
Tisková zpráva

ND a klimaTická změNa

My, členové Národního divadla, nejsme lhostejní k otázkám životního prostředí a podpo-
rujeme hnutí za klima. Ekologické principy se snažíme v rámci naší obrovské instituce 
začleňovat již dlouhá léta. Národní divadlo již před deseti lety získalo Evropskou cenu 
GreenLight v oblasti energetických úspor a bylo zapojeno do významného evropského 
projektu EPC – Energy Performance Contracting. Dokonce se můžeme pyšnit tím, že jed-
na z velkých fotovoltaických elektráren v Praze je umístěna právě na střeše Národního 
divadla. Třídíme standardně komunální a stavební odpad, ekologicky likvidujeme elektro-
spotřebiče, žárovky i akumulační baterie. Na střeše historické budovy a v areálu skladů 
chováme včelstvo.

Zároveň si uvědomujeme nedostatky, které s sebou provoz velké organizace nese a chce-
me pokračovat v úsilí o zodpovědnější a šetrnější chování. 

Připojujeme se k iniciativě Institutu umění – Divadelního ústavu a kulturních institucí 
u příležitosti klimatické stávky 20. září 2019. Chceme i nadále jít příkladem a na základě 
ekologických poznatků přijímat další malá a velká opatření.

Pokračujeme v projektu modernizace a optimalizace malé a střední výroby – výstavbě 
areálu nových dílen divadelních dekorací a kostýmů na základě soudobých ekologických 
požadavků.

Problematiku reflektujeme i v umělecké tvorbě. Nejbližší premiéra souboru Laterny ma-
giky BON APPETITE! (premiéra v dubnu 2020 na Nové scéně ND) v režii SKUTR (Martin 
Kukučka a Lukáš Trpišovský) mimo jiného zachycuje vývoj jedince prostřednictvím stra-
vovacích návyků v každé etapě života a poukazuje na důsledky konzumní společnosti. 
V inscenaci budou záměrně využity prvky scénografie a kostýmů z plastu, igelitu a extru-
dovaného polystyrenu.

koNTakT pro méDia:
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