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V Českých Budějovicích 14. 7. 2014 

 

Rusalka / Antonín Dvořák  
Slavnostní premiéry 17. a 18. července před Otáčivým hledištěm Český Krumlov v rámci Roku 
české hudby 2014 
 
Opernímu souboru Jihočeského divadla připadla čest připravit před Otáčivým hledištěm v rámci Roku 
české hudby už 90. inscenaci v tomto unikátním scénickém prostoru. Bude jí Rusalka Antonína 
Dvořáka - skladatelův op. 114. Rusalka má před Otáčivým hledištěm už více než 55 let své 
domovského právo. Není jistě prázdným pojmem tvrzení, že tato Dvořákova úchvatná lyrická píseň  
o nesplnitelné touze nezazní nikde lépe než právě zde.  
Poprvé se před točnou a rokokovou Bellarií objevila už při III. ročníku tehdejšího Jihočeského 
divadelního festivalu v roce 1960, orchestr ještě seděl pod Bellarií a točna se nehýbala, přesto se 
Rusalka hrála i příští rok s obrovským úspěchem. S „otáčením“ se nová inscenace Rusalky vrátila do 
zámeckého parku už v roce 1963. V 70. a 80. letech měla opera před točnou čtvrt století pauzu, takže 
nová inscenace této opery se tu objevila až v polovině 90. let v režii Jany Kališové a pod taktovkou 
Petra Chromčáka a Milana Kaňáka pak mnoho sezón zdobila zdejší letní divadelní noci. Vystoupila v ní 
řada významných hostů – sopranistka Iva Dřízgová – Jirušová nebo tenorista Valentin Prolat. Další, 
v pořadí čtvrtá inscenace Rusalky byla dílem režiséra Josefa Průdka a dirigenta Martina Peschíka a od 
roku 2005 se s velkým úspěchem hrála řadu let. V rámci spolupráce s MHF Český Krumlov v ní 
vystoupila řada sólistů souboru Metropolitní opery v New Yorku, Toronto opera, San Francisco opera, 
Národního divadla Praha a Státní opera Praha včetně Evy Urbanové v titulní roli i Cizí kněžny.  
Současná pátá inscenace Rusalky je svého druhu unikátním „česko-slovenským projektem“. Pod 
taktovkou generálního hudebního ředitele opery JD Maria De Rose a v režii jednoho z 
nejpozoruhodnějších současných českých operních režisérů Jiřího Heřmana se tato nová Rusalka 
nepochybně znovu stane úchvatnou metaforou o smrtelnosti člověka a nesmrtelnosti přírody. 
Nejnovější kompletní nahrávka Dvořákovy Rusalky „pro svět“, uskutečněná na konci 90. let 20. století 
Sirem Charlesem Mackerrasem s Českou filharmonií a mezinárodním pěveckým obsazením, trvá 
bezmála 2 hodiny 45 minut. Už při vydání klavírního výtahu své opery v něm skladatel naznačil možné 
redukce, jež dirigent Mario De Rose respektuje. Spolu s dalšími drobnějšími úpravami zohledňujícími 
plenérovou produkci opery tak diváci Rusalku uslyší přibližně ve 2 hodinách a 20 minutách.  
„V titulní úloze vystoupí sólistky opery Národního divadla v Praze Alžběta Poláčková a Maria 
Kobielska, roli Prince vytvoří přední čeští tenoristé Aleš Briscein a Aleš Voráček. Ve dvojroli Ježibaby a 
Cizí kněžny netradičně uvidí krumlovští diváci renomované slovenské pěvkyně Jolanu Fogašovou a 
Denisu Hamarovou. Ozdobou nové inscenace Rusalky se zajisté stane slovenský basista Štefan Kocán v 
postavě Vodníka. Tento pěvec má dnes už světové renomé – od roku 2009 pravidelně vystupuje v 
newyorské Metropolitní opeře v basových úlohách v operách Aida, Rigoletto, Trubadúr, Don Giovanni, 
Don Carlos a v Evropě je pravidelným hostem milánské La Scaly či Bavorské Státní opery v Mnichově. 
Jeho alternantem se stane další významný slovenský basista Ondrej Mráz,“ uvedl dramaturg František 
Řihout.  
Nová Rusalka režiséra Jiřího Heřmana, který si sám navrhl i scénografické řešení, využívá nových 
jevištních technologií.  
 
„Básník Vladimír Holan kdysi postuloval, že musíme popřít čas a milovat vždy to, co je nemožné, 
neuskutečnitelné, i když mysl člověka stále nutí vymezit hranice toho, co je reálné. Možná, že právě to 
je mottem této krumlovské Rusalky“, dodává Řihout.  
 
Dvořákova Rusalka v divadle s nejvyšším stropem na světě má vždy schopnost nejširšímu publiku 
znovu dokázat, že není jen výsostným uměleckým dílem, ale výrazným kulturním symbolem své země.  
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Rusalka / Antonín Dvořák (1841 – 1904) 
 
Lyrická pohádka o třech jednáních na slova Jaroslava Kvapila 
Plenérová verze Mario De Rose a Jiří Heřman 
 
Hudební nastudování / Mario De Rose 
Dirigenti / Mario De Rose / Martin Peschík 
Režie a scénografie / Jiří Heřman 
Realizace scény / Jan Lukášek 
Světelný design / Daniel Tesař 
Projekce / Bego M. Santiago - Lunchmeat – kreativní vizuální studio 
Kostýmy / Lenka Polášková 
Choreografie / Jan Kodet 
Sbormistr / Martin Veselý 
Asistenti režie / Světlana Mládková / Jan Štěch 
Hudební příprava / Lilia Červená 
 
Účinkují  
 
Rusalka / Maria Kobielska / Alžběta Poláčková* 
Princ / Aleš Briscein / Aleš Voráček 
Vodník / Štefan Kocán / Ondrej Mráz 
Ježibaba / Cizí kněžna /Jolana Fogašová / Denisa Hamarová 
Hajný / Jiří Brückler / Jiří Hájek 
Kuchtík / Yukiko Šrejmová Kinjo / Alžběta Vomáčková 
Lesní žínka / Věra Likérová / Yukiko Šrejmová Kinjo 
Jiná žínka / Lucie Hájková / Šárka Hrbáčková 
Třetí žínka / Jana Piorecká / Alžběta Vomáčková 
Rusalka děvčátko / Simona Bednaříková / Charlotte Whiteside 
Majordomus / Tomáš Kuthan 
Milenec / Viktor Svidró 
 
Orchestr, sbor a balet Jihočeského divadla 
* alternace uvedeny v abecedním pořadí 

 

Jihočeské divadlo děkuje za podporu Otáčivého hlediště všem partnerům. 
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Ředitel Jiří Šesták, PhD. 

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

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

 
Obchodní oddělení  
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