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Sedmý ročník Noci divadel se zaměří na 30. výročí 
sametové revoluce 

 
Třetí listopadová noc bude opět patřit Noci divadel, která právě otevírá 
registraci pro soubory a divadla. Sedmý ročník s tématem „Divadlo  
a svoboda“ proběhne 16. listopadu 2019, v předvečer 30. výročí sametové 
revoluce. Divadla opět nabídnou netradiční programy, jako jsou noční 
prohlídky a bojovky, divadelní dílny, tematické diskuse a přednášky, výstavy  
i performance, a to zdarma nebo za symbolické vstupné. Koordinátorem akce 
je Institut umění – Divadelní ústav. Více informací budeme postupně 
uveřejňovat na www.nocdivadel.cz. 

 
Největší divadelní svátek v Evropě opět nabídne nevšední zážitky, každoročně 
připravované speciálně pro tuto příležitost. Tematicky se letošní Noc divadel bude věnovat 
30. výročí sametové revoluce. Připomenutí politických změn ve střední a východní Evropě, 
jejichž hybatelem bylo v České republice mimo jiné právě divadlo, vybízí k ohlédnutí  
se za  ideály a nadějemi 90. let.   
 
„Prostřednictvím letošního tématu Noci divadel bychom rádi divadla vyzvali k zamyšlení  
nad hodnotou svobody pro uměleckou tvorbu i pro celou společnost a jejím chápáním těsně 
po roce 1989 a dnes. Již nyní se těšíme na to, jak divadla tuto problematiku promítnou  
do svých programů,“ vysvětluje za organizátory Viktorie Schmoranzová z Institutu umění – 
Divadelního ústavu. Sedmý ročník této divadelní události tak počítá i s diskusními formáty 
s pamětníky a aktéry společenských a politických změn po roce 1989 a přednáškami, 
výstavami, instalacemi, představeními a dalšími akcemi na téma Divadlo a svoboda. 
 
Noc divadel se od začátku tohoto roku díky finanční podpoře z programu Kreativní Evropa 
zapojila do mezinárodního výzkumu divadelního publika. Hlavním koordinátorem projektu 
ASSET (Audience Segmentation System in European Theatres) je Akademie múzických 
umění v Praze, která ho realizuje ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem  
a partnery z pěti dalších evropských zemí. Ve čtyřech pražských divadlech stejně  
jako v divadlech v dalších evropských metropolích právě nyní probíhá rozsáhlé výzkumné 
šetření, jehož cílem je lépe poznat diváky a jejich potřeby. Data o divácích v Praze sbírají 
Jatka78, Národní divadlo, Švandovo divadlo a Studio DVA, která se účastní  
nebo v minulosti účastnila Noci divadel v ČR. Součástí projektu bylo také sympozium, které 
se konalo v únoru letošního roku v kolébce Evropské noci divadel, jíž je chorvatské 
Narodno sveučilište Dubrava. „Bylo až dojemné podílet se na historicky prvním setkání 
koordinátorů Noci divadel a podobných projektů zaměřených na rozvoj publika z 12 zemí 
celé Evropy, kteří spolu po více než desetiletou existenci tohoto projektu komunikovali 
pouze na dálku. Prezentace toho, jak vypadá Noc divadel u našich vzdálenějších  
nebo bližších kolegů, navíc předvedla tuto akci v její obrovské různorodosti, od vysoce 

http://www.nocdivadel.cz/


 

sofistikovaných obchodních a komunikačních modelů v Maďarsku a Bulharsku, přes 
komunitní a sociální aspekty ve Finsku a Polsku, až po podporu národnostního  
a společenského smíru na Balkáně či vzdělávací aktivity v Rakousku,“ shrnuje Martina 
Pecková Černá z Institutu umění – Divadelního ústavu za projektový management projektu 
ASSET.  
 
Noc divadel je součástí mezinárodního projektu European Theatre Night, který v roce 2008 
odstartovala chorvatská Noc Kazališta. Myšlenka společného divadelního svátku  
se postupně rozšířila do více jak desítky evropských zemí. V loňskem roce se Noci divadel 
v ČR zúčastnilo na 40 tisíc návštěvníků a zapojilo 109 kulturních institucí ze 30 měst.  
V Praze program připravilo celkem 52 divadel a souborů. Česká Noc divadel, která existuje 
od roku 2013, je tak největším projektem v rámci European Theatre Night.  

 
Webové stránky: www.nocdivadel.cz 
Facebook: www.fb.com/nocdivadel 
Press kit:  
drive.google.com/drive/folders/1woVo6kU-
mXEnA9RZ2YaiPEgmasqyW_5X?usp=sharing 

 
Kontakt pro média: 
Eliška Míkovcová 
Tel: +420 606 77 44 35 
E-mail: eliska.mikovcova@kulturnipr.cz  
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