
 
Tisková zpráva 3. 2. 2014, Praha 

 

CINÉmaCULTURE v KIN Ě 35 a v Kině LUCERNA 
 

 
 

 

V letošním roce Kino 35 a kino Lucerna zahájily nový společný projekt. V rámci 

CINÉmaCULTURE zprostředkují přenosy z Pařížské národní opery a poskytnou tak 

široké veřejnosti  bohatou a ambiciózní podívanou. První přímý přenos bude 

v únoru a další dva v červnu.  

Kino 35 v létě nabídku rozšíří o záznamy představení z Aix-en-Provence a na 

podzim o záznam opery Les Indes Galantes. 

PROGRAM: 
 
DĚVČE ZE ZLATÉHO ZÁPADU 

10/2 přímý přenos v Lucerně (Vodičkova 36, Praha 1) v 19:15 

27/2 záznam v KINĚ 35 (Štěpánská 35, Praha 1) v 18:30 

 

Opera o třech dějstvích (1910). Hudba Giacomo Puccini (1858-1924). 

Libreto: Guelfo Civinini a Carlo Zangarini. Podle dramatu Davida Belasca The Girl of 

the Golden West (Děvče ze Zlatého západu). 

Orchestr a sbor Pařížské národní opery. 180 min. 

 

V hostinci U Polky vzpomínají zlatokopové na svou matku, která zůstala v Itálii, 

zatímco jim hostinská Minnie předčítá z bible. Láska ji potká v podobě zločince, ale 

Minnie v něm vytuší dobré srdce a příslib společného štěstí. 



Puccini dal opeře její první western poté, kdy se již tento žánr etabloval v literatuře, 

a v době, kdy se začal objevovat na plátnech kin. Divadlo o duších z konce světa je 

plné smíchu i slz, exotické a dojemné zároveň... Toto autentické mistrovské dílo 

vzniklo v Metropolitní opeře v New Yorku v roce 1910 se konečně dostává i na 

repertoár Pařížské opery. 

http://www.operadeparis.fr/saison-2013-2014/opera/la-fanciulla-del-west-
giacomo-puccini 
 
Další p ředstavení : 
 
3. 6. přímý přenos z Baletu pařížské opery Balanchine / Millepied, v KINĚ 35  

17. 6. La Traviata, přenos v kině Lucerna  

27. 6. La Traviata, záznam v KINĚ 35  

 
Trailery k představením : 
 
http://youtu.be/JxmgM7mSbvA  

http://youtu.be/rCVLegZOO10  

CINÉmaCULTURE  - dokumentární filmy o malířích a hudebnících, filmy uváděné u 

příležitosti návštěv spisovatelů či umělců (Jane Birkinová, Tahar Ben Jelloun, Benda 

Bilili), filmové záznamy divadelních představení, baletů a oper (Atys, Boléro, Pták 

ohnivák), přednášky, kinokoncerty (Magnetická pole Jana Švankmajera), projekce v 

rámci festivalu Komiksfest (Pascal Rabaté), projekce animovaných filmů Michela 

Ocelota, debata s držitelem Nobelovy ceny za literaturu Gao Xingjianem, promítání 

s účastí Yasminy Khadry... 

...každý si přijde na své!  

 

Opéra nationale de Paris (Pařížská národní opera) je nejvýznamnější operní soubor 

ve Francii. Sídlí v Paříži ve dvou budovách: v historické Opéra Garnier z 19. století, která 

od roku 1989 slouží především pro představení baletu a klasických oper a se svou rozlohou 

11 237 m2 je největším divadlem na světě, a v moderní Opéra Bastille. 

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 
www.facebook.com/InstitutFrancaisdePrague 


