
 
NOVÁ SCÉNA – NOVÝ ZAČÁTEK 
V lednu 2010 zahajuje Nová scéna Národního divadla novou éru své existence 
 
Praha, 11. 11. 2009 – V lednu 2010 přechází po téměř dvou desetiletích kontroverzní  
budova Nové scény, ve které od počátku 90. let sídlila Laterna magika, opět do 
správy Národního divadla. (Staro)nový divadelní prostor se otevře rozmanitým 
divadelním žánrům: činohře, tanci a pohybovému divadlu, ale také novému cirkusu a 
alternativním formám hudebního a výtvarného umění a kultury site-specific. První 
měsíce existence Nové scény se ponesou ve znamení projektu Nová scéna LIVE, 
jehož cílem bude zviditelnění budovy samotné a její otevření veřejnosti. 
 
V uplynulých dvou desetiletích byla identita Nové scény pevně spjata s Laternou magikou. Návrat 
Nové scény pod správu Národního divadla je tedy začátkem nové umělecké etapy; vznikne 
svébytný subjekt v rámci Národního divadla. Nová scéna bude od počátku akcentovat 
otevřenost vůči všem diváckým skupinám. Zvláštní zřetel bude věnován mladší divácké 
generaci a to ve formě rodinných představení v odpoledních časech, představení a uměleckých 
akcí pro školy i žánrové tvorby pro mládež a diváky do třiceti let. 

 
Nová scéna chce být otevřena také žánrově: pestrá a vstřícná programová nabídka bude 
zahrnovat činohru, hudební i pohybové divadlo, ale také exkurze do alternativního 
divadla a do žánrů, které Národní divadlo ve svém uměleckém portfoliu dosud nemá, například 
nový cirkus, předmětné divadlo, edukativní inscenace ad. Součástí programu Nové scény 
budou také festivalová představení a hostující soubory, a to jak české, tak zahraniční.  
 
Cílem nového vedení Nové scény je vytvořit činorodý umělecký organismus. Dějištěm 
uměleckého programu bude nejen hlediště Nové scény, ale i další prostory budovy 
s kontroverzním geniem loci, stejně jako její nejbližší okolí. Piazzetta, foyer a další prostory 
budovy Nové scény se tak stanou místem akcí pro děti a mládež, pouliční divadlo, hudební 
vystoupení, happeningy, výstavy, instalace ad. Uměleckou činorodost a interaktivitu prostoru 
podpoří také celodenně přístupná divadelní kavárna ve foyer ve druhém patře, která se otevře na 
jaře 2010: vznikne zde prostor k diskusím, literárním pořadům, matiné, projekcím, instalacím a 
výstavám. Nové využití nabídne i foyer ve 4. patře, kde budou probíhat komorní divadelní 
představení. Nová scénu se tak postupně v průběhu první poloviny roku 2010 stane veřejnosti 
celodenně přístupným, otevřeným uměleckým prostorem. 
 
 
PROGRAMOVÁ SKLADBA NOVÉ SCÉNY 
 
Program Nové scény bude od ledna 2010 tvořit tvorba uměleckých souborů Národního 
divadla, představení Laterny magiky, koprodukční projekty, představení rezidentních 
i hostujících souborů NS a vlastní dramaturgická činnost Nové scény. 
 
Tvorba uměleckých souborů Národního divadla 
Moderní prostor s kapacitou 400 míst umožní souborům opery, baletu a činohry Národního 
divadla uvádět dramatická díla 20. a 21. století i nové původní projekty. Jako první se na Novou 
scénu vrátil soubor baletu, který zde od června 2009 uvádí inscenaci Extrém. V polovině ledna 
2010 vstoupí na Novou scénu činohra premiérou Beckettova Čekání na Godota a následovat  
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budou další velká jména moderní světové dramatiky, Elfriede Jelinek a Edward Bond. Z historické 
budovy Národního divadla se na Novou scénu přesune Rock’n’Roll Toma Stopparda. Soubor 
opery plánuje první inscenaci na Nové scéně v příští divadelní sezoně. 
 
Představení Laterny magiky 
Další podstatnou částí programu Nové scény budou představení souboru Laterny magiky, který 
měl budovu ve výhradním užívání od roku 1992. Celkem pět inscenací Laterny magiky (Kouzelný 
cirkus, Casanova, Graffiti, Rendez-vous a Cocktail 008) bude tvořit asi třetinu programu Nové 
scény.  
 
Ostatní dramaturgická činnost Nové scény ND 
Nová scéna se bude snažit již od počátku svého fungování nabídnout ve volných termínech 
prostor zajímavým regionálním i zahraničním projektům. Nová scéna se bude také aktivně podílet 
ve spolupráci s partnery na koprodukčních projektech, přičemž mezi tyto budou patřit 
umělecké školy, např. Dětská opera Praha, nezávislé umělecké soubory, česká regionální 
divadla, festivaly a zahraniční soubory. S několika uměleckými subjekty Nová scéna zahájí 
spolupráci na pravidelné a dlouhodobé bázi (princip tzv. rezidentních souborů), pro rok 2010 jimi 
budou taneční soubor 420PEOPLE a Divadelní studio Továrna, zaměřující se na alternativní 
činohru. Stálým hostem Nové scény se, mezi jinými, stane i Bohemia Balet – soubor 
Konzervatoře hlavního města Prahy se svými komponovanými večery.  Nová scéna bude také 
organizovat pravidelný cyklus víkendových rodinných představení, v rámci nichž se, mimo jiné, 
jejím pravidelným hostem stane soubor loutkohry Jihočeského divadla se svým populárním 
projektem Kašpárek v rohlíku, nebo Naivní divadlo Liberec. 

  
 
NOVÁ SCÉNA: PROSTOR pro VÝTVARNÉ UMĚNÍ, ARCHITEKTURU a příbuzné obory 
 
V roce 2010 poskytne Nová scéna prostor sérii výstavních projektů, jejichž hlavním cílem 
bude prezentovat současné české i evropské umělce a jejich projekty. Záměrem výstavního 
programu Nové scény bude poskytnout divákům zážitek nejen divadelní, ale přesahující i do  
oblasti vizuálního umění a výtvarné performance. 
 
Na jaře 2010 se na Nové scéně uskuteční sympozium věnované architektonickému vývoji 
budovy Nové scény, v jehož rámci přední odborníci v oblasti architektury a její historie 
zhodnotí odkaz architektů, výtvarníků a urbanistů, jejichž tvorba se promítla do podoby budovy 
Nové scény. Sympozium doprovodí výstava architektonických návrhů budovy Nové scény 
a publikace o vzniku této veřejností hojně diskutované a rozporuplně nahlížené stavby. Sympoziu 
bude předcházet slavnostní vyhlášení výsledků ideové architektonické soutěže „Changing 
the Face“ na návrh nové fasády Nové scény, která probíhá ve spolupráci se společností 
DUPONT. 
 
NOVÁ SCÉNA na INTERNETu  
www.novascena.cz  
facebook.com/NOVA-SCENA-Narodniho-divadla 
twitter.com/NOVA_SCENA_ND 
nyx.cz/NOVÁ SCÉNA Národního divadla 
 
 
Hlavním mediálním partnerem projektu Nová scéna LIVE je Česká televize. 
Mediálními partnery projektu jsou Český rozhlas, Radio 1, Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, Radio Wave a Nový prostor. 
 
 
V případě zájmu o další informace / rozhovory / fotografie v tiskové kvalitě aj., prosím kontaktujte: 
Bára Čermáková / e:b.cermakova@narodni-divadlo.cz / t: 00420 606 47 26 46 

http://www.narodni-divadlo.cz/Default.aspx?jz=cz&dk=predstaveni.aspx&sb=2&ic=5130&pr=78159

