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5. října 2015 v Českých Budějovicích 

 

Země úsměvů 
Franz Lehár 
 

Premiéra v sobotu 10. října v 19.00 h, II. premiéra 12. října v 19.00 h v DK Metropol 

 
Už za života Franze Lehára (1870 – 1948), jemuž v žilách kolovala po předcích česká, německá a maďarská krev, se o 

něm tradoval vtipný bonmot: Existují tři „zpívané“ jevištní žánry – opera, opereta a Lehár. Bonmot hezky postihuje 

styl tvorby tohoto „krále stříbrného věku operety“, jehož počet jevištních děl dosáhl kulaté třicítky. Lehár, zejména 

v pozdní fázi své tvorby ve 20. a 30. letech 20. století proslul coby širokým publikem milovaný autor děl, v nichž láska 

hraje sice rozhodující úlohu, leč zdaleka nekončí vždy obvyklým happyendem. Taková je i jeho Země úsměvů (Das 

Land des Lächelns  premiérovaná roku 1929 v Berlíně, která vznikla přepracováním starší operety Žlutá kazajka (Die 

gelbe Jacke). Jde o příběh střetu dvou odlišných kultur zasazený do Číny v období vlády císařovny Cch′-si (1861 – 

1908). Jeho téma vyjadřuje čínská moudrost: „Pták může milovat rybu, ale kde budou mít domov?“ 

 

„Opereta Země úsměvů by mohla mít slogan: ‚Co je exotické, je i erotické‘, jak praví jedna z postav v libretu – ale až 

do chvíle, kdy hlavní hrdinka Vídeňanka Líza zjistí, že by nebyla jednou zákonitou manželkou hlavního mužského 

hrdiny! Ano, v mládí často trpíme primárními erotickými vzněty, ale jedna věc je zamilovat se a druhá opravdu 

milovat. Není projevem opravdové lásky velkomyslnost, která dokáže dát partnerovi svobodu? To není otázka jen pro 

autory romantických harlekýnek, ale důležité téma, které leželo Lehárovi na srdci, když komponoval netradiční 

operety s ‚rozchodnou láskou‘,“ říká dramaturg František Řihout. 

 

Země úsměvů, uváděná nyní v Jihočeském divadle už počtvrté, slibuje díky scéně Jaroslav Milfajta a kostýmům 

Tomáš Kypty opět „výpravnou podívanou“. Slibné je rovněž prvotřídní pěvecké obsazení v čele s mnohonásobnou 

laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže Franze Lehára v jeho rodném Komárně, Oľgou Bezačinskou v hlavní ženské 

úloze, v alternaci s Gabrielou Kopperovou. „Je pravdou, že o divácké oblíbenosti každé operetní inscenace rozhoduje 

obsazení hlavní mužské tenorové úlohy. V naší Zemi úsměvů dají zejména ženské části publika  ‚svá srdce‘ opravdu 

charismatičtí Josef Moravec a Martin Šrejma, kteří ztvární  roli následníka čínského trůnu Su-Čonga,“ dodává Řihout. 

 

Diváci se mohou těšit i na klasickou režii, pod níž je podepsána – v Jihočeském divadle už pošesté – Dagmar 

Hlubková. Autorem hudebního nastudování je Jan Bubák. Ozdobou inscenace se jistě stane i balet JD v choreografii 

Bély Kériho Nagye.  

 

Oľga Bezačinská 

Pochází ze slovenského Krásna nad Kysucou, operní zpěv studovala v Žilině a pokračovala na VŠMU v Bratislavě. 

Profesionálně debutovala na scéně ND moravskoslezského v Ostravě v úloze Giuditty ve stejnojmenné operetě 

Franze Lehára. Je finalistkou prestižní rakouské pěvecké soutěže Belveder, což jí otevřelo možnost sólových 

vystoupení s prestižními evropskými orchestry a spolupráci s řadou renomovaných dirigentů. Oľga Bezačinská je také 

mnohonásobnou laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže Franze Lehára v Komárně a nositelkou Zvláštní ceny za 

nejlepší operetní interpretaci. V letech 2010 a 2011 se zúčastnila se souborem Stadttheater Baden bei Wien 

uměleckého turné v Hirošimě a Tokiu, kde se představila v úlohách Musetty (Bohéma) a Frasquity (Carmen). Její další 

umělecké cesty ji postupně zavedly na Novou scénu i do Komorní opery SND v Bratislavě, do Státní opery v Banské 

Bystrici, Státního divadla v Košicích, do Národního divadla moravskoslezského v Ostravě i Slezského divadla v Opavě. 

Na svém kontě má velké úlohy operetní i muzikálové, jakými jsou mj. Sylva Varescu (Čardášová princezna), Eurydika 

(Orfeus v podsvětí), Elisa (My fair Lady), Christine (Fantom opery), Hana Glawari (Veselá vdova), Anna Elisa 



 

Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu. 

 

(Paganini), ale také Mylady Winter z Frimlova zpracování Tří mušketýrů a královna Eliška z Noci na Karlštejně a 

Nastěnka v muzikálové verzi Mrazíka autorské dvojice Boris Urbánek a Jiří Sedláček. Jako operní pěvkyni jí diváci 

aplaudovali v rolích Karolíny (Dvě vdovy), Adiny a Noriny (Nápoj lásky a Don Pasquale), Donny Elvíry i Servilie (Don 

Giovanni a La clemenza di Tito) a též jako Aristei v Myslivečkově Olympiadě. Jako Líza v Zemi úsměvů se v Českých 

Budějovicích tato umělkyně představí divákům poprvé. 
 

 

Hudební nastudování a dirigent / Jan Bubák 

Režie / Dagmar Hlubková 

Scéna / Jaroslav Milfajt 

Kostýmy / Tomáš Kypta 

Choreografie / Béla Kéri Nagy 

Sbormistr / Martin Veselý 

Asistent režie / Světlana Mládková 

Hudební příprava / Jan Bubák, Aleš Vítek 

Představení řídí / Michaela Freudenschussová 

Text sleduje / Alena Vozábalová 

 

 

Ferdinand von Lichtenfels, polní maršálek / Jozef Novotný 

Líza, jeho dcera / Oľga Bezačinská / Gabriela Kopperová 

Gustav von Pottenstein, dragounský poručík / Josef Falta / Aleš Voráček 

Albert, jeho bratr / Otomar Novotný / Lukáš Randák 

Hermína, jejich teta / Romana Strnadová / Miroslava Veselá 

Lori, její dcera / Jana Málková 

Josefína, její komorná / Michaela Korychová 

Majordomus / Ivo Šindler 

Princ Su-Čong, čínský princ / Josef Moravec / Martin Šrejma 

Mi-Tchu-sien, jeho sestra / Iva Hošpesová / Libuše Moravcová Myřátská 

Kníže Čang, jejich strýc / Josef Průdek 

Tien-tien, vrchní eunuch / Miloslav Veselý 

Fang, císařský úředník / František Brantalík 

Paní Wang, chůva / Dagmar Volfová / Gabriela Burianová 

Fu-li, tajemník / Otakar Novák 

 

Orchestr, sbor a balet Jihočeského divadla 

Koncertní mistři / Martin Červinka (housle), Václav Žák (violoncello) 

Spoluúčinkují děti z baletní školy pod vedením baletního mistra Sergeje Škalikova a dětský pěvecký sbor Canzonetta 

pod vedením sbormistryně Petry Nové. 

 

Termíny nejbližších představení: 

PREMIÉRY 10. 10. A 12. 10. 2015 

REPRÍZY  9. 11. / 14. 11. 

 


