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Dokumentární filmy o malířích a hudebnících, filmy uváděné u 
příležitosti návštěvy konkrétního spisovatele nebo umělce (Jane Birkinová v únoru 
2008, Tahar Ben Jelloun v květnu 2011, Benda Bilili v červnu 2011), filmové 
záznamy divadelních představení, tzv. pachové kino (Fabrice Hyber v květnu 2009), 
záznamy oper (Atys v roce 2008), přednášky, kino-koncerty (Magnetická pole Jana 
Švankmajera v květnu 2011), projekce v rámci festivalu Komiksfest (Pascal Rabaté 
v řijnu 2011), projekce animovaných filmů Michela Ocelota v únoru 2012, 
přednáška o Rolandu Petitovi a projekce filmových verzí jeho baletů a debata s 
držitelem Nobelovy ceny za literaturu Gao Xingjianem v říjnu 2012, promítání s 
účastí Yasminy Khadry v dubnu 2013... 

...každý si přijde na své!  

 

PROGRAM: 

Rigoletto ve čtvrtek 19. září v 18:30  
Představení uváděné ve spolupráci s Festivalem v Aix-en-Provence. Vstup volný. 

Opera Giuseppe Verdiho, libreto Francesca Maria-Piaveho. 
Na náměty divadelní hry Victora Huga Král se baví.  
Premiéra se konala 11. března 1851 v benátské La Fenice. 
 

Dvorním šaškem může být jen ten, kdo zná všechny tragédie světa. V okamžiku, 
kdy na něj a na jeho pána, bezstarostného vévodu z Mantovy, uvalil rozlícený otec 
zneuctěné dívky kletbu, pochopil Rigoletto, že jí neunikne. Jeho pán si z toho 
ovšem nic nedělá. A právě tím, že chce Rigoletto katastrofě za každou cenu 
zabránit, ji způsobí. Právě tím, že se příliš snaží ochránit svou dceru Gildu před 
světem, o ni přijde. 

Adaptace tohoto pohnutého melodramatu z pera Victora Huga je jedním z Verdiho 
mistrovských děl. Skladatel se totiž rozhodně neomezil pouze na ponuré situace 
plné násilí, ale protkl svou operu bujarými oslavami, milostnými vyznáními a 
bouřlivými debatami otce s dcerou. Režisér Robert Carsen oslavil tímto břitkým 
dílem svůj čekávaný návrat na scénu na festivalu v Aix-en-Provence. Na díle 
spolupracoval s velkým vyznavačem tradice italských mistů, dirigentem 
Gianandreou Nosedou. 



Umělecké vedení: Gianandrea Noseda 
Režie: Robert Carsen 
Dramaturgie: Ian Burton 
Kulisy: Radu Boruzescu 
Kostýmy: Miruna Boruzescu 
Světlo: Robert Carsen a Peter van Praet 
Choreografie: Philippe Giraudeau 
Rigoletto: George Gagnidze 
Gilda: Irina Lungu 
Vévoda z Mantovy: Arturo Chacon Cruz 
Sparafucile: Gábor Bretz 
Maddalena: José Maria Lo Monaco 
Giovanna: Michèle Lagrange 
Vévoda z Monterone: Wojtek Smilek 
Borsa: Julien Dran 
Marullo: Jean-Luc Ballestra 
Hrabě Ceprano : Maurizio Lo Piccolo 
Hraběnka Ceprano / Paggio : Valeria Tornatore 
Sbor: Estonian Philharmonic Chamber Choir 
Orchestr: London Symphony Orchestra 

 

Elektra ve čtvrtek 10.října v 18:30 
Představení uváděné ve spolupráci s Festivalem v Aix-en-Provence. Vstup volný. 
 
Opera Richarda Strausse, libreto Huga von Hofmannsthala.  
Tragédie v jednom dějství. 
Premiéra se konala 25. ledna 1909 v Semperoper v Drážďanech. 

„Agamemnone!“ Jméno zesnulého mykénského krále zní v ústech jeho dcery jako 
řev trýzněného zvířete. Od chvíle, kdy byl její otec zavražděn její vlastní matkou, 
přináší Elektře jedinou úlevu znovu a znovu toto jméno nahlas opakovat. Zcela ji 
pohlcuje jediné – spalující touha po pomstě. Netrpělivě očekává návrat svého 
bratra Oresta, neboť ten jediný ji může pomoci dokonat tuto pomstu, kterou si život 
žádá, ale jejich přirozenost zavrhuje... Sofoklés napsal o tomto čekání tragédii, 
básník Hugo von Hofmannsthal ji pak přepsal z pozice muže rodícího se dvacátého 
století, jenž ví, nakolik se v antické mytologii odráží celá lidská psyché. 

Richard Strauss z tohoto univerzálního a zároveň niterně osobního sténání udělal 
údernou operu s výbušnou partiturou, jediným dějstvím plným horečnatého 
očekávání a nepotlačitelného násilí. Obrovský orchestr hraje rafinovaně a 
nespoutaně zároveň, ženské hlasy zpívají o sklíčenosti z rozvrácené rodiny. 

Hlavními tématy práce divadelníka Patrica Chéreaua jsou opuštěnost a niterná 
zloba. Přirozeně se tedy s dirigentem Esa-Pekkou Salonenem pustil do divokého 
boje Elektry, ženy jejíž výkřiky zněly jako zpěv. 

Umělecké vedení: Esa-Pekka Salonen 
Režie: Patrice Chéreau 
Umělecká spolupráce režie: Thierry Thieû Niang 



Kulisy: Richard Peduzzi 
Světlo: Dominique Bruguière 
Kostýmy: Caroline de Vivaise 
Paruky, účesy: Campbell Young  
Elektra: Evelyn Herlitzius 
Klytaimnestra: Waltraud Meier 
Chrysothemis: Adrianne Pieczonka 
Orest: Mikhail Petrenko 
Aigisthos: Tom Randle 
Orestův vychovatel: Franz Mazura 
Mladý sluha: Florian Hoffmann 
Starý sluha: Sir Donald McIntyre 
Důvěrnice/Dohlížitelka: Renate Behle 
1.služka: Bonita Hyman 
2.služka: Andrea Hill  
3.služka: Silvia Hablowetz 
4.služka: Marie-Eve Munger 
5.služka: Roberta Alexander 
Sbor: Coro Gulbenkian 
Orchestr: Orchestre de Paris 
Produkce / Koprodukce  

 

Přednáška Reinera Moritze: „ Maurice Béjart“ ve čtvrtek 17. října v 18:00 

Francouzský institut v Praze pozval producenta a režiséra Reinera Moritze, aby 
představil dílo francouzského choreografa a tanečníka Maurice Béjarta. Po 
přednášce budou následovat filmové záznamy baletů Svěcení jara (40 min), Bolero 
(15 min) a Pták Ohnivák (22 min).Vstup volný. 

Maurice Béjart, vlastním jménem Maurice-Jean Berger, je francouzský choreograf 
a tanečník. Narodil se v Marseille 1. ledna 1927 a zemřel v Lausanne 22. listopadu 
2007. V roce 2007 získal švýcarské občanství. Byl velmi aktivním choreografem, se 
svým souborem Ballet du XXe siècle (Balet XX. století), který založil v roce 1960 v 
Bruselu, vystupoval po celém světě. Stál u zrodu moderního tance ve Francii a 
Belgii v šedesátých letech, a to hlavně prostřednictvím výuky celých generací 
choreografů na škole École Mudra. 

 

*********************** 

 
Festival v Aix-en-Provence vznikl v červenci roku 1948, v době kdy byla velká  
touha po obnovení image Francie. Přes skromné začátky, nebude festivalu trvat 
dlouho, aby si získal mezinárodní věhlas. Festival se zavázal mimo jiné objevovat 
neznámá díla, zároveň ukazovat krásu Mozartových oper, skvělou a  originální 
lyriku  Monteverdiho a Glucka, předstvavitele komické opery  Cimarosa, dále 
Grétryho, Rameaua, Haydna, Rossiniho a Gounoda. Soudobé hudbě je také dán 
prostor, uvádějí se díla  např. Arthura Honeggera. Na druhou stranu má festival za 



cíl předvést celý region a umělce, kteří zde žili nebo žijí. Tento „velký festival písně“ 
vyvolává příliv velké části  nejvýznamnějších osobností francouzského uměleckého 
a literárního života, hudebníků, malířů, spisovatelů. V 90.letech nabízí festival 
mistrovská díla 20. století (Prokofjev, Britten). 

Také proběhla kompletní rekonstrukce Théâtre de l’Archevêché, ve kterém 
Stéphane Lissner zahájil své vedení divadla operou Don Giovanni od Mozarta v režii 
Petera Brooka. Na programu v současné době nalezneme divadlo, tanec i operu se 
jmény ze světa umění, jako jsou Pina Bausch, Trisha Brown, Anne-Teresa de 
Keersmaeker, Patrice Chéreau či Stéphane Braunschweig. Festival nyní zahrnuje 
také rozsáhlou hudební tvorbu. Díla mnoha umělců vznikla na zakázku, například 
Festin od Yana Maresze, Le Balcon od Petera Eötvöse podle Jeana Geneta (2002), 
Kyrielle du sentiment des choses od Françoise Sarhana s textem od Jacquese 
Roubauda (2003), Hanjo od Toshia Hosokawy podle nó hry Hanjo od Yukia Mishimy 
(2004) či Julie od Philippa Boesmanse podle hry Slečna Julie od Augusta 
Strindberga (2005). Divadlo Théâtre du Jeu de Paume, které bylo znovu otevřeno v 
roce 2000, je se svou komorní atmosférou pro mnohá z těchto děl ideálním místem. 

Vznik dílen pro výrobu kulis a kostýmů v městečku Venelles, vzdáleném několik 
kilometrů od Aix-en-Provence, dodalo festivalu nový dech. Dílny umožňují zvýšit 
počet mezinárodních koprodukcí a dodávají festivalu větší nezávislost. 

 

Kontakt: 
Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1 

Kateřina Nevečeřalová, tel. 221 401 022, katerina.neveceral@ifp.cz 
Iva Dubská, tel. 221 401 037, iva.dubska@ifp.cz  

www.ifp.cz 


