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Operní soubor libereckého Divadla F. X. Šaldy obhájil na pražském festivalu Opera 2013 titul 
nejlepší opery v republice se svým představením Don Quichotte. Krom toho má liberecké 
divadlo tři nominace na divadelní Ceny Thálie, které se budou rozdávat v březnu.  

 

Na festivalu Opera 2013 vystoupili liberečtí pěvci s inscenací Don Quichotte. | foto: Ota 
Bartovský, MAFRA  

"Jedná se o mimořádný úspěch - je to poprvé, kdy porota kritiků dala hlavní cenu dvakrát po 
sobě jednomu souboru," raduje se liberecký dirigent Martin Doubravský. 

Z deseti ročníků festivalu, kterých se severočeská opera zúčastnila, si liberečtí umělci odvezli 
devět ocenění. "Takovým výčtem cen z minulosti se nemůže pochlubit žádný operní soubor v 
České republice," zdůraznil Doubravský. 

Přehlídka Opera 2013 přivádí každé dva roky do Prahy všechny operní soubory z celé České 
republiky, aby ukázaly své nejlepší inscenace. Na konci festivalu se již tradičně udílejí ceny 
Libušky v několika kategoriích. 

http://www.idnes.cz/


Tři nominace na Thálie: dvě za operu, jedna za balet 

"Libuška je vlastně český divadelní Oscar - nejvýznamnější operní ocenění, které lze v České 
republice získat," popsal ředitel Divadla F. X. Šaldy Martin Otava. Na minulém ročníku 
získala liberecká opera Libušky hned dvě: inscenace Pucciniho opery Edgar získala ocenění 
za nejlepší představení od kritiků i od diváků. 

Krom triumfu operního souboru si Šaldovo divadlo může připsat další úspěch: tři umělci se 
dočkali širší nominace na Cenu Thálie 2013. První z nich je Lívia Obručník Vénosová za roli 
Violetty v opeře La Traviata. 

Druhou Jana Wallingerová za ztvárnění Dulcinée v opeře Don Quichotte a třetím Alexej 
Yurakov coby Harald v baletu Harald - hvězda se vrací!. Naposledy získali herci z Liberce 
Ceny Thálie za rok 2009. 

Udílení cen se uskuteční 23. března v Národním divadle v Praze, večer bude přenášet Česká 
televize na prvním programu v hlavním vysílacím čase. 
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