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CENY THÁLIE
Ceny Thálie vyhlašuje a pořádá od roku 1994 Herecká asociace,
nezávislá profesní odborová organizace výkonných umělců s působností na území České republiky.
Letos se budou Ceny Thálie udělovat počtyřiadvacáté, a to
v sobotu 25. března od 20 hodin, opět v historické budově pražského Národního divadla. V průběhu ceremoniálu, který bude
zase přímo vysílat Česká televize na svém prvním programu,
bude vyhlášeno 15 laureátů.
Výroční Ceny Thálie se udělují ve 4 kategoriích – v činohře,
v opeře, v baletu (a jiných tanečnědramatických žánrech) a v muzikálu
a operetě (a jiných hudebnědramatických žánrech) – a to za mimořádné jevištní výkony v inscenacích, které vznikly v České republice a
jejichž premiéra nebo obnovená premiéra se uskutečnila na české
scéně v období od 1. prosince předminulého roku do 30. listopadu roku
minulého, tedy roku, za který se ceny udělují. (Statut Cen Thálie je k dispozici na www.ceny-thalie.cz)
V každé kategorii se oceňují zvlášť ženské a mužské výkony, které
posuzují oborové odborné poroty. Na výroční Cenu Thálie mohou aspirovat i zahraniční umělci, účinkující v českých divadlech.
Odborné poroty rozhodují o tzv. širších nominacích (v činohře jich
může být až 14 /7+7/, v ostatních kategoriích až 10 /5+5/) a o tzv. užších („finálových“) nominacích – do finále postupují v každé kategorii
3 umělkyně a 3 umělci. Užší nominace, které budou vyhlášeny při
dnešní tiskové konferenci, zahrnují celkem 24 umělců. (Širší nominace pak dalších 44 umělců.)
Předsedkyní činoherní poroty je Jana Paterová, operní porotu vede
Zbyněk Brabec, taneční předsedá Roman Vašek a muzikálově-operetní sbor odborníků řídí Zdeněk Barták.

O laureátech výročních ocenění rozhoduje Kolegium pro udělování Cen Thálie tajným hlasováním, jehož výsledky jsou za účasti notáře zjišťovány až těsně před vyhlašováním cen v Národním divadle.
Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Kolegia.
Členové Kolegia musejí během čtvrtroku, který zbývá od výroku oborových porot do slavnostního vyhlášení Cen Thálie, zhlédnout živě (případně prostřednictvím DVD – pokud inscenace v daném období není
na repertoáru anebo v ní nominovaný umělec nyní už nevystupuje)
všechny finalisty v představeních, kde svým výkonem porotce zaujali.
Kolegium může udělit také svou Cenu – za mimořádný umělecký
přínos českému divadelnímu umění v kterémkoli z oborů, v nichž se
Ceny Thálie vyhlašují.
Kolegium pro udílení Cen Thálie je jmenováno prezidiem Herecké
asociace. Současné Kolegium má 8 členů a poprvé mu předsedá Zbyněk Brabec, který je současně předsedou operní výběrové poroty.
Prezidium Herecké asociace (má 13 členů a v jeho čele je MgA. Jiří
Hromada) může (s přihlédnutím k návrhu příslušné odborné poroty)
udělit ceny za celoživotní mistrovství. Cena za celoživotní mistrovství
bývá pravidelně udělována jedné umělkyni, resp. jednomu umělci
v oboru činohry, opery, baletu, operety a muzikálu a také loutkového
divadla.
Prezidium HA je rovněž oprávněno (na návrh činoherní poroty) udělit
Cenu Thálie mladé činoherečce nebo mladému činoherci – za dosavadní mimořádné jevištní výkony. Podmínkou je, že dotyčná nebo
dotyčný v hodnoceném období dosáhli nanejvýš 33 let.

CENY THÁLIE 2016
Záštitu nad letošními Cenami Thálie převzal ministr kultury České
republiky Daniel Herman.
Vyhlášení Cen Thálie 2016 se odehraje, jak už bylo výše uvedeno,
v sobotu 25. března od 20 hodin v pražském Národním divadle, jež
je stálým partnerem Herecké asociace při pořádání této akce.
Tento ročník Cen Thálie významně podpořilo Ministerstvo kultury
ČR a Magistrát hlavního města Prahy, dále se o jeho zdar zasloužily
Nadace Život umělce a Nadace Aleny a Luďka Munzarových.
Oficiálním partnerem Herecké asociace při pořádání Cen Thálie je
přírodní voda Magnesia, jedna z významných značek akciové společnosti Karlovarské minerální vody; ta přispěla k divadelnímu svátku už
pošesté. Partnerem HA zůstala také brněnská firma Hošek Motor, exkluzivní importér Brabus pro ČR a SR a prodejce vozů MercedesBenz..

Hlavním mediálním partnerem Herecké asociace je Česká televize, mediálním partnerem pak Český rozhlas Dvojka (letos
přímý přenos vyhlašování a také tháliově zaměřený pořad Tobogan) a dlouholetým partnerem v oblasti digitálních médií Czech
Multimedia Interactive (CZMI).
Různobarevné skleněné Ceny Thálie tradičně vyrobila a Herecké
asociaci věnovala sklárna Ajeto ze severočeské Lindavy.
Vyhlašování Cen Thálie v Národním divadle budou tentokrát – premiérově – uvádět herci Taťjana Medvecká a Jan Cina a o režii divadelního
večera i přímého televizního přenosu se postará poprvé Ivan Pokorný.
K vyhlášení Cen Thálie 2016 vydá Herecká asociace opět programový Magazín, který bude bezplatně k dispozici hostům galavečera
v Národním divadle.

AKREDITACE NA VYHLÁŠENÍ CEN THÁLIE 2016
Novináři se mohou na slavnostní vyhlášení akreditovat od středy
1. února do pátku 10. března u pověřeného zástupce Herecké asociace Jana Plachetky, a to výhradně písemně na e-mailové adrese:
plachetka@volny.cz.
Poslavnostní setkání s umělci na Žofíně letos Herecká asociace nepořádá (v souvislosti se sníženým rozpočtem Cen Thálie 2016).
Vzhledem k novinářskému zájmu, který převyšuje možnosti hlediště Národního divadla (zejména v parteru a v prostoru pro fotografy), vyhrazuje si Herecká asociace právo přidělit akreditace
podle svého uvážení. Přihlédnuto bude především k významu a k
zaměření médií, jejichž zástupci se o akreditace ucházejí, k datu
podání žádosti a také k dosavadní spolupráci s Hereckou asociací
na propagaci Cen Thálie.

Akreditace budou vybraným píšícím a obrazovým reportérům
potvrzeny do 19. března elektronickou poštou na udané e-adresy
(bez tohoto potvrzení je marné usilovat o přístup na vyhlášení) – k vyzvednutí budou v den vyhlášení Cen Thálie 2016 (tj. 25. 3.) od
19.15 do 19.45 ve foyer Národního divadla. (Slavnostní večer a současně přímý přenos ČT začíná ve 20 hodin; vstup do hlediště bude
možný jako obvykle jen a pouze do 19.55!)
Herecká asociace děkuje zástupcům novinářské obce za jejich
zájem i za pochopení a zároveň je prosí, aby co nejdříve po této tiskové konferenci a potom i po slavnostním vyhlášení Cen Thálie
dali vědět na výše uvedenou e-mailovou adresu jejího zástupce
Jana Plachetky, kdy a kde zveřejnili své příspěvky související
s Cenami Thálie 2016.

