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10. dubna 2012 v Českých Budějovicích 

ROMEO A JULIE 
Attila Egerházi 
Sergej Prokofjev 
 
Premiéra v pátek 13. dubna v 19 hodin v DK Metropol. 
Generální zkouška ve čtvrtek 12. 4. od 12 hodin v DK Metropol. 
 
Však věčně bude srdce jímat znova 
žal Juliin a bolest Romeova. 
 
Slavný příběh Williama Shakespeara je mistrovským dílem o lásce a nenávisti. Taneční drama s hudbou 
Sergeje Prokofjeva vyjadřuje sílu lásky nezničitelnou ani mlýnskými kameny nenávistné společnosti. 
Příběh, který završil smrtí čistou lásku, aby ji mohl učinit nesmrtelnou… 
Dva geniální tvůrci – William Shakespeare a Sergej Prokofjev – nás ohromí svým magickým světem, 
jenž se stal živnou půdou pro přípravu nové choreografie Attily Egerháziho.  

 
Mezinárodní komorní soubor balet Jihočeského divadla pod vedením svého šéfa - 
maďarského choreografa Attily Egerháziho - připravil již šestou premiéru za tři sezóny. 
Během posledních dvou let došlo k radikální revitalizaci tohoto regionálního tělesa – týká se 
to dramaturgie, choreografické práce i personálních nároků na interprety.  

Z čistě komerčního pohledu by byl tento klasický příběh - alegorie o dvou veronských rodech 
a jedné tragické lásce – pochopitelnou sázkou na jistotu. Od brněnské světové premiéry 
v roce 1938 se na celém světě „urodilo“ již několik set různých inscenací tohoto geniálního 
díla. Sergej Prokofjev cítil výjimečnost svého díla, ale z tehdejšího Sovětského svazu, kam se 
tak naivně a nešťastně vrátil, bylo těžké ho představit uměleckému světu. Naštěstí se mu 
podařilo partituru včas propašovat „ven“ a historické choreografické šance se chopil náš 
choreograf Ivo Váňa Psota – světoběžník a zároveň brněnský patriot.  

Na domácích jevištích se pak inscenace Romeo a Julie objevila ještě mnohokrát – známe 
provokativně zkrácenou – a mimořádně úspěšnou - inscenaci Petra Weigla v pražském 
Národním divadle z roku 1971, moderní Ďurovčíkovu plzeňskou verzi z počátku 90. let 
minulého století…. A nyní netrpělivě čekáme, jak tato tradiční látka netradičně osloví Atilu 
Egerháziho. Z předchozích prací již naši diváci dobře znají jeho nezaměnitelný a 
nezařaditelný pohybový slovník, precizní práci s hudbou, mimořádnou představivost, 
abstrakci, ironii a humor. To jsou umělecké devizy, které jsou na současných evropských 
jevištích tak vzácné … ale v Českých Budějovicích jsme si zvykli očekávat je nyní jaksi 
automaticky. 

Shakespearova nejslavnější tragédie nabízí i pro taneční zpracování množství vděčného 
dramatického materiálu – kromě dvou mladičkých romantických milenců sledujeme 
oddanou a trochu směšnou chůvu, klíčovou postavou dramatu je Merkucio, jakýsi 
sarkastický a tragikomický katalyzátor celé té renesanční tragédie, pak dva nezodpovědné 
rodinné gangy, a řadu dalších zajímavých postav a situací.  

Již nyní je zřejmé, že toto nové dílo bude výjimečným přínosem tolik ohrožené živé kultuře. 
Samozřejmě víme, jak to celé dopadne: že „děti dvou znesvářených soků se pod neblahou 
hvězdou v lásce spojí a vzbudí lítost, dobrou aspoň k tomu, že zdusí svár … ač teprve smrtí 
svojí“.  

Ale v Egerháziho uměleckém světě si znovu naplno užijeme ten očistný smích i slzy dojetí … 
prostě velké taneční divadlo.       / Antonín Schneider, dramaturg baletu JD  
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Romeo a Julie 
Attila Egerházi (1964) / Sergej Prokofjev (1891 – 1953) 
 
Balet o třech dějstvích, op. 64 na námět stejnojmenné tragédie Williama Shakespeara  
 
Choreografie, režie a dramaturgie / Attila Egerházi 
Hudba / Sergej Prokofjev 
Asistenti choreografa a baletní mistři / Shirley Esseboom, Linda Schneiderová 
Scéna / Loes Schakenbos 
Kostýmy / Bregje Van Balen 
Světelný design / Loes Schakenbos 
 
Osoby a obsazení 
 
Romeo / Šimon Kubáň / Jakub Sadílek 
Julie / Cristina Porres Mormeneo / Nikol Šneiderová 
Merkucio / Peter Rovó 
Benvolio / Jakub Sadílek / Filip Löbl  
Tybalt, bratranec Julie / Zdeněk Mládek / Viktor Svidró 
Paris, ženich Julie / Viktor Svidró / Zdeněk Mládek 
Kapulet / Béla Kéri Nagy 
Kapuletová, matka Julie / Linda Schneiderová / Petronela Bogdan 
Chůva / Petronela Bogdan / Naďa Kabelová 
Bratr Vavřinec / Filip Löbl / Šimon Kubáň 
Montek / Vojtěch Srb 
Vévoda veronský / František Brantalík / Otakar Novák 
Rosalinda / Nikol Šneiderová / Cristina Porres Mormeneo 
Sbor / Barbora Coufalová, Natálie Housková, Naďa Kabelová, Světlana Mládková, Anna 
Oubramová, Dalma Wéninger, Patrik Čermák*, Aleš Hanzlík*, Jakub Liška*, Filip Löbl / 
Šimon Kubáň, Jan Mouca* / Aleš Krátký*, Tomáš Říha* / Luboš Kábrt*, David Sklenička* 

* studenti Tanečního centra Praha - konzervatoře 
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Ředitel  Mgr. Jiří Šesták 
jiri.sestak@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 711 226 

 
Šéf baletu Attila Egerházi 

balet@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 711 224 
 

Obchodní oddělení – Mgr. Jana Špulková 
jana.spulkova@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 355 640 

 

 
Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu. 

 


