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V Českých Budějovicích 3. 12. 2013 

 

Et nunc et semper / Sedlák kavalír / Mario De Rose / Pietro Mascagni 

Scénická kantáta a veristická opera 
 

Jednotící „základní tóninu“ operního dvojvečera složeného z děl Et nunc et semper (Nyní a navždy) 

skladatele a dirigenta Maria De Rose a veristické opery Sedlák kavalír (Cavalleria rusticana) Pietra 

Mascagniho by na poli výtvarném mohl nejlépe představovat pohled na hloubavou sicilskou krajinu na 

známém obraze Junonin chrám v Agrigentu romantického krajináře Caspara Davida Friedricha (1774 – 

1840) či – chcete-li – slavný Tizianův olej na plátně Láska nebeská a láska pozemská (1514). Netradiční 

spojení Mascagniho Sedláka kavalíra komponovaného v letech 1888 - 1889 se současnou scénickou 

kantátou Et nunc et semper dokončenou na jaře 2013 má pregnantní důvod. Generální hudební ředitel opery 

JD Mario De Rose je zároveň znamenitým skladatelem a dostává tak příležitost se v této v této profesi 

poprvé představit českému publiku. „Má hudba je záměrnou směsicí různých skladebních technik, které 

představují různá období a různé styly. Styly pak reprezentují situace, myšlenky a charaktery postav. 

Scénická kantáta Et nunc et semper pro sóla, sbor a orchestr je postmoderním dílem, v němž je možno užít 

jakýkoli druh hudby. Sbor zpívá ve stylu ars-nova a notredamské školy. Jde o duchovní, náboženský zpěv, 

který je zpíván v latině. Sólový soprán reprezentuje lásku, zpíván je italsky a tango španělsky. Tenorové sólo 

zosobňuje vášeň, romantiku a je zpíváno německy. Baryton je jistou ‚byrokratickou‘ vizí, kritikem, a v jistém 

smysli bořitelem, oním ‚duchem, jenž všechno popírá‘. A zapojení baletu Jihočeského divadla – což mi dělá 

zvláštní radost - je samozřejmě pohybem, akcí, ubíhající řekou...“, říká na okraj své skladby Mario De Rose. 

Tuto svou kantátu vytvořil přímo pro Jihočeské divadlo a jeho hloubavé „putování po krajině duše“ tak 

uvedeme ve světové premiéře. 

Hrdinou Sedláka kavalíra, operního drahokamu, který je už více než 120let pevnou součástí světového 

operního repertoáru, je sicilská krajina a její horkokrevní obyvatelé zmítaní vášnivou láskou, vražednou 

žárlivostí, lidé, kteří neváhají „po kavalírsku“ obhájit svou čest s nožem v ruce. Zvláštností naší inscenace je 

účast mezinárodních pěveckých hvězd. Vystoupí v ní pěvci pěti národností české, čínské, portorikánské, 

ruské a ukrajinské. V hlavní ženské úloze Santuzzy vystoupí světoznámá ruská dramatická sopranistka Olga 

Romanko (v alternaci s vynikající českou mezzosopranistkou Šárkou Hrbáčkovou). V tenorové postavě 

Turidda vystoupí portorikánský pěvec Lázaro Calderón, známý divákům už z kreace v roli vévody 

mantovského v krumlovském Rigolettu (v alternaci s domácím WeiLongem Taem), barytonovou úlohu Alfia 

ztvární střídavě Alexandr Beň a Miloš Horák, v dalších úlohách vystoupí Miroslava Veselá a Dagmar 

Volfová. 

„Mascagniho opera vznikla na základě dramatizované povídky Venkovští rytíři italského naturalistického 

spisovatele Giovanniho Vergy. V této činoherní podobě celou Itálii v 80. letech 19. století okouzlovala jako 

Santuzza herecká hvězda Eleonora Duseová. Právě ona – podobně jako Francouzka Sarah Bernhardtová, 

která inspirovala Pucciniho pro kompozici Toscy – ovlivnila šťastně volbu námětu libretistů Targioniho – 

Tozzetiho a Menasciho pro tehdy mladého skladatele Mascagniho a jeho první operní opus, s nímž dokonce 

vyhrál 1. cenu v soutěži o nejlepší jednoaktovku, kterou vyhlásil milánský nakladatelský dům Sonzogno,“ 

dodává dramaturg František Řihout. 

Jako sólisté v kantátě Et nunc et semper (Nyní a navždy) vystoupí Maria Bisso, Alexandr Beň a WeiLong 

Tao, spolu se sborem a baletem JD v choreografii Attily Egerháziho. „Scénická kantáta  Et nunc et semper 

je tajuplnná hudba. Při prvním setkání má posluchač mnoho – často i protichůdných – pocitů. Mým úkolem 

je vytvořit tanečníkům pohyby, které by postihly právě onu „nepostižitelnou” atmosféru hudby. Tedy nikoli 

hudbu pohybem ilustrovat, ale pokusit se pohybem vyjádřit přesně to, o čem vyprávějí sólisté, sbor a orchestr 

– o sváru „nebeského” a „pozemského”, o sváru, který je vlastní  každému z nás, smrtelníků…“, soudí o této 

skladbě choreograf Attila Egerházi.  

Dirigentské taktovky se chopí Mario De Rose, sbormistrem obou částí večera je Martin Veselý. Výtvarná 

podoba inscenace je dílem Pavla Krejčího (scéna), Tomáše Kypty (kostýmy) a Jana Erharta (projekce). 

Režii celého dvojvečera má Miloslav Veselý. Premiéra obou děl se chystá výjimečně na sobotu 7. prosince 

2013, tedy přesně na den, kdy se před 150. lety v italském Livornu narodil skladatel Pietro Mascagni. 
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V úloze Santuzzy v inscenaci Sedláka kavalíra vystoupí vynikající pěvkyně světového renomé Olga 

Romanko. Její hostování v opeře Jihočeského divadla přímo navazuje na plejádu velkých sopránových 

hlasů, které v posledním desetiletím spolupracovaly s naší operou. V prvé řadě jmenujme Češku Evu 

Urbanovou (Rusalka a Cizí kněžna), Korejku Kyunqhye La (Leonora di Vargas ve Verdiho  Síle osudu), 

Američanku Alison Bolshoi (Cizí kněžna v krumlovské Rusalce), Kanaďanku Julii Makerov (Rusalka), 

Italku Elenu Rossi (Donna Anna v Donu Giovannim) a Francouzku Fréderique Friess (Desdemona ve 

Verdiho Otellu) 

 

Umělecká biografie ruské sopranistky Olgy Romanko je nesmírně bohatá.  Zpěv vystudovala na 

konzervatoři v Moskvě. V roce 1987 vyhrála prestižní pěveckou soutěž v Rio de Janeiru a zúčastnila se 

mistrovských kurzů v Teatro Regio di Parma. Ke klíčovým rolím jejího repertoáru patří Verdiho Aida, 

Desdemona (Otello), Leonora (Trubadúr a Síla osudu), Amélie (Maškarní ples), Pucciniho Tosca, Madama 

Butterfly, Turandot, Manon Lescaut, Cileova Adriana Lecouvreur, Giordanova Fedora, Gluckova Armida, 

Leoncavallova Nedda (Komedianti) a Mascagniho Santuzza (Sedlák kavalír). Její český repertoár zahrnuje 

Dvořákovu Rusalku a Vandu, Smetanovu Miladu nebo Janáčkovu Šárku. 

Vystupuje v nejvýznamnějších operních domech a koncertních sálech po celém světě, jmenujme například 

Teatro Comunale v Bologni, Staatsoper v Hamburku, Bayerische Staatsoper v Mnichově, Deutsche Oper v 

Berlíně, Staatsoper ve Vídni, Opéra Municipal de Toulon, Teatro Colón v Buenos Aires, Palacio de Bellas 

Artes v Mexiku, New Jersey Opera či veronskou arénu. Spolupracovala s dirigenty Brunem Campanellou, 

Marcem Armiliatem, Gerdem Albrechtem, Danielem Gattim a jinými. Jejími pěveckými partnery byli 

například Plácido Domingo, José Cura, Renato Bruson, Juan Pons a další superstars světového operního 

nebe. 

Bohatá je rovněž diskografie Olgy Romanko; zahrnuje například nahrávku Pucciniho Sestry Angeliky pod 

taktovkou Bruna Bartolettiho pro společnost Decca, dvě nahrávky Verdiho Requiem pro Capriccio Digital a 

Ars Musici, Dvořákovy Vandy pro společnost Orfeo a nejnověji i Verdiho Aidy pro label United Classics, jíž 

řídil Roberto Paternostro. V červenci 2013 jí vyšlo i profilové CD Opera's greatest arias (Verdi, Puccini, 

Cilea, Bizet), v níž pěvkyni doprovází Moskevský symfonický orchestr pod taktovkou Rolanda Freizitzera. 

V České republice vystupuje Olga Romanko pravidelně v Národním divadle v Praze a v Národním divadle 

moravskoslezském jako Pucciniho Tosca, Verdiho Aida a Elvira v Ernanin či Catalaniho Wally. 

Pod taktovkou Maria De Rose vystoupila – společně s José Curou – rovněž na prestižním galakoncertu 

„Caballero de la opera“ v roce 2010 Moskvě. V Českých Budějovicích se pěvkyně poprvé představila 1. 9. 

2000 na XI. ročníku Slavností Emy Destinové, kdy společně s barytonistou Juanem Ponsem vystoupila pod 

taktovkou Ondreje Lenárda na závěrečném operním galakoncertu. 

 

Et nunc et semper / Sedlák kavalír 

Mario De Rose / Pietro Mascagni 

 

Hudební nastudování a dirigent / Mario De Rose 

Režie / Miloslav Veselý  

Choreografie Et nunc et semper / Attila Egerházi  

Dramaturgie / František Řihout  

Scéna / Pavel Krejčí 

Kostýmy / Tomáš Kypta  

Projekce / Jan Erhart  

Sbormistr / Martin Veselý  

Asistent dirigenta / Petr Jiříkovský  

Asistent režie / Jan Štěch 

Hudební příprava / Lilia Červená / Josef Zaplatílek  

Představení řídí / Michaela Freudenschussová  

Text sleduje / Alena Vozábalová  
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Et nunc et semper (Nyní a navždy) 

Mario De Rose (*1958) 

 

Scénická kantáta pro sóla, sbor a orchestr na texty žalmů, breviáře, Friedricha Nietzscheho, italských 

madrigalů, anglického tisku a Dr. Leonarda Leibsona 

 

Účinkují: 

Maria Bisso (soprán) 

WeiLong Tao (tenor) 

Alexandr Beň (baryton) 

Sbor opery JD, balet JD a orchestr opery JD 

 

Sedlák kavalír (Cavalleria rusticana) 

Pietro Mascagni (1863 – 1945) 

 

Jednoaktová opera na libreto G.Targioniho – Tozzettiho  a G.Menasciho 

 

Osoby a obsazení:  

Santuzza / Olga Romanko / Šárka Hrbáčková  

Lola / Miroslava Veselá 

Turiddu / Lázaro Calderón / WeiLong Tao 

Alfio / Alexandr Beň / Miloš Horák 

Mamma Lucia / Dagmar Volfová  

  

Spoluúčinkuje sbor opery JD a orchestr opery JD. Koncertní mistři Martin Červinka (housle) a Václav Žák 

(violoncello). 

Opera je nastudována v italském originále na počest 150. výročí narození skladatele (7. prosince 1863). 

 

 

Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu. 

 
 
Partnerem představení je JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice. 

 
 

KONTAKTY: 
 

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

Tel.: 386 711 222 / 386 355 640 
 

www.jihoceskedivadlo.cz / www.otacivehlediste.cz 
 

Ředitel JD Jiří Šesták, Ph.D. / jiri.sestak@jihoceskedivadlo.cz 
Opera JD / opera@jihoceskedivadlo.cz / 386 711 224 

Obchodní oddělení / info@jihoceskedivadlo.cz / 386 355 640 
 

 


