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Národní divadlo nově členem Unie evropských divadel 
 
Národní divadlo bylo v sobotu 4. dubna 2009 přijato za člena prestižní mezinárodní divadelní 
organizace. „Vážíme si členství v Unii, která sdružuje přední evropské divadelní domy. Naše 
přijetí vnímáme jako ocenění dlouhodobé činnosti divadla, a také jako sladkou tečku, která 
korunuje předsednictví České republiky Radě Evropské Unie“ říká ředitel Národního divadla 
PhDr. Ondřej Černý. „Praktické důsledky našeho členství na sebe nenechají, doufejme, 
dlouho čekat. V delším časovém horizontu bychom rádi uspořádali v Praze mezinárodní 
festival, za účasti divadel sdružených právě v UTE.“ vypočítává šéf činohry ND Michal 
Dočekal. Přijetí Národního divadla proběhlo na tradičním zasedání Unie ve Wroclavi, při 
příležitosti předávání XII. ročníku Evropské divadelní ceny.  
 
Unie evropských divadel (UTE) byla založena v březnu 1990 z iniciativy Giorgio Strehlera  
a Jacka Langa, za podpory francouzského Ministerstva kultury. Jedná se o společenství 
divadel, jehož úkolem je podílet se na rozvoji Evropské unie, prostřednictvím kultury  
a divadla. Povzbuzovat společný kulturní pohyb, který bourá jazykové bariéry, to vše v zájmu 
rozvoje divadla, které přispívá k přátelství mezi lidmi. UTE propaguje inscenace a 
představení připravená v partnerské spolupráci. Podporuje: divadelní výměnu a sdílení 
zkušeností, to vše při respektování individuální osobitosti a kultur.  
 
UTE každoročně organizuje divadelní festival, na kterém bývá zastoupen různý počet 
členských divadel. Tato stěžejní událost nabízí jedinečnou příležitost pro konfrontaci 
odlišností evropských divadelních inscenací, iniciujících změny nás samých i společnosti. 
UTE organizuje divadelní dílny pro mladé herce, režiséry a scénografy, výstavy prací 
evropských scénografů, mezinárodní konference a překlady současných her.  
Vydává množství publikací: katalogy výstav, festivalové programy a sborníky z konferencí. 
 
 
 
 
 
 
 
 


