
SETKÁNÍ EVROPSKÝCH DIVADELNÍKŮ V ČINOHŘE NÁRODNÍHO DIVADLA

O víkendu 15. a 16. května 2010 uspořádalo Národní divadlo, jako nový člen Unie evropských
divadel (UTE), pracovní setkání zástupců pěti evropských divadel (Schauspielhaus Graz, divadlo
Bulandra z Bukureště, Taetro Garibaldi Palermo, Maďarské divadlo v Kluži, Národní divadlo
v Athénách) a izraelského Habima Theatre z Tel Avivu. Tato divadla včetně činohry ND společně 
připravují divadelní projekt Ztracený ráj (Paradise Lost) s podtitulem Můj soused, můj nepřítel. 
„V Evropě, která podléhá iluzím o sjednocení, je důležité mluvit o předsudcích a animozitách,“
řekl šéf činohry Michal Dočekal, jehož sobotní premiéry hry E. Jelinek CO SE STALO, KDYŽ NORA
OPUSTILA SVÉHO MANŽELA se evropští divadelníci také zúčastnili. „Inspirativní diskuse 
v pracovním duchu se týkala společného projektu sedmi divadel a byla ve znamení hledání 
společných témat a problémů, které bychom chtěli divadelními prostředky reflektovat,“ dodává
k setkání dramaturgyně činohry Národního divadla Lenka Kolihová Havlíková.

Další víkendovou událostí vkromě již zmíněné premiéry hry E. Jelinek na Nové scéně) bylo 
dokončení zkouškové fáze „Stage A“ pod vedením slavného amerického režiséra 
Roberta Wilsona, který pro činohru ND připravuje inscenaci hry Karla Čapka VĚC MAKROPULOS.
V rámci Stage A režisér pracoval ve zkušebně s herci Soňou Červenou, Miroslavem Donutilem,
Václavem Postráneckým, Vladimírem Javorským a dalšími. Na jevišti Stavovského divadla 
proběhly první technické zkoušky. „Je mimořádně zajímavé setkat se s úplně jiným chápáním 
divadla než je u nás obvyklé, úplně jiným způsobem zkoušení a pronikání ke smyslu inscenace “
prozrazuje dramaturg inscenace Martin Urban. „Více fázové zkoušení v několika časově 
oddělených etapách je pro všechny zúčastněné také zcela nová zkušenost..“ Zkoušky budou 
po prázdninové pauze pokračovat až 7. října. První uvedení inscenace Čapkovy fantastické 
komedie se záhadou až detektivní plánujeme na 18. listopad 2010 ve Stavovském divadle.
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