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ŘediTel NárodNího divadla pŘipravuje 
k Novému roku orgaNizačNí změNy
„Je nutné znovu definovat hlavní činnosti, smysl a poslání Národního divadla,“ říká Doc. Jan Burian. „Prioritou 
musí být vlastní umělecká tvorba, realizovaná vlastními uměleckými soubory na našich divadelních scénách.“  
S účinností od 1. ledna 2014 se mimo jiného ruší pozice ředitele Nové scény. Zaměstnanci, provoz i reper-
toár přechází do kompetencí šéfa Činohry Michala Dočekala.

„Nová scéna bude prostorem, který Národnímu divadlu umožní uvádět především vlastní komorní inscenace, 
soudobé drama, netradiční texty, menšinové žánry, atypickou tvorbu, tvorbu na pomezí divadla a jiných umělec-
kých druhů,“ představuje vizi Michal Dočekal. „Michal Dočekal jako umělecký šéf souboru, který bude na Nové 
scéně nejvíce zastoupen, bude zároveň uměleckým garantem dalších dramaturgických linií,“ vysvětluje změnu 
v koncepci Nové scény Jan Burian. „Nová scéna musí svým programem odpovídat profilu Národního divadla. 
Nová scéna nemá být jako dosud „jen“producentským centrem,“ doplňuje Dočekal.

„Stávajícímu řediteli Štěpánu Kubištovi děkuji s největším respektem za dosavadní práci, kterou odvedl na reali-
zaci koncepce, která byla jiná,“ dodává Jan Burian, který odstupujícímu Kubištovi nabídl v Národním divadle 
jinou pracovní pozici, odpovídající jeho kvalifikaci.

Jako součást reorganizace plánuje také Národní divadlo s koncem divadelní sezony odchod ze své páté 
scény – podkrovního Divadla Kolowrat. Půdní prostor Národní divadlo využívalo od roku 1991 díky me-
cenášskému pronájmu od rodiny Kolowrat-Krakowských. Stávající repertoár částečně přejde na Novou 
scénu. „Variabilita Nové scény by měla umožnit i hraní velmi komorních inscenací ve studiovem formatu – tedy 
s diváky na jevišti,“ plánuje Michal Dočekal. Na Nové scéně by se měly z repertoáru Divadla Kolowrat v příští 
sezoně objevit mimo jiných inscenace OHLUŠUJÍCÍ PACH BÍLÉ, Z PRACHU HVĚZD nebo BLACKBIRD.

Přímo pro Novou scénu vznikne do konce června 2014 původní inscenace KVARTÝR – dramatizace povídky 
Johannese Urzidila v režii Davida Jařaba. Další projekty připravují soubory Baletu a Opery.

S účinností od 1. ledna 2014 čekají změny rovněž sekci výroby kostýmů a dekorací. Kreativním šéfem výro-
by se stává scénograf Martin Černý. Hlavními spolupracovníky mu budou zkušení a renomovaní Ing. Stani-
slav Hrdlička a Aleš Frýba. „V Martinovi se ideálně propojuje jeho aktivní scénografická kariéra se schopností 
koordinovat a řídit souběh výroby několika inscenací několika uměleckých souborů,“ říká Jan Burian.

S novým rokem vznikne také RADA ND, jako poradní orgán ředitele. Její členové zastupují širokou veřej-
nost a budou nápomocni zejména při přípravě transformace ND do nové právní formy, včetně formulace 
změny postavení jednotlivých uměleckých souborů. Očekávat můžeme návrh zákona o veřejnoprávních 
institucích.

Leden 2014 přinese výsledky personálního auditu Národního divadla a závěry auditu, zveřejněného  
na podzim tohoto roku. Doc. Jan Burian, na základě půlroční zkušenosti s výkonem funkce ředitele ND,  
ve spolupráci s garanční radou hodlá předložit ministrovi kultury a veřejnosti koncepci dalšího rozvoje ND.
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