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Jan Saudek – Tváře Národního divadla 
22. 4. – 5. 6. 2009, Piazzeta Národního divadla 

Vernisáž: 22. dubna v 16:30 na piazzetě Národního divadla 
 

Národní divadlo od sezony 2002/2003 vydávalo publikace významných českých fotografů, kteří 
zcela volným způsobem ztvárnili jednu sezonu Národního divadla. V této edici prezentovali svou 

práci Bohdan Holomíček, Karel Cudlín, Viktor Kronbauer, Štěpánka Stein a Salim Issa. 
Jan Saudek byl požádán, aby vytvořil poslední publikaci této řady, která vyšla ke slavnostní 125. 

sezoně ND v roce 2007. 
 

Ve snaze zpřístupnit tyto fotografie co nejvíce veřejnosti se rozhodlo ND ve spolupráci se 
společností MEDIALOGUE Olgy Menzelové Kelymanové vytvořit z 28 vybraných snímků 

velkoformátovou výstavu a umístit ji na piazzetu mezi historickou budovu ND a Novou scénu. 
Expozice bude přístupna zdarma 24 hodin denně a v nočních hodinách bude osvětlena. 

Na fotografiích jsou zachyceny význačné osobnosti české kulturní scény, sólisté a členové 
činohry, baletu a opery Národního divadla 

Cílem projektu je přiblížit široké veřejnosti Národní divadlo a jeho aktivity, 
prostřednictvím fotografického umění Jana Saudka. 

 
Vernisáž proběhne 22. dubna v 16:30 na piazzetě Národního divadla.  Přítomni budou: 
fotograf Jan Saudek, ředitel Národního divadla Ondřej Černý, starosta městské části 

Praha 1 Petr Hejma  a desítka umělců Národního divadla, 
kteří budou zároveň kmotry výstavy. Očekáváme účast Terezy Podařilové, Michala Štípy, 

Taťjany Medvecké, Jany Bouškové, Davida Prachaře, 
Františka Němce, Evy Salzmannové, Magdalény Borové, Jaromíry Mílové a dalších. 

 
„Tuhle se mne zase ptali, zda někdy dostal jsem nějaké vyznamenání, medaili...zkrátka 

nějaké to ocenění. Nevěděl jsem dobře, co na to říct, přešlapoval jsem z nohy na nohu a 
všecek se ošíval. Ale přešel nějaký čas a dostalo se mi z čista jasna pocty největší- 

vyznamenání, na něž bych si ani neodvážil pomyslet – směl jsem portrétovati osobnosti 
z divadla Národního.“ 

                                                                                                        Jan Saudek 
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