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Don Giovanni se během srpna 2018 vrací do Stavovského
divadla ve slavné Kašlíkově inscenaci
V Praze 18. července 2018
Opera Wolfganga Amadea Mozarta plná lásky, vášně a intrik se vrací na jeviště
Stavovského divadla, a to v době od 9. do 31. srpna 2018. Půjde o verzi
inscenace, kterou v Praze během minulé sezony oživil Plácido Domingo dvěma
slavnostními provedeními k 230. výročí světové premiéry Dona Giovanniho ve
Stavovském divadle. V produkci vystoupí sólisté Opery Národního divadla a
Státní opery a za doprovodu Orchestru a Sboru Státní opery pod taktovkou
dirigentů Richarda Heina a Jiřího Štrunce.

Toto uvedení Dona Giovanniho je holdem nejen Mozartovi samotnému, nýbrž také
dvěma velkým osobnostem české i světové divadelní historie – režisérovi Václavu
Kašlíkovi a scénografovi Josefu Svobodovi. Jejich inscenace Dona Giovanniho
vznikla roku 1969. Novodobá replika pak ve zpracování režiséra Jiřího Nekvasila,
scénografa Daniela Dvořáka a kostýmního výtvarníka Theodora Pištěka v roce 2006.
Jejím nejvýraznějším rysem je právě scénografie, která invenčně pracuje s
architektonickými prvky hlediště Stavovského divadla a nechává pokračovat
proscéniové lóže jako hlavní prvek dekorace dále do jeviště, zúročuje vzácnou
skutečnost, že jsme přímo v místě světové premiéry této „opery oper“.
Ta se zde uskutečnila pod taktovkou samotného skladatele 29. října 1787 a je dodnes
opředena legendami: premiéra musela být z nejrůznějších důvodů několikrát
odložena, dále se říká, že Mozart komponoval předehru teprve v noci před premiérou
a hudebníkům předložil kopistou rozepsané party, na nichž ještě neoschl inkoust,
na poslední chvíli…Každopádně vše dobře dopadlo a Mozart 4. listopadu v listu z
Prahy mohl svým přátelům oznámit, že 29. října byla jeho opera Don Giovanni s
ohromným ohlasem uvedena, a že by si býval přál, aby se všichni mohli na jeho radosti
podílet.
Opera je nastudována v italském originále, v představení jsou použity české a anglické
titulky.
Délka představení: 3 hodiny
Vstupenky k dostání v předprodejích Národního divadla a online zde:
https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/13099?t=2018-08-09-19-00
.
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