V Liberci 31. března 2013

Tisková zpráva
Nejlepší českou operu hrají v Šaldově divadle.
Tvůrci převzali ocenění
Mimořádný úspěch slaví liberecké Divadlo F. X. Šaldy. Podruhé v řadě získal soubor liberecké opery
hlavní cenu za nejlepší inscenaci na pražském festivalu Opera. Porota kritiků ocenila nastudování
opery Julese Masseneta Don Quichotte. Operního „Oscara“ převzali tvůrci inscenace v sobotu 30.
března na prknech Šaldova divadla za účasti představitelů Statutárního města Liberec – náměstků
primátorky Jiřího Šolce a Kamila Jana Svobody. Po předání ceny následovalo představení oceněné
opery.
Jak prozradila kritička a členka odborné komise Radka Hrdinová, porotci se na vítězi dohodli snadno.
Inscenace naplnila všechny profesionální parametry. Kritička vyzdvihla hlavně nápaditou režii a
perfektní sladění hudby se scénografií. „Inscenace funguje bezvadně jako velký prokomponovaný
celek, což současné moderní divadlo vyžaduje,“ dodala.
Náměstek pro kulturu Kamil Jan Svoboda připomněl, že soubor liberecké opery zvítězil na festivalu
v silné konkurenci dvakrát po sobě a prestižní titul nejlepší opery v republice obhájil. „To je
mimořádný úspěch a velká čest. Liberecká opera za sebou zanechala Státní operu i obě Národní
divadla. Věřím, že na příštím ročníku festivalu budeme slavit stejně,“ řekl Kamil Jan Svoboda. Za
vynikající reprezentaci města poděkoval všem tvůrcům a každému, kdo se na inscenaci podílí,
náměstek Jiří Šolc.
Massenetovu operu v libereckém divadle hudebně nastudoval a diriguje šéf opery Martin
Doubravský, režisérkou inscenace je Linda Keprtová. Don Quichotte - na rozdíl od jiných
Massenetových děl a francouzské operní tradice vůbec - neohromuje svou délkou, ale spíše
barevností a proměnlivou krásou různých hudebních stylů, které spojuje v pestrou mozaiku. Hluboká
melancholie, stejně jako nevázané veselí, něžné vyznání lásky i boj s větrnými mlýny, to vše je
spojeno v této hrdinské komedii, jak Massenet svou operu nazval.
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