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V Českých Budějovicích 24. 9. 2012 

Rigoletto 

Giuseppe Verdi 

Premiérová uvedení 27. a 28. září 2012 od 19:00 hodin v DK Metropol v Českých 
Budějovicích 
 
„Mně se zdá, že Rigoletto je - pokud se týče jevištního účinku – nejlepším libretem, které jsem 
zhudebnil. Přináší obrovské situace, různorodost, oheň, humor.“  

          - Giuseppe 
Verdi  

 
První premiérou divadelní sezóny 2012/13 a zároveň první vlaštovkou nadcházejícího 
verdiovského roku 2013 - v němž uplyne 200 let od skladatelova narození – se stane 27. září 
2012 v DK Metropol inscenace Rigoletta. Romantický příběh hrbatého šaška na námět hry 
Král se baví z pera Victora Huga a obestřený kouzlem Verdiho melodické invence, je 
především strhujícím příběhem otcovské lásky, milostné touhy, krvavé pomsty a kletby, 
která vždy jako nelítostný osud dostihne každého provinilce.  
Toto v pořadí sedmnácté Verdiho hudebně dramatické dílo se od založení opery v Českých 
Budějovicích v roce 1959 představilo už dokonce v pěti inscenacích třech různých režisérů. 
Patří tedy ke kmenovým titulům jihočeské opery.  
 
Pod taktovkou generálního hudebního ředitele JD Maria De Rose a režisérky Jany Kališové 
se inscenace „Rigoletta VI.“, uvedená prvně 3. srpna 2012 před Otáčivým hledištěm v 
Českém Krumlově, se logicky vrací na budějovickou operní scénu. Scéna a kostýmy jsou opět 
dílem Jany Zbořilové, pohybová spolupráce Jaroslavy Leufenové, sbormistrem je Josef 
Sychra. 
 
„Myslím, že  tu úplně poprvé představíme kompletní verzi této opery, bez jakéhokoli zkrácení, 
což je v našem divadle moderní a netradiční přístup. Důkazem toho je skutečnost, že všechny 
opery, uváděné tu v uplynulé sezóně, byly kráceny. Jsem přesvědčen, že právě Rigoletto má 
tak skvělou hudební i dramaturgickou strukturu, že jakákoli zkratka by ji výrazně narušila. 
Dva příklady za všechny: na konci prvního dějství  sbor opakovaně zpívá ‚piú speme non v'e‘a 
opakuje šestkrát ‚non v'e‘, což znamená ‚žádná naděje‘. Toto opakování přináší velmi silný 
dramatický efekt, který by se ztratil, pokud bychom opakování vypustili. Rovněž slovo 
‚addio... ‘ v závěru dueta Gildy a Vévody, je mnohokrát - logicky - opakováno, podobně jako 
ho používají při loučení milenci dodnes... Chtěl bych ještě dodat, že orchestrální tempa, což je 
ostatně pro italskou operu typická, Verdi v Rigolettu předepsal tak, že podtrhují hluboký 
vztah mezi instrumentální hudbou, zpěvem a děním na jevišti. Tedy to, co vždy bylo a bude 
smyslem slova ‚melodramma‘,  jež skladatel považoval za základ italské hudby“, doplňuje 
generální hudební ředitel Jihočeského divadla Mario De Rose.  
 
V titulní úloze se diváci mohou těšit na dva vynikající představitele – domácího Alexandra 
Beně a stálého hosta opery JD Pavla Klečku. Jeho dceru Gildu vytvoří dokonce tři významné 
sopranistky - českobudějovická rodačka a dnes stálý host všech předních českých operních 
domů Jana Šrejma Kačírková a zahraniční pěvkyně, Japonka Yukiko Kinjo Šrejmová a 
půvabná Slovenka Petra Perla Nôtová. Tenorovou roli vévody mantovského ztvární korejský 
pěvec Kisun Kim v alternaci s Martinem Šrejmou. Oproti zámecké zahradě se na domácím 
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jevišti v této efektní tenorové úloze, kterou Verdi ozdobil nesmrtelným hitem La donna e 
mobile (Ó, jak je měnivé to srdce ženy), nově představí také Rafael Alvarez. Tento rodák z 
Mexico City, absolvent Conservatoria Nacional de Música de México a mistrovských kurzů u 
Ramona Vargase a Renaty Scotto, je v současnosti vyhledávaným hostem českých i 
slovenských operních scén. Budějovickým divákům je znám svou vynikající kreací básníka 
Rudolfa z inscenace Puciniho Bohémy, kterou v našem divadle nedávno nastudovali dirigent 
Martin Peschík a režisér Oldřich Kříž. 
Věříme, že i tato inscenace Rigoletta VI. bude na domácí scéně stejně tak úspěšná jako před 
Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově.  
 
Rigoletto 
Giuseppe Verdi (1813 – 1901) 
Opera o třech dějstvích na libreto Francesca Maria Piaveho, nastudována v italském 
originále. 
České titulky Blanka Zahradníková s použitím překladu Dr. Rudolfa Vonáska  
 
Hudební nastudování a dirigent / Mario De Rose  
Režie / Jana Kališová  
Scéna a kostýmy /Jana Zbořilová  
Sbormistr / Josef Sychra  
Pohybová spolupráce / Jaroslava Leufenová 
 
Osoby a obsazení  
Vévoda mantovský / Rafael Alvarez / Kisun Kim / Martin Šrejma 
Rigoletto, jeho šašek / Alexandr Beň / Pavel Klečka 
Gilda, jeho dcera / Jana Šrejma Kačírková / Petra Perla Nôtová / Yukiko Kinjo Šrejmová 
Sparafucile, nájemný vrah / Josef Škarka / Jevhen Šokalo 
Maddalena, jeho sestra / Šárka Hrbáčková /Michaela Kapustová 
Giovanna, Gildina společnice / Romana Strnadová / Dagmar Volfová 
Hrabě Monterone / Miloš Horák / Josef Škarka 
Marullo, dvořan / František  Brantalík / Jiří Brückler 
Borsa, dvořan / Josef Moravec / Aleš Voráček 
Hrabě Ceprano / Miloš Horák / Pavel Švingr 
Hraběnka Ceprano / Romana Strnadová / Miroslava Veselá 
Dvorní dáma / Iva Hošpesová / Zuzana Peschíková  
Stráž / Josef Falta / Jan Mrkvička 
Monteronova dcera / Jana Kotrbatá 
 
 

 

 

 

 

Jihočeské divadlo děkuje všem našim partnerům a sponzorům za podporu. 
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Účastníci tiskové konference: 

Jana Kališová – režisérka 
Jaroslava Leufenová – pohybová spolupráce 

Miloslav Veselý – umělecký šéf opery JD 
František Řihout - dramaturg 

Alexandr Beň – v titulní roli Rigoletta 

 

 
KONTAKTY: 

Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice 
www.jihoceskedivadlo.cz  

 
Ředitel Mgr. Jiří Šesták 

jiri.sestak@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 711 226 
 

Umělecký šéf opery JD Miloslav Veselý 
opera@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 711 201  

 
Obchodní oddělení  

info@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 355 640  
 
 


