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3. října 2011 v Českých Budějovicích 
 

Komedianti  

 

Premiéra v pátek 7. října 2011 od 19.00 hodin v DK Metropol.  
Nastudováno v italském originále s českými titulky.  
Generální zkouška ve středu 5. října 2011 od 18.30 hod. 

 

Jako první premiéru v sezóně 2011/2012 uvede Jihočeské divadlo světově proslulou 
veristickou operu Ruggiera Leoncavalla Komedianti. Po úspěšném provedení opery na 
Otáčivém hledišti v hlavní úloze s José Curou je opera přenesena na divadelní scénu DK 
Metropol. V roli Cania vystoupí českému publiku již dobře známý tenorista a držitel ceny 
Thálie za nejlepšího operního pěvce roku 2008 WeiLong Tao. Jedinou ženskou úlohu Neddy 
ztvární rodačka z Českých Budějovic, dnes přední česká sopranistka Jana Šrejma Kačírková v 
alternaci s domácí Kateřinou Špilauer Hájovskou a sólistkou opery libereckého divadla F. X. 
Šaldy Gabrielou Kopperovou. Vyjma Josého Cury a Marca Danieliho budou v této jevištní 
verzi Komediantů vystupovat i ostatní sólisté, kteří účinkovali letos na Otáčivém hledišti v 
Českém Krumlově. 

Hudebního nastudování opery se pro její krumlovskou verzi ujal argentinský dirigent Mario 
De Rose. Souběžně s ním, resp. v jeho intencích, ji převzal dnes již bývalý šéfdirigent 
orchestru opery JD – v současnosti ředitel Západočeského symfonického orchestru 
Mariánské Lázně - Martin Peschík, který hudebně připravil její budějovickou premiéru na 
scéně DK Metropol v pátek 7. října. S nástupem Maria De Rose na post generálního 
hudebního ředitele Jihočeského divadla (listopad 2011) se řízení této opery vrátí zpět pod 
jeho taktovku. 

Komedianti (Pagliacci) významného italského operního skladatele Ruggiera Leoncavalla líčí 
událost, která se prý skutečně stala v italské Kalábrii v šedesátých letech 19. století. 
Leoncavallovo drama ze života kočovných herců stírá hranice mezi hrou na jevišti a 
skutečným životem ve chvíli, kdy protagonisté začínají během představení přímo na jevišti 
řešit osobní spory vedoucí až k osudové tragédii. Leoncavallova hudba se vyznačuje 
veristickou dramatičností a zároveň působivou melodičností, která umocňuje příběh velké 
lásky, neodpustitelné zrady a krvavé pomsty. Komedianti jsou tak již téměř 110 let divácky 
jednou z nejoblíbenějších světových oper a zároveň velkou šancí pro krásné hlasy. 

Původní režijní koncepci Josefa Průdka s ohledem na odlišný scénický prostor DK Metropol 
realizuje v zářijových zkouškách jeho spolupracovník, šéf opery Miloslav Veselý. 

 
 
 
Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu. 
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Rozhovor s dirigentem a skladatelem Mario De Rosem 
 
Čím si vysvětlujete obrovský jevištní účin tzv. veristických oper, k nimž v prvé řadě patří právě 
Komedianti? 
Příběh založený na silných lidských emocích, ne nepravděpodobných (jak se tomu běžně děje v mnoha 
operách), umožňuje divákům identifikovat se přímo s dílem. V tomto smyslu Leoncavallova hudba 
funguje jako intenzivní citová opora, která podněcuje a zachycuje emoce publika. 
 
Jak vzpomínáte na svou první inscenaci této opery a co znamenala ve Vaší bohaté kariéře operního 
dirigenta? 
Bylo to v jižní Itálii - velmi blízko místa, kde k událostem skutečně došlo - na open-air festivalu a 
kostýmy byly vytvořeny z oblečení tří nebo čtyř generací místních lidí. Bylo velice vzrušující pomyšlení, 
že tyto oděvy patřily kdysi lidem, kteří pravděpodobně zažili události, o nichž opera pojednává. 
 
Kteří skladatelé podle Vás nejvíce ovlivnili vývoj opery jakožto specifického divadelního žánru? 
To je složitá otázka, protože jich bylo mnoho. Ale pro mě osobně to byl vždy Giuseppe Verdi, 
skladatel, který nejvíce přispěl k „melodramatu“, rozuměl spojení hudby, textu, divadelní akce a to 
skrze zpěv. 
 
Poslední otázka na Vás jakožto skladatele – jakým směrem se bude ubírat vývoj opery v dalších 
dekádách 21. století? 
To je otázka, na níž neumím odpovědět. Je totiž rozdíl mezi tím, co se skládá a co lidé chtějí 
poslouchat… 
 

 
S režisérem Josefem Průdkem o nové operní premiéře Komedianti 
 
Jací budou vaši Komedianti v DK Metropol? 
Přál bych si, aby to bylo představení velmi temperamentní s možnostmi, které nám domovská operní 
scéna nabízí. Partitura zazní kompletní bez jediného škrtu. Celá opera je zpívána v originále. 
Soustředíme se zejména na vyjádření niterných vztahů mezi postavami a jejich předurčenosti 
k osudovému konci, tak aby divák chápal děj i případně bez titulků. Ty ovšem – jak je tomu 
v kukátkovém divadle zvykem – budeme pochopitelně promítat nad jevištěm. 
 
Není přece jen trochu škoda, že v jednom večeru nebudete společně s Komedianty uvádět i jeho 
veristické dvojče, Mascagniho operu Sedlák kavalír, jak je to u nás i ve světě zvykem? 
Škoda to je z prostého důvodu, že Sedlák kavalír je nádherná jednoaktová opera… Nicméně 
Komedianty Leoncavallo složil jako operu s prologem, dvěma jednáními a symfonickou mezihrou. To 
už je důvod, proč je možné Komedianty plnohodnotně zahrát jako celovečerní operu! 
 
Pane režisére, poté, co jste odešel z místa šéfa opery v pražském Národním, jak vůbec šel dál váš 
život?  
Po ukončení práce v pražském ND jsem se začal věnovat pedagogice. Učím od roku 2002 na 
Konzervatoři v Českých Budějovicích zpěv a vedu operní studio. Externě dále spolupracuji s JD, kde 
hraji a zpívám v některých inscenacích a jako režisér inscenuji přibližně jeden titul za sezónu. Po 
Komediantech v DK Metropol jsem přijal nabídku od Slovenského národního divadla v Bratislavě, kde 
budu inscenovat operu G. Verdiho Otello s premiérou 21. října 2011. Takže na nedostatek práce si 
zatím nemohu stěžovat… 
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Komedianti / Ruggiero Leoncavallo (1858 - 1919) 

dvouaktová opera s prologem / nastudováno v italském originále s českými titulky 
 
 
Hudební nastudování / Mario De Rose 
Dirigent / Martin Peschík 
Režie / Josef Průdek 
Scéna / Pavel Krejčí 
Kostýmy / Tomáš Kypta 
Sbormistr / Josef Sychra 
Pohybová spolupráce / Lenka Vágnerová 
Asistent režie / Jan Štěch 
Hudební příprava / Pavel Baxa, Lilia Červená, Josef Zaplatílek 
Představení řídí / Zdeňka Dubská 
 
Osoby a obsazení /  
Nedda (Colombina) / Gabriela Kopperová / Kateřina Špilauer Hájovská / Jana Šrejma 
Kačírková * 
Canio (Pagliaccio) / WeiLong Tao 
Tonio (Taddeo) / Alexandr Beň / Pavel Klečka 
Peppe (Arlecchino) / Josef Moravec / Aleš Voráček 
Silvio / Jiří Brückler / Svatopluk Sem 
 
* alternace uvedeny v abecedním pořadí 
 
Sbor a orchestr Jihočeského divadla 
Koncertní mistři Václav Plášil / housle a Václav Žák / violoncello 
Baletní skupina pod vedením Sergeje Škalikova a členové baletu JD Péter Rovó a Šimon 
Kubáň 
 
 
KONTAKTY: 
 
Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice 
Tel. 386 711 226, 386 711 245, www.otacivehlediste.cz  
Ředitel Mgr. Jiří Šesták, jiri.sestak@jihoceskedivadlo.cz 
Šéf opery Miloslav Veselý, opera@jihoceskedivadlo.cz 
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