
 

20. července 2017 v Českých Budějovicích 

 

Baletní novinka Valmont před Otáčivým hledištěm 

Libor Vaculík – Franz Schubert, Pēteris Vasks 

Premiéra 26. července 2017 od 21:30 hodin, Otáčivé hlediště Český Krumlov 

Baletní soubor Jihočeského divadla letos představí před českokrumlovskou točnou svou novinku – 
taneční adaptaci slavného románu v dopisech Nebezpečné známosti na hudbu Franze Schuberta a 
Pēterise Vaskse. Choreografem a režisérem je jeden z nejznámějších českých choreografů Libor Vaculík, 
který tento příběh vytvořil v roce 2014 pro Národní divadlo v Praze. 
 
K vytvoření baletu přivedl Vaculíka román v dopisech Les liaisons dangereuses (Nebezpečné vztahy) 
francouzského spisovatele Choderlose de Laclose. Román byl několikrát zfilmován, k těm nejznámějším 
adaptacím patří americký film Nebezpečné známosti Stephena Frearse, kde hlavní roli ztvárnil John 
Malkovich, pod názvem Valmont ho natočil i Miloš Forman v hlavní roli s Colinem Firthem. 
Příběh o cynických šlechticích je inscenací na pomezí tanečního divadla a činohry. Libor Vaculík 
nešokuje výpravným dílem, ale naopak se zaměřuje na jemné, citlivé vykreslení jednotlivých 
charakterů postav. Markýza de Merteuil a vikomt de Valmont pro své pobavení zasahují do cizích 
osudů a roztáčejí soukolí, které nakonec smete i je. Láska zbavená citů se stává uměním strategie, 
chladně vypočítané do sebemenších podrobností. Na povrchu je aristokratická smetánka bez chyby a 
hříchu, ale stačí poodkrýt masku a vidíme zkažené nitro nehodné obdivu či následování. Je až krutě 
bizarní, jak snadno se můžeme dostat do hry života, jejíž pravidla určují jiní lidé. Někdy je obtížné 
rozeznat, kdy o sobě ještě rozhodujeme my sami, a kdy ostatní... 
„Na příběhu mě fascinovalo především to, že si málokdo uměl představit baletní zpracování. Mám rád 
výzvy a tohle byla jedna z nich. V Národním divadle se představení povedlo i díky výborným 
interpretům, Tereza Podařilová získala za svůj výkon v roli Markýzy de Merteuil Cenu Thálie a já cenu 
Opery Plus za nejlepší inscenaci roku,“ uvedl Vaculík. 
 
Autorem libreta je spolu s Liborem Vaculíkem Zdeněk Prokeš, umělecký šéf Laterny Magiky, na 
dramatičnosti představení se podílí také scéna Martina Černého a kostýmy Romana Šolce, hudební 
režie se ujal Petr Malásek. 
V hlavních rolích tančí sólisté baletu JD Zdeněk Mládek (Valmont), Julie De Meulemeester (Markýza de 
Merteuil) a Barbora Coufalová (Madame de Tourvel), dále účinkují Alkisti Angelatou jako Cecile de 
Volanges, István Varga nebo Sebastiano Mazzia jako rytíř Danceny, po mateřské přestávce se vrací 
Petronela Bogdan jako paní de Volanges, Béla Kéri Nagy (který byl také asistentem choreografa) jako 
hrabě Gercourt, Josef Kotěšovský jako sluha a kněz a Rena Somehara v rolích služky a jeptišky. Jako 
zvláštní host se v úloze Madame de Rosemonde představí někdejší sólistka a šéfka baletu JD Radmila 
Hájková.  
V představení zazní texty Choderlose de Laclose v interpretaci členů činohry ND v Praze Martiny 
Preissové, Jany Preissové, Pavly Beretové, Kateřiny Winterové, Karla Dobrého a Igora Orozoviče. 
Titulky k těmto textům budou k dispozici v angličtině a němčině díky mobilní aplikaci Overtekst pro 
telefony a tablety s OS Android. Od letošní sezóny je také možné si tablet zapůjčit na místě před 
představením. 
 



   

Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu.             

         

Balet Valmont uvádíme od 26. do 30. 7., tedy celkem pětkrát. Vstupenky na všechny termíny jsou ještě 
k dispozici na www.otacivehlediste.cz. 
Libor Vaculík (*1957) 
Taneční konzervatoř v Praze absolvoval v roce 1977. V témže roce získal angažmá ve SND v Bratislavě. 
Úspěšně reprezentoval tehdejší Československo na mezinárodních soutěžích, četná byla i jeho 
pohostinská vystoupení doma i v zahraničí (Brno, Košice, Praha, Barcelona, Bonn, Nancy, Paříž, Vídeň 
nebo San Antonio). Kariéru úspěšného tanečníka ukončil rozhodnutím věnovat se choreografii a režii. 
Tento obor vystudoval na VŠMU v Bratislavě v letech (1987 – 1991). 
Přesvědčení, že tancem lze podat srozumitelnou výpověď o citech i složitých lidských vztazích, ho vedlo 
k vytváření inscenací na téma velkých dramat nebo lidských osudů - Malý pan Friedemann, Psycho, 
Dáma s kaméliemi, Lucrezia Borgia, Ivan Hrozný, Marie Stuartovna, Čajkovskij, Isadora Duncan – příběh 
tanečnice, Úplné zatmění, Jana z Arku, Zvoník od Matky Boží, Anna Karenina, Oedipus Rex, Odysseus, 
Minotaurus, Macbeth, Faust, Freddie – The King of Queen. Neméně úspěšné byly i jeho tituly jako 
Romeo a Julie, Coppélia, Petruška, Mauglí – vyprávění Matky džungle, Sen o kouzelné flétně, Svěcení 
jara, Sen noci svatojánské, Čachtická paní, Královna Margot, Fantom Opery, Slečna Julie. Snad 
nejčastěji uváděnou inscenací je jeho Edith – vrabčák z předměstí (divadla v Plzni, Praze, Brně, 
Olomouci, Ústí nad Labem), v němž svým libretem, choreografií a zejména režií dokázal vytvořit 
prototyp tanečně dramatického útvaru, kde jsou hudebně vokální a taneční party v dokonalé 
rovnováze a harmonické symbióze.  
Pro moderní divadelní scénu je nositelem – a v mnohém i objevitelem – nových režijně dramatických 
postupů. Jeho jméno je spjato se všemi divadelními domy u nás, byl choreografem Divadla Nová scéna 
Bratislava (1992 – 1995), choreografem Baletu ND v Praze (1994 – 1999), uměleckým šéfem Baletu 
Praha (1998 – 2000). 
V poslední době se věnuje muzikálové tvorbě (Mona Lisa, Kat Mydlář, Lucrezia Borgia, Tři mušketýři, 
Romeo a Julie, Muž se železnou maskou aj.). 
Jako choreograf se Libor Vaculík představuje na Otáčivém hledišti poprvé inscenací Valmont prvně 
uvedenou souborem Baletu ND v Praze ve Stavovském divadle 26. června 2014. 
 
 
Inscenační tým: 
Choreografie a režie / Libor Vaculík 
Libreto / Zdeněk Prokeš, Libor Vaculík 
Hudební režie / Petr Malásek 
Asistent choreografa / Béla Kéri Nagy 
Scéna / Martin Černý 
Kostýmy / Roman Šolc 
Světelný design / Libor Vaculík 
Projekce / Ladislav Plecitý 
 

Hrají: 
Vikomt de Valmont / Zdeněk Mládek 
Markýza de Merteuil / Julie De Meulemeester 
Madame de Tourvel / Barbora Coufalová 
Cecile de Volanges / Alkisti Angelatou 
Rytíř Danceny / István Varga / Sebastiano Mazzia 
Paní de Volanges / Petronela Bogdan 
Hrabě Gercourt / Béla Kéri Nagy 
Paní de Rosemonde / Radmila Hájková 
Sluha; Kněz / Josef Kotěšovský 
Služka; Jeptiška / Rena Somehara 
 
 
 

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

Obchodní oddělení :  vera.ernstova@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 355 640 / 723 080 938 


