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MiCHaL DoČEkaL
umělecký šéf Činohry Národního divadla

ČinoHErní soubor snD opěT v prazE!

Příští týden – 13. a 14. května 2014 – vystoupí v Praze činohra Slovenského národního 
divadla hned se dvěma inscenacemi. Naváže tak na více než sedmdesátiletou tradici vzá-
jemných pohostinských výměn mezi oběma Národními divadly. 

První večer uvede na komorní scéně Divadla Kolowrat původní slovenskou hru LEni au-
torské dvojice Valerie Schulzové a Romana Olekšáka v titulní roli se Zdenou Studénkovou. 
Příběh o fiktivním setkání dvou skutečných lidí – Leni Riefenstahlové – nadané umělkyně, 
která byla až do konce svého života označována jako „dvorní režisérka Adolfa Hitlera“  
a moderátora Johnnyho Carsona, jehož talk show více než třicet let patřila k nejsledova-
nějším v Americe, klade mnohé otázky: Jaká je zodpovědnost umělce za jeho dílo? Kdo 
nese zodpovědnost za dobu, ve které tvoříme?

Druhý večer bude patřit ve Stavovském divadle dramatizaci románu F. M. Dostojevského 
braTŘi karaMazovi. Velký prozaický opus v režii Romana Poláka je freskou životních 
příběhů s fascinujícím psychologickým pozadím a kriminální zápletkou, filozofickým po-
dobenstvím o hledání Boha a sebe sama uprostřed vlastního chaosu a nezlomné vitality. 
V mimořádné inscenaci se představí velká část činoherního souboru SND, v hlavních ro-
lích: Dušan Jamrich v roli otce Karamazova a Milan Ondrík, Tomáš Maštalír a Alexander 
Bárta jako jeho synové. Dále hrají: Zuzana Fialová, Táňa Pauhofová,L´uboš Kostelný, Ján 
Koleník a další.

Vzájemné výměny inscenací mezi činohrou ND a SND mají dlouhou tradici. Činohra SND  
v Praze poprvé hostovala v roce 1926, ND v Bratislavě pak v roce 1929. Vždy byly vnímány 
nejen odbornou divadelní veřejností, ale i „laickým“ publikem mimořádně kladně. Díky 
hostováním existuje povědomí o práci souborů Národních divadel, během vzájemných 
návštěv probíhají důležitá pracovní a přátelská setkání mezi oběma soubory. 

Naši hosté budou hrát ve svém mateřském jazyce. 

Činohra Národního divadla se do Bratislavy na oplátku podívá v červnu. Ve čtvrtek 19. 
6. odehraje v Nové budově SND úspěšnou cestovní verzi inscenace hry Elfriede Jelinek  
CO SE STALO, KDYŽ NORA OPUSTILA MANŽELA v rámci mezinárodního festivalu EURO-
KONTEXT.SK. 
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