úhelným kamenem dění. 
Mladý hrdina Witold, autorovo alter-ego, se o letních 
prázdninách po neshodě s rodinou vydává na letní byt 
kamsi do Zakopaného, tedy polských Tater. Společně 
s přítelem Fuksem se ubytuje u jisté průměrné rodiny, 
jejíž hlava Leon, někdejší bankovní úředník, nyní 
na penzi, je žvanivý chlubil, jeho manželka Kulička 
přepečlivá hospodyňka a jejich dcera Lena tajemná, 
mlčenlivá a nepřístupná kráska. V izolaci prostorové 
i společenské, vlastně z nudy, začne Witold spřádat ja-
kýsi svůj nový, alternativní vesmír z drobných názna-
ků, které se mu zdají být v tajuplné souvislosti – jako 
je třeba oběšený vrabec ve křoví, puklina ve stropě 
ukazující jistým směrem či znetvořená ústa služebné 
Kataši. Stále více se do těchto svých vizí propadá, 
začne jim podřizovat i své činy, vlastně se propadne 
do zvláštního šílenství, které si však udržuje neúpro-
snou logiku. Jeho hledání se tak stává znepokojivou 
metaforou našeho vlastního vytváření smyslu ve svě-
tě, který se vědomě a dobrovolně vzdal Boha a musí 
svůj účel produkovat důsledně jen sám ze sebe.

Jan Tošovský

 >

Witold Gombrowicz
Foto: B. Paczowski
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Proslov k národu
Ascanio Celestini

Překlad: Tereza Sieglová
Úprava: Petra Tejnorová, 

Jan Tošovský, Ian Mikyska
Režie: Petra Tejnorová

Dramaturgie: Jan Tošovský
Scéna: Dragan Stojčevski
Kostýmy: Adriana Černá

Hudba: Ian Mikyska
Technická spolupráce: 

Dominik Žižka, Erik Bartoš
Světelný design: Tomáš Morávek
Interaktivní design: Aleš Zemene

Foto: Jan Hromádko

Hrají: Lucie Juřičková, Tereza Vilišová, 
Jindřiška Dudziaková, Saša Rašilov, 

Filip Kaňkovský, Petr Vančura a další

Letos uvádíme: 
18. září, 21. října, 
4. a 10. listopadu 

a 3. a 11. prosince 
na Nové scéně

Celestini svá vyprávění o diktátorech a ne-
švarech společnosti balí do metafor, a ještě 
je postříbří poněkud cynickým humorem. 
Petra Tejnorová tomu v české adaptaci 
zůstává věrná, díky čemuž se jí povedlo vy-
tvořit politicky angažovanou inscenaci, která 
sice míří přesně, ale zbytečně nemoralizuje 
a nevyužívá klišé české politické scény. (…) 
Ačkoli osobně politicky zaměřené hry nejsou 
mými nejoblíbenějšími, musím před Petrou 
Tejnorovou smeknout. Proslov k národu je 
nejen povedený, ale – ať jsme ochotni si to 
přiznat, nebo ne – i nadmíru aktuální.

Soňa Hanušová, Kulturio.cz, 10. června 2019

Herci (…) se jeden po druhém střídají ve vy-
právění, procházejí mezi sedícími diváky 
a snadno je tak nenásilně vtahují do děje. 
Ve svých temných bajkách se dotýkají našich 
horších stránek, které si neseme zasunuté 
někde hodně hluboko v sobě. Příběhy jsou 
vtipné, sarkastické, někdy hodně drsné, 
ale především trefné. Mluví se především 
o předsudcích k menšinám, což podtrhuje 
přítomnost dalších herců a hudebníků, jichž 
se to přímo týká.

Tomáš Šťástka, MF Dnes.cz, 8. června 2019

 >
Saša Rašilov

Foto: J. Hromádko
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ND Talks: Pražské křižovatky  
aneb Na co se těšit na letošním festivalu
Chcete vědět, co vás i nás čeká a nemine mezi pondělkem 30. září a nedě-
lí 6. října 2019 na třetím ročníku festivalu Pražské křižovatky? Máte obavu, 
že se v množství cizokrajných jmen umělců a skupin – letos jich je sedm – 
nezorientujete? Váháte, na kterou z plánovaných přednášek se vydat? 
A kudy že se to festival celkově vlastně ubírá? Přijďte si poslechnout 
úvod do letošních Křižovatek, který pro vás necelé dva týdny před jejich 
začátkem připravily jejich dramaturgyně Marta Ljubková a Sodja Lotker. 
Dozvíte se, jaký význam festival takovéhoto formátu má pro české diva-
dlo, jakou cestu za předcházející ročníky urazil a kudy se bude vydávat 
dál. Prozradíme vám podrobnosti o hostujících umělcích a představíme 
díla, která letos do Prahy přivezou.

17. září 2019 od 18.00 v horním foyer Nové scény, program festivalu 
najdete na webové stránce www.prazskekrizovatky.cz. 

KLUB  
PŘÁTEL  
ČINOHRY

Vážení členové  
Klubu přátel Činohry ND,

začínáme 137. sezonu  
Národního divadla! 
A s ní vedle původního 
repertoáru přineseme 
nový balíček klasiky  
i zcela původních titulů, 
silné zážitky a několik 
překvapení … známé 
i neznámé tváře. 
A nejen to – tato sezona 
nabídne také doprovodné 
programy a … koncem 
září 3. ročník festivalu 
Pražské křižovatky! 

V ZÁŘÍ 2019 MÁTE  
MOŽNOST ZHLÉDNOUT  
PŘEDSTAVENÍ SE  
40% SLEVOU:

Vítejte v Thébách 
7. nebo 27. září 2019 od 19.00 
ve Stavovském divadle 
(poslední tři uvedení)

Kouzelná země 
8. nebo 17. září 2019 od 19.00 
ve Stavovském divadle

A ZA JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 
100 KČ PŘEDSTAVENÍ:

Za krásu 
8. září nebo 17. září 2019  
od 20.00 na Nové scéně

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

 
Rezervace vstupenek:
Jana Tycová 
KPČ ND
Ostrovní 1 
112 30 Praha 
T +420 224 901 419 
j.tycova@narodni-divadlo.cz

Těšíme se na setkání  
v hledištích našich divadel! 

NÁMĚSTÍČKO

Herecké svatební šílenství v Či-
nohře ND pokračuje. Počtvrté se 
oženil David Matásek a poprvé 
Patrik Děrgel. Držíme palce!

+++
Hercům Veronice Lazorčákové 
a Robertu Miklušovi změnila 
život šťastná událost. Blahopře-
jeme k narození dcery Violy! 

+++
Zároveň radostně vítáme Fran-
tiška a tatínkovi Janu Fričovi 
přejeme hodně sil!

+++
Alois Švehlík převzal na festivalu 
v Karlových Varech cenu za mi-
mořádný herecký výkon za roli 
ve filmu Na střeše. Gratulujeme!

+++
Na veřejném čtení kompletní-
ho Fausta v překladu Otokara 
Fischera se podílelo 61 lidí: 
herců, studentů a přátel ND. Četli 
jsme 11 hodin 16 minut, policie 
produkci přerušila jenom jednou 
a do rána vydrželo 17 stateč-
ných. Byl to mystický zážitek. 

+++
První výjezd s diskusní inscenací 
Furianti on the road do Velkého 
Meziříčí se vydařil. V představení 
mimořádně vystoupil i místní 
ochotník Zdeněk Svoboda, který 
srdečně přivítal herce Davida 
Matáska v domnění, že se jedná 
o hudebníka Petra Maláska. 

+++
Recenzi Martina Švejdy na insce-
naci Proslov k národu si oblíbili 
čeští xenofobové a sdílejí ji jako 
doklad úpadku Činohry ND. 

+++
Investigativní novináři serveru 
Parlamentní listy nezahálejí ani 
během okurkové sezony. Přinesli 
zprávu, že dramaturgie Činohry 
ND vyrazila do Berlína čtyřmi 
služebními vozy. Je to děsivé 
zjištění zejména proto, že tři 
z účastníků výpravy vůbec neřídí. 

+++
Na letním dramaturgickém 
výjezdu došlo k mimořádné 
události: při hlasitém čtení dosud 
neuvedené francouzské komedie 
se v nejnapínavějším okamžiku 
vysypala okenní tabulka z pod-
krovního okna. Celá dramaturgie 
jen tak tak uskočila. Den poté, 
o půlnoci, kmenový režisér Jan 
Frič proměnil víno ve vodu.

+++
Vstoupili jsme do 137. sezony 
ND. Kéž se nám všem vydaří.
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Pomalu s Dyzajnem: 
slow fashion „po našem“
Poslední letní víkend oslavíme v Praze designem a autorskou tvorbou, je-
likož na sto osmdesát českých a slovenských tvůrců představí své značky, 
originální výrobky i novinky v segmentech šperků, oblečení, porcelánu, 
bytových doplňků, kreativních papírenských kousků, batohů, kabelek či 
přírodní kosmetiky. Součástí akce je food zóna s pochutinami a výběrovou 
kávou a samozřejmě kulturní program, zahrnující divadelní představení 
nejen pro nejmenší, kreativní koutek pro děti, workshopy pro dospělé, 
koncerty začínajících i známých kapel a písničkářů i DJs s pohodovými 
hudebními sety pointujícími atmosféru celého víkendu.

Podzimní Dyzajn Market proběhne ve dnech 21. a 22. září 2019  
na náměstí Václava Havla. Informace o účastnících se designérech, 
novinkách nebo o tom, jaké dobroty bude možné na podzimním Dyzajn 
marketu ochutnat, jsou dostupné na webu www.dyzajnmarket.com.
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Posily v nové sezoně
V sezoně 2019/2020 doplní herecký soubor Činohry čtyři výjimeční umělci.  
Všichni už v ND působili jako hosté, jeden – přesněji jedna – se do stálého angažmá 
po bezmála desetiletí vrací. Všem přejeme v nových rolích na jevištích historické  
budovy, Stavovského divadla a Nové scény úspěch.
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Anna 
Fialová

Studovala hudebně dramatický 
obor na Pražské konzervatoři, 
herectví se věnuje od dětství. 
V rámci studia hrála v Divadle 
Na Rejdišti, známá je ze své-
ho účinkování v televizi, filmu 
a rozhlase. Doposud hostovala 
například v Činoherním klubu, 
Divadle Palace, Klicperově divadle, 
Prague Shakespeare Company či 
Hudebním divadle Karlín. Ve filmu 
debutovala ve snímku Román pro 
ženy, upoutala rolemi v seriálech 
Vinaři, Mordparta, druhé řadě První 
republiky, ve filmech Kouzla králů, 
Lída Baarová, Padesátka či dvou 
částech trilogie Zahradnictví. Byla 
jednou ze soutěžících v první řadě 
televizní hudebně-zábavné show 
Tvoje tvář má známý hlas, kde se 
celkově umístila na pátém místě. 
V Národním divadle dosud hrála či 
hraje v inscenacích Krvavá svatba 
v roli Děvčátka (2017) a Kytice 
v baladách Vodník jako Dcera a Ho-
loubek jako Vdova (2019).

Robert 
Mikluš 

Vystudoval činoherní herectví 
na JAMU. V letech 2006–2012 
působil v Divadle Husa na prováz-
ku, kde hrál například ve všech 
dílech trilogie Vladimíra Morávka 
Perverze v Čechách či projektu Sto 
roků kobry, v inscenacích Jana 
Mikuláška, Petra Formana, Martina 
Huby a dalších. Hrál rovněž v Diva-
dle U stolu, Divadle Polárka, HaDi-
vadle, mimo Brno třeba v Divadle 
v Dlouhé, Tygru v tísni, Divadle pod 
Palmovkou či Studiu hrdinů. Účin-
kuje rovněž v televizní, filmové, 
internetové a rozhlasové produkci. 
Ve filmu se objevil například v ti-
tulech Muži v říji, Největší z Čechů, 
Sráči, Dědictví aneb Kurva se neříká, 
Čertí brko, Dukla 61, Doktor Martin: 
Záhada v Beskydech, v seriálech 
nelze pominout tituly Doktor Martin 
a Strážmistr Topinka, druhou řadu 
První republiky, Svět pod hlavou, 
z internetu seriál Luxus na talíři. 
V Národním divadle dosud hrál či 
hraje v inscenacích Dokonalé štěstí 
aneb 1789 (2014) a Kouzelná země, 
kde ztvárňuje roli Frídy (2019).

Zuzana 
Stivínová

Absolvovala hudebně dramatický 
obor na Pražské konzervatoři. 
Během studia hostovala v několika 
divadlech – Semaforu, Divadle 
E. F. Buriana, Realistickém divadle 
Z. Nejedlého, Divadle Na zábradlí. 
Do roku 1994 byla členkou spolku 
Kašpar, následně do roku 2000 
byla ve svém prvním angažmá 
v Národním divadle. Mezi pod-
statné role této éry patří Maryša, 
Desdemona v Othellovi, Innogena 
v rovněž Shakespearově Cymbelí-
novi, Varja ve Višňovém sadu nebo 
Markétka ve Faustovi. V roce 1995 
obdržela Cenu Alfréda Radoka 
v kategorii Talent roku. Třikrát 
byla nominována na Českého lva, 
za snímky Pasti, pasti, pastičky, 
Anděl Exit a Nevěrné hry. Z další 
filmografie je možno připomenout 
seriály Pustina, Svět pod hlavou, 
Život a doba soudce A. K. či Lynč, 
z filmů Toyen, Anděl Páně, Osmy či 
Po strništi bos. Účinkuje i v dabingu 
a rozhlase. Do Národního divadla 
se vrátila jako host v roce 2007, 
kdy ztvárnila roli Tety z Liverpoolu 
v jazzové opeře Dobře placená 
procházka.

Petr 
Vančura

Vystudoval herectví na Katedře 
alternativního a loutkového divadla 
DAMU. V divadle nemá žánrové 
hranice, je k vidění v činoherních 
představeních stejně jako v expe-
rimentálních projektech, v nichž 
je herec brán jako spoluautor 
inscenace. Spolupracuje s význam-
nými představiteli střední divadelní 
generace – Petrou Tejnorovou, Da-
nielem Špinarem, Jiřím Havelkou, 
Janem Fričem, Jiřím Adámkem, 
Adélou Laštovkovou Stodolovou 
či tandemem SKUTR. Účinkoval 
například v Divadle Minor, A Studiu 
Rubín, Divadle Archa, Divadle 
Na zábradlí, Národním divadle 
Brno či v Městských divadlech 
pražských. Věnuje se i filmové, 
televizní a internetové práci, hrál 
třeba ve filmech U mě dobrý, Zou-
falci, Láska je láska, Hořící keř, Čertí 
brko či Jiří pes uprchlík; v seriálech 
Kosmo, Pustina nebo Hasičárna Te-
lecí. V Národním divadle dosud hrál 
či hraje v inscenacích Po sametu 
(2014), Láska a informace (2016), 
Nová Atlantida (2018) a nejnověji 
Proslov k národu (2019).



 ×
P. Knolle, A. Volný
Foto: P. Našic

Laterna 
magika

Vedoucí uměleckého souboru: 
PAVEL KNOLLE

Kouzelný 
cirkus 
Režie: Evald Schorm, Jan Švakmajer a Jiří Srnec
Scéna: Josef Svoboda
Kostýmy a masky: Zdenek Seydl
Kamera: Emil Sirotek
Hudba: O. F. Korte, J. Krček, P. Kořínek, 
V. Hála, R. Hladík, J. Stivín
Choreografie: Karel Vrtiška, Jiří Hrabal, 
Vlastimil Jílek, Josef Koníček a František Pokorný

Legendární inscenace Kouzelný cirkus okouzluje publikum 
už neuvěřitelných 42 let. Příběh klaunů putujících za ideálem 
dokonalosti, krásnou Venuší, a Svůdci, který se jim cestu sna-
ží překazit, prožívá již několikátá generace tanečníků i jejich 
diváků. Živá akce se mísí s filmem v dokonalé tradiční tech-
nice Laterny magiky, scény humorné i lyrické se harmonicky 
střídají, tanečníci znovu předávají podobenství o poznání 
a o životě. Pojďte se znovu nechat okouzlit i vy!

Uvádíme 
12., 13. a 14. září ve 20.00
na Nové scéně
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LATERNA MAGIKA > ZPRÁVY

Zájezdy Laterny magiky korunovala cena 
na mezinárodním festivalu Babel F.A.S.T.

 >

CUBE
Eva Zápotocká
Foto: H. Smejkalová

Laterna magika hostovala 
na začátku června na me-
zinárodním divadelním 
festivalu Babel F.A.S.T. 
v Rumunsku. Taneč-
ně vizuální inscenace 
Cube, kterou zde soubor 
představil, byla oceněna 
mezinárodní porotou jako 
nejlepší vystoupení fes-
tivalu. Na podzim orga-
nizátoři zavítají do Prahy, 
aby mohli autorům Cube 
předat cenu osobně na re-
príze představení. Cube 
uvádíme 6. a 7. září  
a 18. a 19. října 2019.

Festival proběhl už po deváté, tento rok od 2. do 9. 
června. Koná se ve městě Târgovişte a jeho organizá-
torem je Divadlo Tonyho Bulandry, město Târgovişte 
festival financuje, jen zanedbatelná část rozpočtu 
zatím pochází od sponzorů.

„Povědomí o Laterně magice a o panu profesorovi 
Svobodovi bylo až překvapivě veliké. Vystoupit pro nás 
na festivalu nebylo vůbec technicky jednoduché, ale 
přijetí bylo velmi intenzivní a povzbudivé. To, že Cube 
dostal cenu jako nejlepší inscenace festivalu, je myslím 
odměnou pro nás všechny,“ říká vedoucí souboru Later-
ny magiky a režisér inscenace Cube Pavel Knolle.

Festival představuje moderní divadelní projekty, ať už 
se jedná o činohry, alternativní nebo taneční a pohybo-
vé divadlo až po nový cirkus. Mezi účastníky najde-
me soubory z Evropy, např. Itálie, Německa, Polska, 
Francie, Velké Británie, Ruska, ale také třeba z Alžíru, 
Indie, Jižní Koreje nebo Mexika. S několika festivaly 
a divadelními asociacemi z Jižní Koreje festival pravi-
delně spolupracuje, ačkoli sám členem žádné sítě či 
asociace není.

Vedle plejády nezávislých souborů a produkcí, které 
tvoří plodné podhoubí divadelního světa v každé zemi, 
se zde představilo i několik reprezentativních divadel, 
jako je britská Královská shakespearovská společ-
nost a činoherní soubor slavné berlínské Volksbühne. 
Letos se k nim připojilo i Národní divadlo se souborem 
Laterny magiky. Z českých umělců se dosud na festi-
valu představilo novocirkusové uskupení Long Vehicle 
Circus, které odehrálo sérii performancí v roce 2016.

Bezprostředně po zájezdu do Rumunska se Laterna 
představila ještě 11. a 12. června na festivalu Doko-
řán pro hudební divadlo v Brně. Na Hudební scéně 
Městského divadla Brno vystoupila se svou nejnovější 
inscenací Zahrada. Do Brna přiváží Laterna magika 
své inscenace pravidelně, v minulých letech například 
na festivalu Divadelní svět Brno uvedla inscenace 
Human Locomotion a Cube.



Balet
Umělecký ředitel:

FILIP BARANKIEWICZ

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

Uvádíme: 
12., 23., 24. října 
a 4., 5. listopadu 2019
ve Stavovském divadle

 ×
Alexandre Katsapov a Tereza Podařilová
Foto: H. Smejkalová

V červnu roku 2014 diváci poprvé uviděli balet Valmont, 
který choreograficky i režijně postavil Libor Vaculík.  
Dvě hlavní role, Vikomta de Valmont a Markýzy de Mer-
teuil, vytvořil přímo na tělo dvěma tanečním hvězdám 
–Alexandru Katsapovovi a Tereze Podařilové. Okamžitě 
si získali ocenění diváků i odborné veřejnosti. 
Vynikající umělkyně, primabalerína Tereza Podařilová 
a charismatický první sólista Alexandre Katsapov patřili 
po řadu let k nepřehlédnutelným osobnostem baletního 
světa. Diváci si hlídali, kdy vystupují, a chodili zkrátka 
„na ně“. Nyní se oba Valmontem loučí se svou taneční  
kariérou. Je nám ctí, že s Národním divadlem zůstanou 
stále spjati, i když na pozici baletních mistrů. 

Děkujeme!
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BALET > FENOMÉN

Fenomén Kylián
FORGOTTEN LAND

Choreografie: Jiří Kylián
Hudba: Benjamin Britten

Hostování Korejského národního baletu

GODS AND DOGS
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Hudba: Dirk Haubrich, 
Ludwig van Beethoven

Česká premiéra

PETITE MORT
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

SECHS TÄNZE (ŠEST TANCŮ)
Choreografie, scéna a kostýmy: Jiří Kylián

Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

Uvádíme: 
13., 14. a 15. listopadu 2019 

v Národním divadle

BELLA FIGURA
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Hudba: Lukas Foss, Giovanni Battista 
Pergolesi, Alessandro Marcello,  
Antonio Vivaldi, Giuseppe Torelli

GODS AND DOGS
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Hudba: Dirk Haubrich, 
Ludwig van Beethoven

PETITE MORT
Choreografie a scéna: Jiří Kylián

Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

SECHS TÄNZE (ŠEST TANCŮ)
Choreografie, scéna a kostýmy: Jiří Kylián

Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

Uvádíme: 
21. a 22. listopadu 2019, 

10. a 11. února 2020, 
21. a 31. března 2020  

v Národním divadle

Podzim v Baletu Národního divadla bude ve znamení řady výjimečných 
tanečních událostí, několik z nich souvisí i s tvorbou JIŘÍHO KYLIÁNA. 
Na programu Baletu Národního divadla najdete v této sezoně devět 
představení inscenace Kylián – Mosty času, nicméně v rámci podzimního 
bloku vás čeká hned několik překvapení.

Soubor totiž hned zkraje sezony odjíždí na hostování 
do jihokorejského Soulu. Uvede zde poprvé cho-
reografii Gods and Dogs (27. září), kterou Jiří Kylián 
vytvořil v roce 2008 a která má ve stovce jeho děl 
pořadové číslo 93 a patří tedy k těm nejnovějším. Pro 
náš soubor je to veliká pocta a obrovská interpretač-
ní zkušenost i výzva, Gods and Dogs patří ke skuteč-
ným lahůdkám tanečního divadla. Nebudete o ni však 
ochuzeni ani vy diváci. Počínaje českou premiérou 
13. listopadu v Národním divadle bude tato choreo-
grafie součástí kyliánovské série a na programu 
všech představení s názvem Kylián – Mosty času.

Navíc první tři uvedení nabídnou ještě další oboha-
cení, totiž hostování Korejského národního baletu, 
kterému oplatíme svou pohostinnost a těšíme se 
na jeho historicky první pražské vystoupení. Korejský 
národní balet patří k větším světovým souborům. Má 
stejně jako náš Balet ND okolo osmdesáti členů. Z ko-
rejského souboru k nám přišel tanečník Younsik Kim, 
který nyní patří k výrazným osobnostem Baletu ND. 

Večery 13., 14. a 15. listopadu tak nabídnou speciální 
složený program. Kromě Petite Mort a Šesti tanců 
(Sechs Tänze), dvou choreografií, které vedle hudby 
W. A. Mozarta spojuje i černá krinolína a „láskyplné 
jiskření“, uvede Balet Národního divadla v české pre-
miéře právě Gods and Dogs a Korejský národní balet 
zatančí Kyliánovu choreografii Forgotten Land. Tuto 
niternou taneční skladbu vytvořil Jiří Kylián na hudbu 
Benjamina Brittena v roce 1981 pro soubor stutt-
gartského baletu. Forgotten Land má mezi ostatními 
Kyliánovými díly výjimečné postavení, a to především 
díky hluboké kráse, která až vyráží dech. Kylián toto 
dílo vytvořil na popud tehdejší šéfky stuttgartského 
souboru Marcie Haydée, hvězdné primabaleríny. 
S touto legendární osobností se budeme moci setkat 
i během této sezony v Praze, neboť prvním baletem, 
který uvedeme na jevišti zrekonstruované Státní 
opery (pod jejím osobním dohledem!), bude právě její 
Spící krasavice.

Kateřina Hanáčková

 >

Kristýna Němečková, Francesco Scarpato
Foto: S. Gherciu

 >

Jiří Kylián na zkoušce Baletu ND
Foto: S. Gherciu



BUDIŽKNĚČEMU

Uvedení série představení Kylián – 
Mosty času doprovodí první české 
vydání knihy unikátních rozho-
vorů s Jiřím Kyliánem. Poutavou 
knížku pro české čtenáře přeložil 
z francouzského originálu Michal 
Lázňovský – samozřejmě pod 
dohledem Jiřího Kyliána a Marie-
-Noël Rio, autorky knihy Bon qu’à 
ça, jež v českém překladu bude znít 
Budižkněčemu. Děkujeme paní Ma-
rii-Noël Rio za možnost nahlédnout 
do Kyliánova myšlenkového světa, 
který je inspirativní, vlídně humorný 
a přitom obdivuhodně hluboký 
i detailně přesný.

JEDEN ROK V ŽIVOTĚ 
JIŘÍHO KYLIÁNA 

Nenechte si ujít slavnostní premiéru 
nového dokumentu Martina Kubaly 
o Jiřím Kyliánovi, která proběh-
ne v rámci festivalu Zlatá Praha 
na Nové scéně Národního divadla.
Jedinečná možnost nahlédnout 
do zákulisí života Jiřího Kyliána, kte-
rý se letos stal členem francouzské 
Akademie krásných umění v Paříži 
(Académie des Beaux-Arts). Je 
třetím Čechem, který toto ocenění 
obdržel od založení Akademie roku 
1816. A zároveň prvním členem této 
instituce, pro kterého byl zařazen 
nový obor choreografie mezi krásná 
umění. Jiří Kylián patří k nemnoha 
cizincům, kterým se této pocty 
dostalo.
Kamera umělce sledovala od září 
2018, kdy inscenoval s naším 
souborem svůj retrospektivní večer 
nazvaný Kylián – Mosty času, přes 
ocenění Akademie, které získal 
v březnu 2019, až po léto 2019, které 
prožívá v Haagu. To vše je obsahem 
dokumentu Jeden rok v životě Jiřího 
Kyliána. Jedná se o pohled na osob-
nost tohoto světového choreografa, 
kdy se momenty z přípravy baletů 
i slavnostní ceremonie při udělování 
členství v Akademii střídají s jeho 
osobním životem.
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BALET > UVÁDÍME

Ohlasy z tisku
Mauro Bigonzetti (choreografie, 
kostýmy) přináší ve svém baletu, 
jehož světová premiéra se usku-
tečnila v Hannoveru v roce 2015, 
na jeviště osudovost, aktuálnost 
a syrovost byrokratické společnos-
ti, v níž žijeme, kterou si společně 
vytváříme a jež nás přitom ubíjí. 
Za ústřední téma baletu tvůrce po-
važuje samotu člověka uprostřed 
anonymní společnosti, jež má nad 
ním moc, a odtud plynoucí povrch-
nost, nedorozumění a pochyby. 
Kafkovi hrdinové často pozbý-
vají schopnosti vytvořit si vztah 
k pravidlům společnosti, a uzavírají 
se tak do své samoty jako do cely 
pohroužení, jež je svírá a vede 
k nevyhnutelnému (sebe)vyloučení. 
Poetická linka Bigonzettiho baletu 
v rámci této filozofické báze plně 
koresponduje s Kafkovým odka-
zem.

Martina Doležalová
Nenudte.se, 16. 6. 2019

Druhou možností chápání příběhu 
je nahlížet jej skrze metaforu. 
Vnímat jej jako zpodobnění útoku 
psychické choroby, která je ob-
dobně neopodstatněná, není fér 
a lze proti ní jen obtížně bojovat. Ať 
už tak, či tak, vše leží na bedrech 
hlavní postavy a na jejím před-
staviteli, kterému byla dle slov 
tanečníků ponechána značná míra 
svobody v uchopení a pochopení 
role, díky čemuž se každý z Jose-
fů K. stává značně osobní výpovědí. 
Josefem obou premiér se stal 
první sólista Ondřej Vinklát. Jeho 
hrdina působí již od počátku jako 
oběť v samotném nitru předurčená 
ke zkáze. S náhlým, bezprecedent-
ním obviněním výrazněji nebojuje, 
nevzpouzí se, nerozčiluje, vyvolává 
dojem konsternovaného, zmateně 
šokovaného, nejistého mladíka. 
Do role je každopádně tanečník 
ponořen až po konečky prstů a roz-
klad Josefovy osobnosti ve své 
interpretaci dovádí až za hranici 
nízkofunkčního autismu, z čehož 
místy nepříjemně mrazí.

Zuzana Rafajová
Opera Plus, 27. 6. 2019

Druhou výraznou ženskou posta-
vou se stala ošetřovatelka v podání 
Aliny Nanu. Milostný románek 
mezi Josefem K. a ošetřovatelkou 
vystihl fascinující duet na Boro-
miniho kantátu Mentre in placido 
sonno. Na její úvodní tóny se 
tanečníci položili zády na nízkou 
lavici za otevřenými dveřmi, okolo 
nich ležely stohy novin. Choreogra-
fie se vyvíjela ze zadní části scény 
směrem vpřed a z lehu přes sed až 
do tance vestoje. Fyzické propo-
jení a autentický výraz interpretů, 
v kombinaci s něžnou skladbou, 
vytvářely dojem, že všechno ostat-
ní je daleko a je nepodstatné … 
Choreograf v tomto duetu přetavil 
do tance okamžik zamilovaného 
tady a teď, který si přejeme, aby 
nikdy neskončil.

Petra Dotlačilová
Taneční aktuality, 20. 6. 2019

Choreografie: Mauro Bigonzetti
Hudba: Antonio Bononcini, Dietrich  

Buxtehude, Henryk Górecki,  
Carlo Gesualdo, Tarquinio Merula,  

Claudio Monteverdi, Modest Musorgskij
Scéna a Light design: Carlo Cerri

Kostýmy: Mauro Bigonzetti
Projekce: OOOPStudio

Uvádíme:
19., 21. a 23. září 2019
ve Stavovském divadle

Kafka: Proces
Mauro Bigonzetti

 >

Kristýna Němečková a Ondřej Vinklát
Foto: P. Hejný

 >
Giovanni Rotolo
Foto: M. Divíšek



Po stopách  
Franze Kafky
Procházka před  
představením

Zveme vás na procházku, která 
vás uvede do kontextu a navnadí 
na zhlédnutí následného předsta-
vení. Projdeme se po místech, kte-
rá Kafku inspirovala, po svébyt-
ných zákoutích staré židovské 
Prahy, kde tento spisovatel žil 
a psal. Povíme si něco také o kon-
krétní inscenaci, jejích tvůrcích 
a dalších souvislostech.  
Akce je zdarma ke vstupence. Vý-
klad v českém i anglickém jazyce.

Termíny: 19., 21., 23. 9. 2019 
od 17.30 do 18.30
Sraz: před Stavovským divadlem
Rezervace nutné na:  
k.hanackova@narodni-divadlo.cz



BALET > OSOBNOST

Na baletu se mi líbí, že už ze  
své podstaty nepředstírá realitu

Když se ohlédnete zpět do svého dětství, co 
bylo hlavním impulsem, který vás přivedl 
ke scénografii?
Dětství jsem strávil na malém městě, čas 
neutíkal tak rychle jako dnes a všechno bylo 
tak intenzivní. Neustále jsme s kamarády něco 
podnikali. Kovali meče, vyráběli luky, vypalovali 
v ohni keramiku, stavěli v lese pevnosti a u vody 
lodě a vory, které se s námi potápěly. Kromě 
toho světa, který nás známkoval a vázal nám 
pionýrské šátky, byl ještě náš svět fantazie 
a dobrodružství. Měl jsem šikovné ruce, hodně 
jsem četl a nechával se strhnout touhou mate-
rializovat bláznivé nápady. A to vlastně dělám 
doteď.

Jste velmi vizuální člověk, viděl jste svět 
v obrazech již v mládí?
Možná ani ne svět v obrazech, ale obrazy 
ve světě. Když jsem byl dítě, měli jsme doma 
na podlaze lino, které mělo imitovat něco jako 
kamennou dlažbu. Pamatuju si sám sebe, jak 
zírám na ty neurčité struktury a z nich vyvstá-
vají postavy, zvířata, fantastické stromy, města 

schovaná v pralese. Takové věci se mi dějí i teď. 
A není to jen záležitost výtvarná. Být dobrým 
pozorovatelem je základ pro spoustu oborů, 
nejen uměleckých.

„Každé dítě je umělec, těžké je jím zůstat 
v dospělosti“, prohlásil Pablo Picasso. Do-
kázal jste si uchovat své vnitřní dítě aktivní 
a hravé do dnešních dnů?
Děti chtějí přirozeně objevovat svět. Vnější 
i vnitřní. Tím, že malují nebo kreslí, ho nejen re-
flektují, ale zároveň jsou to jejich první příspěv-
ky k té podobě světa, kterou budou utvářet. Ten 
věk nevinnosti ale často skončí s touhou po ob-
divu. Najdou zkratky, které se naučí používat. 
Někdo jim vysvětlí, že „strom se kreslí takhle“, 
nebo začnou napodobovat styl spolužáka, jehož 
obrázky mají u paní učitelky větší úspěch, nebo 
stále opakují to, co se jim jednou povedlo. Toho 
se pak těžko zbavuje i v dospělosti. Takže pro 
mě je to vnitřní naivní a hledající dítě důležité, 
i když ho někdy přehluší ten samolibý dospělý, 
který touží po obdivu. Myslím, že Picasso věděl, 
o čem mluví.

Rozhovor se scénografem,  
malířem a uměleckým  
ředitelem sekce výroby 
MARTINEM ČERNÝM, autorem 
scény k současně uváděnému 
Labutímu jezeru v Crankově 
choreografii. Právě dokončil 
práce na replice opony pro 
Státní operu podle původních 
návrhů z konce 19. století.

 >
Martin Černý
Foto: M. Divíšek
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Scénografie je hodně technický obor, který 
je nezbytnou výtvarnou složkou divadla. 
Dalo by se říci, že je fúzí výtvarného umění, 
architektury a myšlenky související s literární 
předlohou. Jak vnímáte svoji práci?
Scénografie je zvláštní obor. Je to práce 
v kolektivu, váš výtvor je součástí většího celku 
nebo jen podkladem pro výrobu jeho součásti. 
To znamená, že nevytváříte svůj vlastní svět 
na jevišti, ale spolupracujete s ostatními tvůrci. 
Jakou pozici má scénograf v tvůrčím týmu je 
individuální. V ideálním nastavení se všichni 
navzájem inspirují a vytvářejí společný svět 
inscenace. V jiném případě vznikne třeba i zají-
mavá scénografie, která ale nijak nekorespon-
duje s režií, kostýmy, hudbou… Nebo naopak jen 
naplňujete představy někoho jiného. To pak není 
příjemná práce a na výsledku se to pozná.

Vytvořil jste nespočet scénografií. Proč jste 
pracoval více pro činoherní obor?
Studoval jsem na DAMU, tam na balet nebo 
operu nenarazíte. Myslím, že spousta kolegů 
to zažívala podobně. Přes práci s činohrou se 
dostali k ostatním žánrům.

Jaký máte vztah k malbě? Který umělec – 
malíř s vámi rezonuje a vystihuje váš pohled 
na svět?
V malbě se není na co vymlouvat. Jak jsem to 
namaloval, tak to je. Nemůžu sám sobě nebo 
jiným nalhávat, že to někdo špatně vyrobil, 
zahrál, narežíroval. Ale zároveň je tím i malba 

naprosto svobodná, nemusím ji před nikým 
obhajovat. Na rozdíl od scénografie se dá dělat 
„do šuplíku“. Co se týká mých oblíbenců, nejsem 
asi nijak originální: Caravaggio, Cezanne, Schie-
le … je jich mnoho.

Malujete obrazy, scénografie a dokonce 
jste nyní namaloval oponu Státní opery dle 
původní předlohy z roku 1888. Proč jste se 
rozhodl vzít štětec do ruky?
Zjistil jsem už asi před dvaceti lety, že mě 
použití malby v rámci scénografie zajímá. Mohlo 
by se zdát, že malbu překonaly projekce nebo 

tisk, ale já ji stále tvrdohlavě používám. A celou 
tu dobu se snažím naučit malovat ty obrov-
ské formáty. Odhaduji, že už jsem tak hektar 
plochy pomaloval, a pořád objevuju, trápím se 
a překvapuji. Opona je velká výzva, strávil jsme 
s ní už druhé léto. Pracoval jsem podle staré 
černobílé fotografie, původní opona se ztratila 
v roce 1945. Chtěl jsem ji udělat tak, aby byla 
přirozenou součástí sálu Státní opery. Byl bych 
nejraději, kdyby měl nezasvěcený návštěvník 
pocit, že tam ta opona patří a že nikdy nezmize-

la. To možná nemusí pro někoho znít jako velká 
umělecká ambice, pro mě je ale dostatečně 
motivující, abych tomu ty stovky hodin věnoval.

Pro baletní žánr jste vytvořil mnoho scéno-
grafií, jen pro Balet ND to byl Faust, Valmont, 
Sen noci svatojánské, Giselle a nyní nově 
Labutí jezero. Jak se vám pracuje s baletními 
náměty?
Moje první práce pro Balet ND byla Zlatovláska 
a i s Labutím už jsem se utkal ve Státní opeře. 
Tyhle dva tituly reprezentují dva různé způsoby 
práce. Když vzniká nový balet na novou hudbu, 
je to analogické k jiným žánrům, inscenace 
se buduje po situacích a obrazech na zelené 
louce. S klasickými tituly je to jinak. Spousta 
věcí je daných. Kříž v Giselle je u levého portálu, 
Rudovous v Labutím „bydlí“ vzadu vpravo atd. 
Svůj prostor pro kreativitu si scénograf musí 
najít v jiných rozhodnutích. To, co se mi na ba-
letu opravdu líbí, je to, že už ze své podstaty 
nepředstírá realitu, je jasně stylizovaný. Jako 
kdyby se hudba vizualizovala. Některá hudba se 
brání opulentnosti a vyzní na prázdném jevišti 
s nahými tanečníky, ale některá naopak to 
hýření provokuje.

Jak jste přistoupil ke scénografii v rámci 
Labutího jezera Johna Cranka?
To je naprosto speciální případ. Je daná celková 
koncepce, přesná choreografie a mým úkolem 
bylo s tím souznít. Je to vlastně podobný 
případ jako s tou oponou, ale tady jsem nedělal 
repliku podle vybledlé předlohy. Snažil jsem se 
z hotového představení sám pro sebe dešifrovat 
zadání a pak ho po svém naplnit, s pokorou 
a vášní. S dostatečnou pokorou, abych sám ne-
exhiboval na úkor celku, a s dostatečnou vášní, 
abych více než třetinu roku strávil v malírně nad 
každým z těch malovaných kusů scény.

Paul Gaugin řekl: „Zavírám oči, abych viděl." 
Je to i váš případ?
Když zavřete oči, na malý moment vám zůstane 
před očima obraz, ten si pak začne žít svým 
životem. Sny, představy a iluze jsou stejná sou-
část vnitřního světa jako to, co se obvykle ozna-
čuje za realitu. Představu o světě nám vytváří 
mozek, smysly mu jen předávají podklady. Ale 
nejsme andělé, jsme hmotní, proto nedoporuču-
ji zavírat oči při přecházení silnice.

Helena Bartlová

 >
Martin Černý u své scény Labutího jezera
Foto: M. Divíšek

 >

Scénografické návrhy Labutího jezera 
od Martina Černého

V malbě se není na co  
vymlouvat. Jak jsem to  

namaloval, tak to je.



40

BALET > ZPRÁVY 

Soubor Baletu ND 2019/2020
Balet ND je kosmopolitním tělesem, najdeme zde tanečníky 17 národ-
ností (Kanada, Německo, Španělsko, Francie, Velká Británie, Švýcarsko, 
Itálie, Japonsko, Korea, Moldávie, Rumunsko, Rusko, Švédsko, Slovensko, 
Ukrajina, USA a České republiky). Rozmanitost poskytuje souboru barev-
nou škálu výrazových možností, typických pro danou národnost a jejich 
temperamenty. Jde o prolínání různých tanečních škol a stylů. 
Na nejvyšších postech prvních sólistů naleznete 6 jmen (Nikola Márová, 
Alina Nanu, Miho Ogimoto, Giovanni Rotolo, Ondřej Vinklát, Adam Zvo-
nař). Své výsadní místo má i stálý host souboru, první sólista Daniel Ca-
margo. A jaké jsou posily? K dvěma nejpočetněji zastoupeným národnos-
tem souboru patří Francouzi (8 členů) a Italové (9 členů). Právě italskou 
skupinu rozšířili hned tři nováčci. Giacomo De Leidy, rodilý Sicilan Angelo 
Marco Accardi, který zúročí své zkušenosti z Bayerische Staatsballet II 
v Mnichově a Nikita Filippo Zini z baletní školy Johna Cranka ve Stuttgar-
tu. Z Tulsa Ballet přichází Američan John Quincy Powers. Mezi posilami 
jsou také dva Švýcaři, absolventi Curyšské taneční akademie Robert 
Jerjen a Basil Schwerzmann. Kanaďan Daniel Leger tančil po absolvo-
vání Kanadské národní baletní školy v juniorské skupině Dortmundského 
baletu. Brit Fraser Roach získal své taneční vzdělání v Královské baletní 
škole v Londýně, sólové jevištní zkušenosti však získal v Birmingham-
ském královském baletu a ve Stuttgartském a Curyšském baletu. 
Na demisólový post nastoupila Evgeniya Gonzalez, která je absolvent-
kou Královské švédské baletní školy, zkušenosti získala v Mariinském 
a Bavorském národním divadle. Federica Bona přichází z baletní školy při 
milánské La Scale a Francouzka Theodora Lehu z Bordeaux Opera Ballet, 
Stuttgartského a Curyšského baletu. 
V obsazeních naleznete i zdánlivě nové jméno: Zvonařová Radka. Je to 
„naše“ Radka Příhodová, která během léta vstoupila do manželství s Ada-
mem Zvonařem, jehož příjmení bude nadále užívat.

Labutí jezero – baletní dílna 
Připravit se na zhlédnutí tohoto ikonického baletu se vyplatí. Spolu 
s předními sólisty Baletu ND, Alinou Nanu a Patrikem Holečkem, vás 
naučíme rozlišit bílou a černou labuť, zaměříme se na princovu lásku, ale 
i zradu a přísahu. Víte, kdy hovořil Čajkovskij o minutě absolutního štěstí 
a že prvním choreografem Labutího jezera byl Čech? Zkusíte se proměnit 
v labutě i prince, ukážeme si adagio, pas de quatre, fouettés …

Dílnu doporučujeme dospělým a dětem od 5 let. Cena: 180 Kč
Kde: v prostorách Baletu ND, Anenské nám. 2, Praha 1 
Rezervace nutné na: 
balet@narodni-divadlo.cz nebo 
k.hanackova@narodni-divadlo.cz
Aktuální termín: 28. září 2019 od 16 hodin

Divadelní programy – dětská edice
Labutí jezero nepatří jen labutím
Kromě klasických tištěných divadelních programů k jednotlivým vydává-
me i speciální edice určené zvídavým dětským divákům.
U příležitosti premiéry Labutího jezera jsme vydali dětský program – kres-
lenou brožuru, která vás spolu s malým Toníkem a jeho rodinou provede 
nejen příběhem Čajkovského baletu, ale i důležitými milníky v jeho histo-
rii. Dozvíte se i něco o budově Národního divadla a zajímavostech ze světa 
baletu. A samozřejmě přijdete na to, co se s vámi při Labutím jezeru může 
stát – třeba díky tajemným dveřím … 

Brožura je v prodeji při představeních Labutího jezera u jevištního  
personálu, v pokladnách a na e-shopu Národního divadla.

Zprávy z Baletu
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Balet ND on Tour – podzim 2019
Balet vstupuje do nové sezony pod vedením uměleckého ředitele Filipa 
Barankiewicze skutečně sebevědomě nejen díky skvělé interpretační 
úrovni, diváckým ohlasům, vyprodanému hledišti a úspěšným pre-
miérám, které proběhly v minulé sezoně, ale také díky novým projek-
tům a zahraničním turné, které naše umělce čekají. Slogan sezony 
2019/2020 Stále v pohybu jasně charakterizuje esenci směřování 
baletního souboru.
Hned 29. srpna odjíždí tanečníci na turné do Finska na baletní Gala, kde 
představí choreografie Aspect K. Kozielské a Vertigo M. Bigonzettiho. 

V dnech 23.–30. září reprezentují naši tanečníci Národní divadlo v ko-
rejském Soulu, kde vystoupí společně s Korejským národním baletem 
v komponovaném večeru věnovanému choreografiím J. Kyliána. Gods and 
Dogs bude tak první premiérou tohoto avantgardního díla v českém podá-
ní v Koreji. Do třetice vyjíždí soubor na velké turné po Číně v době 7. října 
do 3. listopadu. Romantický balet La Bayadère choreografa J.Torrese uvidí 
diváci v pěti čínských městech Nanjingu, Zhuhai, Shenzenu, Shanghai 
a Beijingu. Kromě tohoto velkobaletu vystoupí naši tanečníci ve speciálně 
komponovaném Baletu Gala z klasických i moderních choreografií.
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PLUS PRO VAŠE DIVADELNÍ ZÁŽITKY

Divadlo a něco navíc
„PRŮZKUMNÍCI“ V NÁRODNÍM 

Je vaše dítě ve věku 9–12 let, je 
hravé, zvídavé a baví ho hledat 
odpovědi na různé otázky? A co 
kdyby mohlo prozkoumat instituci 
Národního divadla podle svého?
Pak mu nabídněte, ať se stane Prů-
zkumníkem v Národním. Skupina 
max. 10 dětí se bude scházet 1× mě-
síčně v sobotu dopoledne a setkání 
potrvá 4 hodiny. 
Společně s lektorkou ND+ Ivou 
Dvořákovou si děti stanoví témata 
a otázky, která je v souvislosti s Ná-
rodním divadlem zajímají, a v prů-
běhu roku se budou věnovat jejich 
zpracování, ať už výtvarně-divadelní 
formou či jako krátká videa. Děti 
navštíví divadelní i provozní budovy 
ND a pro přesuny budou využívat 
MHD. Společně připravíme na konec 
května veřejnou prezentaci dosaže-
ných výsledků. Souhrnná cena za  
10 setkání od září 2019 do konce 
června 2020 činní 2 000 Kč/dítě.  
Více informací pro zájemce  
poskytuje Lenka Hubáčková:  
l.hubackova@narodní-divadlo.cz.

 
PŘÍBĚHY FOYERU 

Znáte příběh hrdiny, zobrazený 
na stěnách slavnostního foyeru 
Národního divadla? Mají mýty 
a legendy nějakou souvislost s fake 
news, tedy podvrženými zprávami? 
Pod názvem Příběh foyeru se skrývá 
dvouhodinová zážitková dílna, která 

vyžaduje aktivní zapojení účastní-
ků. Díky augmentované (digitálně 
rozšířené) realitě a s pomocí tabletů 
k vám budou promlouvat významné 
osobnosti a ve spolupráci s ostatními 
účastníky proniknete k jádru jednot-
livých nástěnných maleb. Dílny jsou 
koncipované pro děti od 12 let výše 
až po dospělé a konají se od 16–18 
v historické budově ND. Dílna je 
vhodná pro ucelené skupiny min. 12 
až 20 osob. Vstupné činí 150 Kč. Ak-
tuální termíny najdete na webových 
stránkách programu ND.

 
ND CAFÉ S NÁPOVĚDKOU 

Chcete se dozvědět, co obnáší práce 
nápovědky při operních předsta-
veních? Zveme vás na setkání se 
Zdenou Skoupou, která se této 
profesi ve Státní opeře věnuje skoro 
20 let. Sejdeme se v úterý, 18. září 
od 17.30 v zadní části kavárny Nona. 
Vstup i šálek kávy zdarma. Těšíme 
se na vás. 

 
CYKLUS ŘEDITELÉ ND 

V červnu jsme zahájili cyklus mimo-
řádných přednášek a doprovodných 
programů, který vzniká ve spoluprá-
ci ND+ a Nadace Život 90. Ve druhé 
přednášce se prof. Jan Císař zaměří 
na éru ředitele Gustava Schmoranze 
a jeho přínos pro rozvoj českého 
divadla. Přednáška se uskuteční 
ve středu 25. 9. od 10.00 do 12.00 

v Divadle u Valšů. Jejím doplněním 
je prezentace dobových archivních 
dokumentů, které vybrala a před-
staví vedoucí Archivu ND Josefina 
Panenková. O týden později 30. 9. 
od 15.00 do 16.00. dané téma rozšíří 
doprovodný program v přímo v bu-
dově Národního divadla. Navštíví-
me historickou ředitelnu a busty 
významných uměleckých osobností, 
působících v době Gustava Schmo-
ranze. Vstupenky na přednášku 
a doprovodný program je možné 
zakoupit jak v pokladnách ND, tak 
i elektronicky. 

 
MŮJ DIVADELNÍ DENÍK

Tak se jmenuje malý karis blok, 
do kterého si děti mohou přidávat 
jednotlivé listy týkající se Baletu, 
Činohry a Opery Národního divadla, 
jeho budov a různých divadelních 
profesí. Samy si tak dotváří vlastní 
divadelní deník. Lektorky ND+ 
připravily první sérii listů, které se 
týkají aktuálního repertoáru a ob-
sahují hádanky, křížovky, ilustrace 
k domalování či vybarvení, spoustu 
místa pro zápisky vlastních zážitků 
z navštívených představení, místa 
na vlepování speciálních samolepek, 
pro podpisy umělkyň a umělců apod. 
Nové listy k rozšíření deníku budou 
vznikat v průběhu této i následující 
sezony a bude je možné za drobný 
obnos zakoupit zvlášť. Můj divadelní 
deník a první sérii listů lze za 80 Kč 
zakoupit v našem e-shopu i v po-
kladnách ND.  

 
STUDIO PÍSNIČKA 

Prozpěvuje si vaše dítě a chtělo by si 
vyzkoušet, zda by ho bavilo naučit 
se zpívat a své pěvecké schopnosti 
rozvíjet? Právě to nabízí pěvecké díl-
ny Národního divadla pod vedením 
dlouholeté sólistky Opery Národního 
divadla, pedagožky, zakladatelky 
a umělecké vedoucí Dětské opery 
Praha Jiřiny Markové Krystlíkové.
V sezoně 2019/2020 uspořádáme cel-
kem 10 pěveckých dílen. Ty se konají 
vždy v sobotu a časově na sebe na-
vazují. Doporučujeme dítě přihlásit 
do jedné ze dvou skupin podle věku. 
Obě skupiny postupují při dílnách 
stejně: po prvotním rozezpívání, de-
chových a pohybových cvičeních se 
budeme věnovat různým hudebním 

tématům, žánrům, skladatelům 
apod. Znamená to, že obě skupiny 
budou v září pracovat s tématem zví-
řata, v říjnu zase s tématem cirkus 
atd. Je tedy možné, aby se děti pě-
veckých dílen zúčastnily opakovaně, 
jelikož se pokaždé naučí a vyzkouší 
si něco nového a domů si odnesou 
nové textové a hudební podklady. 
Více informací naleznete na webo-
vých stránkách ND. Vstupenku 
ve výši 150 Kč je možné zakoupit 
v pokladnách ND i elektronicky.
 
 
JEDEME VLAKEM …  
Z PRÁZDNIN 

V minulé sezoně jsme v rámci 
ND+ programů realizovali rodinná 
představení ve spolupráci s Dětskou 
operou Praha. 
I v nové sezoně 2019/2020 vás jed-
nou měsíčně pozveme do zkušebny 
„U Davida“. Poprvé v sobotu, 21. září 
2019 od 11.00 můžete zhlédnout 
jevištní zpracování písní Jaroslava 
Uhlíře a Zdeňka Svěráka z knihy 
Myšlenka. Představení je vhodné 
pro děti od 5 let a trvá 60 min. Více 
informací o místě konání a přehled 
představení najdete na webových 
stránkách ND. 

 
FASÁDY DĚTSKÝMA OČIMA  
A PROHLÍDKY TAJEMSTVÍ 
FASÁD 

Pro všechny, kteří rádi používají 
dalekohled a baví je hledat souvis-
losti v detailech, nabízíme i v nové 
sezoně prohlídky fasád historické 
budovy ND a Stavovského divadla 
ve dvou verzích. Pro děti kratší 
a hravější, pro dospělé podrobnější 
a delší. Aktuální termíny najdete 
na webových stránkách ND. 
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Růžena Maturová * 150 let Josef Pehr * 100 let

Oldřich Spisar * 100 let Jaroslav Stříška * 100 let

Marie Podvalová * 110 let

Vzpomínáme
MARIE PODVALOVÁ  
(5. 9. 1909–16. 5. 1992), sopranistka, sólist-
ka Opery ND v l. 1937–1978. Mimořádná 
pěvecká osobnost své generace. Z rolí: ti-
tulní Libuše, Šárka, Aida, Leonora (Fidelio), 
Kostelnička (Její pastorkyňa). Na snímku 
jako Milada s Benem Blachutem v titulní roli 
Dalibora, 1955.

OLDŘICH SPISAR  
(18. 8. 1919–29. 7. 2001), sólistou Opery ND 
v l.1958–1983. Působil i v zahraničních 
operních divadlech. Z rolí: Jeník (Prodaná 
nevěsta), Princ (Rusalka), Erik (Bludný 
Holanďan), titulní Lohengrin. Na snímku 
v titulní roli Dona Carlose, 1960.

JAROSLAV STŘÍŠKA  
(21. 9. 1919–13. 10. 2001), v ND ve stá-
lém angažmá v l. 1953–1984. Byl mj. 
vyhledávaným interpretem kantátových 
a oratorních děl. Z rolí: titulní Dalibor, 
Tichon Ivanyč Kabanov (Káťa Kabanová), 
Radames (Aida). Na snímku jako Laca 
Klemeň, Její pastorkyňa, 1955.

RŮŽENA MATUROVÁ  
(6. 9. 1869–25. 2. 1938), sopranistka, v ND 
se objevila již r. 1892, poté významnou 
sólistkou v době 1893–1909. Byla první 
světovou Rusalkou (1901), svým uměním 
inspirovala tvorbu českých skladatelů. 
Z rolí: Milada (Dalibor), titulní Aida, Libuše 
či Carmen. Na snímku jako Floria Tosca, 
1903.

JOSEF PEHR  
(14. 8. 1919–17. 8. 1986), herec, v roce 
1945 se stal členem Studia ND a zároveň 
členem Činohry ND (do r. 1985). Rovněž 
významný loutkoherec a pedagog. Z rolí: 
Truffaldino (Sluha dvou pánů), Toffolo  
(Poprask na laguně). Na snímku v roli 
Toniho, Matka, 1945.
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ZPRÁVY Z ARCHIVU

Kostýmy: Jan Skalický
Letos v září si připomínáme 90. výročí narození významného českého 
kostýmního výtvarníka Jana Skalického. Narodil se v Iollietu (Illinois, USA) 
do rodiny československého diplomata, nicméně část studií absolvoval 
v tehdejším Československu a zde také zahájil svou kariéru kostýmní-
ho výtvarníka (Plzeň 1952–1956, ve svobodném povolání 1956–1969). 
Od r. 1969 působil v zahraničí – kostýmy realizoval mj. pro berlínskou 
Komische Oper, milánskou La Scalu, londýnské scény Covent Garden 
a English National Opera, newyorskou Met, pro divadla v Paříži, Vídni, 
Curychu, Bostonu. Proslavila ho spoluprávce s Josefem Svobodou, jemuž 
navrhoval kostýmy k inscenacím oper. V jeho tvorbě zaujímaly vedle 
spolupráce s činohrou a operou důležité místo také kostýmy pro baletní 
inscenace či pro Laternu magiku. Významné byly i jeho kreace pro film 
a televizi – např. filmy Fantom Morrisvillu, Dáma na kolejích, Radúz a Ma-
hulena v režii Petra Weigla, pohádka Šíleně smutná princezna, televizní 
zpracování oper Rusalka (1962) a Věc Makropulos (1966). Patří k těm, kdo 
českou scénografii uvedli do světa.

Národní divadlo připravilo k výročí Jana Skalického výstavu, která 
bude otevřena od 4. 9. 2019, denně od 15.00–20.00 v provozní budově B 
na náměstí Václava Havla. Výstava potrvá do 18. 9. 2019.

Janáček již podruhé v São Paulu
Kam až na světě se dostanou 
materiály z archivu Národ-
ního divadla, dokládá jeho 
spolupráce s generálním 
konzulátem České republi-
ky v brazilském São Paulu. 
Zástupci konzulátu se na náš 
archiv obrátili již v loňském 
roce při přípravě panelové 
výstavy k brazilské premi-
éře Janáčkovy opery Káťa 
Kabanová. Uvedení tohoto díla 
17. srpna 2018 se setkalo 
s velkým ohlasem, ke kterému 
nepochybně přispěla i osvěta 
v podobě výstavy fotografií, 

plakátů, divadelních vývěsek i programů vztahujících se ke Kátě Kabanové 
nejen v pražském kontextu, ale i v souvislosti s někdejším častým hosto-
váním Opery ND s tímto titulem po zahraničí. Na základě úspěšného pro-
vedení Káti Kabanové naplánovalo Theatro São Pedro na letošní rok další 
janáčkovskou premiéru, tentokrát Věc Makropulos. Generální konzulát ČR, 
který – jak je patrné – se vzorně stará o propagaci české kultury v hosti-
telské zemi, tak již podruhé kontaktoval archiv ND s prosbou o poskytnutí 
materiálů k další výstavě. Premiéra se konala 14. června 2019 a není bez 
zajímavosti, že hlavní hrdinku opery Emilii Marty vytvořila sopranistka 
brazilského původu Eliane Coelho, s níž se mohli před lety setkat i pražští 
diváci při jejím pohostinském vystoupení v roli Salome ve Státní opeře 
Praha.

 INZERCE

Výstavy z fondů divadelního archivu

 >
Výtvarník Jan Skalický a kostýmní návrh pro titulní roli Fedory
Foto: Archiv ND
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KALEIDOSKOP

Dalibor v Národním 
divadle a v Litomyšli

Nové nastudování Smetanova 
Dalibora mělo obě premiéry 
na konci června. Začátkem 
července ho mohli zhlédnout 
v obojím obsazení i diváci hu-
debního festivalu Smetanova 
Litomyšl.

1  Režisér inscenace Jiří Nekvasil 
a ředitel ND prof. Jan Burian

2  Správní ředitelka Opery ND a SO 
Bohdana Malik a dirigent Jaroslav 
Kyzlink, hudební ředitel Opery ND

3  Hudební ředitel Státní opery Karl-
-Heinz Steffens s Bohdanou Malik

4  Děkovačka v Litomyšli s Danou 
Burešovou a Michalem Lehotským 

5  Jaroslav Březina, Jiří Sulženko, 
Peter Berger, Kateřina Hebelková, 
Svatopluk Sem, Veronika Holbová 
a Jiří Brückler 

6  Svatopluk Sem a Adam Plachetka 
po představení v Litomyšli

Premiéra Misantropa

Poslední činoherní premié-
rou ve Stavovském divadle 
v uplynulé sezoně byl  
Molièrův Misantrop.

7  Poděkování obecenstvu
8  Ředitel ND Jan Burian a herečky 

Kateřina Winterová a Alena Štréb-
lová

9  Představitel Misantropa Vladimír 
Javorský s hlasovou poradkyní 
a fonetičkou prof. Zdenou Palkovou 

10  Režisér inscenace Jan Frič
11  Miloslav Klíma, bývalý dramaturg 

Činohry ND, pedagog

3

5

4

1
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9

10

8
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Kafka: Proces

Balet uzavřel 136. sezonu 
premiérou Bigonzettiho  
choreografie Kafka: Proces.

12  Po premiéře na scéně s choreogra-
fem Maurem Bigonzettim (sedící 
uprostřed)

13  Mezi diváky byl také herec Jiří 
Lábus

14  JUDr. Kateřina Kalistová, náměst-
kyně MKČR pro řízení sekce živého 
umění

15  Umělecký ředitel Baletu ND Filip 
Barankiewicz

Proslov k národu

V režii Petry Tejnorové uvedla 
Činohra hru Ascania Celesti-
niho Proslov k národu.

16  Herec Maxim Mededa
16  Režisérka Petra Tejnorová  

a dramaturg Jan Tošovský
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www.xantypa.cz

ČESKÝ | NEZÁVISLÝ | SPOLEČENSKÝ MĚSÍČNÍK

V unikátním projektu Kafka: Proces se setkává 
svět módy a tance v podobě spojení Baletu 
Národního divadla a tradičního výrobce 
pokrývek hlav TONAK. Spojuje je nejen tato 
baletní inscenace, ale i náročná práce a smysl 
pro detail, která stojí jak za každým pohybem 
tanečníků, tak i za každým vyrobeným 
kloboukem. Společnost TONAK a.s. se svému 
umění s láskou k řemeslu a k tradici věnuje 
již 220 let a spojení s Baletem ND je krásnou 
oslavou tohoto letitého výročí.

Fashion: Pietro Filipi

TONAK 
a Balet ND



Více informací o podmínkách nabídky na www.rb.cz
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A zatím se v klidu rozmyslete,  
na co je využijete.

Spořicí účet eKonto XL  
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Národní divadlo jde vstříc seniorům 
i mladým milovníkům divadla

49

OBCHODNÍ INFORMACE

Změny v předplatném
VP NO, RB / Mozart a ti druzí / Stavovské divadlo
Představení se místo 28. 5. 2019 uskuteční v novém termínu 16. 10. 2019. Nové vstupenky budou k vyzvednutí v pokladně Stavovského divadla 
SEN2 (Seniorský cyklus II) / Juliette: Snář / Národní divadlo
Představení 15. 12. 2019 od 17.00 je nahrazeno operou Láska ke třem pomerančům. Vstupenky zůstávají v platnosti.
NO (Nová opera) / Juliette: Snář / Národní divadlo
Představení 18. 12. 2019 od 19.00 je nahrazeno operou Láska ke třem pomerančům. Vstupenky zůstávají v platnosti.
ROD2 (Rodinné divadlo odpolední II) / Jakobín / Národní divadlo
Představení 16. 2. 2020 od 11.00 je přesunuto na termín 15. 2. 2020 od 11.00. Vstupenky zůstávají v platnosti.

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 2019: 

ČINOHRA
Sen čarovné noci 
2. 9. v 19.00, Národní divadlo
(I. a II. balkon 200 Kč)
Za krásu
8. 9. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)
Noční sezóna
28. 9. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí a zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)

OPERA
Láska ke třem pomerančům 
(L’amour des trois oranges)
20. 9. v 19.00, Národní divadlo 
(II. balkon 350 Kč)
Poprask v opeře (Viva la Mamma)
25. 9. v 19.00, Stavovské divadlo
(II. balkon 350 Kč)

LATERNA MAGIKA 
Kouzelný cirkus 
13. 9. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 300 Kč)

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 2019: 

ČINOHRA
Kouzelná země
8. 9. v 19.00, Stavovské divadlo
(přízemí a zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)
Za krásu
17. 9. ve 20.00, Nová scéna
(celé hlediště 100 Kč)
Vítejte v Thébách
27. 9. v 19.00, Stavovské divadlo 
(přízemí a zvýšené přízemí lóže 
200 Kč)

OPERA 
Láska ke třem pomerančům 
(L’amour des trois oranges)
20. 9. 2019 v 19.00, Národní 
divadlo (II. balkon 350 Kč)
Sternenhoch
2. a 5. 9. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 100 Kč)

LATERNA MAGIKA
Malý princ 
21. 9. ve 20.00, Nová scéna
(celý sál 300 Kč)

* 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). 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.

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

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

 >
VÍTEJTE V THÉBÁCH
Foto: P. Neubert
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PROGRAM > ZÁŘÍ / SEPTEMBER 2019

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

1. Ne/Sun Bohéma (La bohème) 19.00

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

3. Út/Tue La traviata 19.00

4. St/Wed Rusalka 19.00

5. Čt/Thu Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice EX4 19.00

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

7. So/Sat Labutí jezero / Swan Lake
SEN2 14.00

EX2 19.00

8. Ne/Sun Kytice / A Bouquet ENG EX1 19.00

9. Po/Mon Carmen 19.00

10. Út/Tue Labutí jezero / Swan Lake EX3 19.00

11. St/Wed Maryša / Marysha 17.00

12. Čt/Thu Zahajovací koncert / Opening concert 19.00

13. Pá/Fri Labutí jezero / Swan Lake 19.00

14. So/Sat Manon Lescaut 19.00

15. Ne/Sun nehraje se / no performance

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue Kytice / A Bouquet ND+ 19.00

18. St/Wed La traviata O1 19.00

19. Čt/Thu Dalibor / Dalibor SEN4 19.00

20. Pá/Fri Láska ke třem pomerančům (L’amour des trois oranges) O2 19.00

21. So/Sat Maryša / Marysha ENG ROD6 17.00

22. Ne/Sun
Čert a Káča / The Devil and KateThe Devil and Kate ROD4 11.00

Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

23. Po/Mon Carmen 19.00

24. Út/Tue Dalibor / Dalibor 19.00

25. St/Wed Labutí jezero / Swan Lake 19.00

26. Čt/Thu Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream Š6 19.00

27. Pá/Fri Láska ke třem pomerančům (L’amour des trois oranges) 19.00

28. So/Sat Libuše 18.00

29. Ne/Sun Labutí jezero / Swan Lake
14.00

19.00

30. Po/Mon Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ROV 19.00

3. Út/Tue Otevření sezony / Season oppening 15.00

NÁRODNÍ
DIVADLO

NÁMĚSTÍ 
VÁCLAVA HAVLA
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

Září / September 2019

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

2. Po/Mon nehraje se / no performance

3. Út/Tue nehraje se / no performance

4. St/Wed Misantrop / The Misanthrope ND+ 19.00

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

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

7. So/Sat Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes ENG 19.00

8. Ne/Sun Kouzelná země / Nightwork 19.00

9. Po/Mon nehraje se / no performance

10. Út/Tue nehraje se / no performance

11. St/Wed nehraje se / no performance

12. Čt/Thu nehraje se / no performance

13. Pá/Fri Netrpělivost srdce / Beware of Pity ČS1 19.00

14. So/Sat Don Giovanni 19.00

15. Ne/Sun
Opera nás baví: Don Juan / Opera is Fun! 11.00

Don Giovanni 19.00

16. Po/Mon nehraje se / no performance

17. Út/Tue Kouzelná země / Nightwork ENG ČS2 19.00

18. St/Wed Misantrop / The Misanthrope Č3 19.00

19. Čt/Thu Kafka: Proces / The Trial ND+ 19.00

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

21. So/Sat Kafka: Proces / The Trial ND+
ROD3 14.00

19.00

22. Ne/Sun Faust ND+ 19.00

23. Po/Mon Kafka: Proces / The Trial ND+ 19.00

24. Út/Tue Netrpělivost srdce / Beware of Pity ND+ ENG 19.00

25. St/Wed Poprask v opeře (Viva la Mamma) DV1 19.00

26. Čt/Thu nehraje se / no performance

27. Pá/Fri Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes 19.00

28. So/Sat Noční sezóna / The Night Season ENG 19.00

29. Ne/Sun Poprask v opeře (Viva la Mamma) SEN1 17.00

30. Po/Mon nehraje se / no performance

1. Ne/Sun nehraje se / no performance

2. Po/Mon Sternenhoch 20.00

3. Út/Tue nehraje se / no performance

4. St/Wed Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

5. Čt/Thu Sternenhoch 20.00

6. Pá/Fri Cube 20.00

7. So/Sat Cube 20.00

8. Ne/Sun Za krásu / For Beauty 20.00

9. Po/Mon Návštěva / The Visit 20.00

10. Út/Tue Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

11. St/Wed Jsme v pohodě / New Century 20.00

12. Čt/Thu Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

13. Pá/Fri Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

14. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

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

16.00

16. Po/Mon Plukovník Švec / Colonel Švec ND+ ENG 20.00

17. Út/Tue Za krásu / For Beauty ND+ ENG 20.00

18. St/Wed Proslov k národu / Speech to the Nation 20.00

19. Čt/Thu Malý princ / The Little Prince 20.00

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

21. So/Sat Malý princ / The Little Prince
14.00

20.00

22. Ne/Sun Vidím nevidím / As Far as I See ND+ ROD1 17.00

23. Po/Mon
Vidím nevidím / As Far as I See ND+ Š2 10.00

Návštěva / The Visit 20.00

24. Út/Tue nehraje se / no performance

25. St/Wed
MTF Zlatá Praha – Zahajovací koncert: Ladies Music Night /  
Festival Golden Prague – Opening Concert: Ladies Music Night

20.20

26. Čt/Thu

MTF Zlatá Praha – Speciální projekce /  
Festival Golden Prague – Special Screenings

11.00

MTF Zlatá Praha – Jiří Bělohlávek: „Když já tak rád diriguju…“  
(projekce filmu) / Festival Golden Prague – Jiří Bělohlávek:  
“But I just love conducting so much…” (film projection)

19.30

27. Pá/Fri

MTF Zlatá Praha – Jeden rok v životě Jiřího Kyliána (projekce filmu) / 
Festival Golden Prague – A Year in The Life of Jiří Kylián  
(film projection)

18.30

MTF Zlatá Praha – Adam Plachetka, cesta na vrchol (projekce filmu) / 
Festival Golden Prague – Adam Plachetka, Reaching The Top  
(film projection)

20.00

28. So/Sat
MTF Zlatá Praha – Slavnostní předávání cen / Festival Golden Prague 
– Award Ceremony 

20.20

29. Ne/Sun nehraje se / no performance

30. Po/Mon
Fantasia / Fantasia (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 19.30

Happy New Fear (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 21.00

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA
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PROGRAM > ŘÍJEN / OCTOBER 2019

NÁRODNÍ
DIVADLO

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

Anglické titulky v Činohře
English-friendly Dramas

1. Út/Tue Labutí jezero / Swan Lake ND+ B2 19.00

2. St/Wed Láska ke třem pomerančům (L’amour des trois oranges) 19.00

3. Čt/Thu Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

4. Pá/Fri Labutí jezero / Swan Lake 19.00

5. So/Sat Ceny Thálie / The Thalia Awards 20.00

6. Ne/Sun Labutí jezero / Swan Lake 
14.00

19.00

7. Po/Mon Rusalka 19.00

8. Út/Tue Manon Lescaut 19.00

9. St/Wed Andrea Chénier 19.00

10. Čt/Thu Láska ke třem pomerančům (L’amour des trois oranges) O3 19.00

11. Pá/Fri Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice 19.00

12. So/Sat
Čert a Káča / The Devil and Kate SEN3 11.00

Příhody lišky Bystroušky / The Cunning Little Vixen 19.00

13. Ne/Sun Tosca 19.00

14. Po/Mon Maryša / Marysha ND+ ENG 19.00

15. Út/Tue Andrea Chénier 19.00

16. St/Wed Manon Lescaut 19.00

17. Čt/Thu Carmen 19.00

18. Pá/Fri Sen čarovné noci / A Midsummer Night’s Dream ENG 19.00

19. So/Sat Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice ENG 19.00

20. Ne/Sun Jakobín / The Jacobin ROD6 14.00

21. Po/Mon Tosca 19.00

22. Út/Tue Jakobín / The Jacobin 19.00

23. St/Wed Kytice / A Bouquet ND+ Š3 15.00

24. Čt/Thu Prodaná nevěsta / The Bartered Bride 19.00

25. Pá/Fri Maryša / Marysha 19.00

26. So/Sat Dalibor 19.00

27. Ne/Sun Aida 19.00

28. Po/Mon Libuše 18.00

29. Út/Tue Kytice / A Bouquet 19.00

30. St/Wed Aida 19.00

31. Čt/Thu Maškarní ples (Un ballo in maschera) 19.00
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 Opera  Balet  Činohra  Laterna magika  Ostatní   premiéra  nehraje se  derniéra 

STAVOVSKÉ
DIVADLO

NOVÁ 
SCÉNA

Říjen / October 2019

1. Út/Tue Misantrop / The Misanthrope Č1 19.00

2. St/Wed Vítejte v Thébách / Welcome to Thebes (derniéra / last time) ND+ NDS 19.00

3. Čt/Thu Lolita (1. premiéra / 1st premiere) OP 19.00

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

5. So/Sat Lolita (2. premiéra / 2nd premiere) 19.00

6. Ne/Sun Modrý pták / The Blue Bird ND+ 18.00

7. Po/Mon nehraje se / no performance 

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

9. St/Wed Faust ND+ 19.00

10. Čt/Thu Kouzelná země / Nightwork ND+ ENG 19.00

11. Pá/Fri Lolita DV2 19.00

12. So/Sat Valmont 19.00

13. Ne/Sun
Opera nás baví: Hans Krása / Opera is Fun! 11.00

Netrpělivost srdce / Beware of Pity ENG 19.00

14. Po/Mon nehraje se / no performance 

15. Út/Tue Misantrop / The Misanthrope ENG 19.00

16. St/Wed Mozart a ti druzí / Mozart and the Others 19.00

17. Čt/Thu Noční sezóna / The Night Season ENG 19.00

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

19. So/Sat Lolita NO 19.00

20. Ne/Sun Mozart a ti druzí / Mozart and the Others O2 19.00

21. Po/Mon nehraje se / no performance 

22. Út/Tue nehraje se / no performance 

23. St/Wed Valmont 19.00

24. Čt/Thu Valmont 19.00

25. Pá/Fri Lolita VŘ 19.00

26. So/Sat Modrý pták / The Blue Bird ND+ ROD7 13.00

Audience u královny / The Audience 19.00

27. Ne/Sun Mozart a ti druzí / Mozart and the Others 17.00

28. Po/Mon Netrpělivost srdce / Beware of Pity SEN5 17.00

29. Út/Tue Kouzelná země / Nightwork 19.00

30. St/Wed Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00

31. Čt/Thu nehraje se / no performance 

1. Út/Tue
Happy New Fear (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

Zem pamätá (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

2. St/Wed nehraje se / no performance 

3. Čt/Thu

Dress ME How YOU Like (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 

17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30

Muyte Maker (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

Dress ME How YOU Like (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 
21.00
21.30
22.00

4. Pá/Fri

Dress ME How YOU Like (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 

17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30

All Ears (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

Dress ME How YOU Like (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 
21.00
21.30
22.00

5. So/Sat
Building Conversation (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 17.00

All Ears (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

6. Ne/Sun
Building Conversation (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 17.00

Julie / Julia (Pražské křižovatky / Prague Crossroads) 20.00

7. Po/Mon Návštěva / The Visit 20.00

8. Út/Tue Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

9. St/Wed Jsme v pohodě / New Century ČNS 20.00

10. Čt/Thu Zahrada / The Garden 20.00

11. Pá/Fri Zahrada / The Garden 20.00

12. So/Sat
Zahrada / The Garden ND+ 14.00

Zahrada / The Garden 20.00

13. Ne/Sun
Momotaró (DAMÚZA) 16.00

Plukovník Švec / Colonel Švec 20.00

14. Po/Mon Jsme v pohodě / New Century 20.00

15. Út/Tue Křehkosti, tvé jméno je žena / Frailty, Thy Name is Woman 20.00

16. St/Wed nehraje se / no performance 

17. Čt/Thu Za krásu / For Beauty ND+ 20.00

18. Pá/Fri Cube SEN4 20.00

19. So/Sat Cube 20.00

20. Ne/Sun Ceny Ministerstva kultury ČR / Prizes of the Ministry of Culture 20.00

21. Po/Mon Proslov k národu / Speech to the Nation ND+ 20.00

22. Út/Tue pronájem / reserved

23. St/Wed Návštěva / The Visit 20.00

24. Čt/Thu Zahrada / The Garden 20.00

25. Pá/Fri Zahrada / The Garden 20.00

26. So/Sat Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

27. Ne/Sun Kouzelný cirkus / Wonderful Circus 20.00

28. Po/Mon Plukovník Švec / Colonel Švec ENG 20.00

29. Út/Tue Za krásu / For Beauty ENG 20.00

30. St/Wed nehraje se / no performance 

31. Čt/Thu nehraje se / no performance 
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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. 2019 do 30. 9. 2019 jsou v prodeji vstupenky na před-
stavení Baletu, Činohry, Laterny magiky a Opery na všech 
scénách do 29. 2. 2020, tj. na 6 měsíců dopředu. 
 

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)
(po–pá 9–13.30, 14–19)

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
• 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
• 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. 2019 to 30. 9. 2019, you can purchase tickets
for Ballet, Drama, Laterna magika and Opera performances 
on all the stages until 29. 2. 2020, i.e., for 6 months ahead.
 

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)
(Mon–Fri 9–13.30, 14–19)

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 HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER 



V únoru 2002 se v Divadle Kolowrat, tehdejší komorní scéně 
Národního divadla, odehrála premiéra inscenace hry Petera 
Turriniho Hotovo, konec! v překladu Vladimíra Tomeše a režii 

Martina Porubjaka. Jednalo se o monodrama předního součas-
ného rakouského dramatika (nar. 1944), jehož hry se vyznačují 

až agresivní kritikou společnosti a jejích falešných morálních 
hodnot. Až do osobní roviny směřuje tento monolog Muže, který 

účtuje se svým životem. Fascinujícím způsobem, oscilujícím 
na ostří mezi smíchem a smrtí, tuto roli ztvárnil

Bronislav Poloczek
 jehož nedožité osmdesátiny si připomínáme.

Bronislav Poloczek (7. 8. 1939–16. 3. 2012) začínal jako elév 
polské scény Těšínského divadla, po studiu na JAMU prošel  
řadou oblastních scén, až v roce 1988 zakotvil v Národním 

divadle. Zde ztvárnil např. Tartuffa, Dantona (Dantonova smrt), 
Falstaffa (Král Jindřich IV.), Chocholáče (Rok na vsi)  

a mnoho dalších postav obdařených plebejským humorem  
i filozofickou hloubkou. Patří k těm, na jejichž divadelní ani 

filmové herectví se nezapomíná. 

 ×
Muž v inscenaci Hotovo, konec! 2002

Foto: H. Smejkalová


