
 

Nejlepší českou operu hledejte v Šaldově divadle 
20.2.2013 — Mladá fronta DNES 

Operní soubor libereckého Divadla F. X. Šaldy obhájil na pražském festivalu Opera 2013 titul nejlepší opery 
v republice. Krom toho má liberecké divadlo tři nominace na divadelní Ceny Thálie. 

LIBEREC Je to pozoruhodná nepřímá úměra. Ačkoliv se liberecké divadlo již léta potýká s balancováním na 
pokraji přežití, sklízí u odborníků úspěch za úspěchem. 

Tím zatím posledním je titul nejlepší české opery. Liberečtí pěvci si jej odvezli z pražského festivalu Opera 
2013, kde vystoupili s inscenací Don Quichotte. 

Poprvé dala porota cenu dvakrát po sobě jednomu souboru 

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

Liberecká opera tak prokázala, že dlouhodobě patří k nejlepším operním domům v zemi, což je v konkurenci 
například pražského či brněnského Národního divadla vynikající vizitka. Z deseti ročníků festivalu, kterých 
se liberecká opera zúčastnila, si totiž liberečtí 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. ,,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, a to v nejprestižnějších kategoriích: 
inscenace Pucciniho opery Edgar získala ocenění za nejlepší představení od operních kritiků i od diváků 
samotných. 

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 již zmíněné 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: operní zpěvák Pavel Vančura za úlohu Marbuela 
v opeře Čert a Káča a Markéta Tallerová za výkon v muzikálu Dnes večer: Lola Blau. Pro oba to přitom 
nebyla první nominace. Udílení cen se uskuteční 23. března v Národním divadle v Praze, večer bude 
přenášet Česká televize na prvním programu v hlavním vysílacím čase. 

*** 

3 nominace na Thálie má liberecké Šaldovo divadlo. 



FAKTA Ceny Thálie Letos se budou vyhlašovat už podvacáté. Udělují se především za mimořádné 
umělecké výkony v uplynulém roce. Jsou udělovány ve čtyřech oborech: v činohře, v opeře, v baletu, 
pantomimě či jiném tanečně dramatickém žánru a v muzikálu, operetě či jiném hudebně dramatickém žánru. 
Ceny Thálie vytvořili podle návrhu architekta Bořka Šípka skláři z hutě Ajeto v Lindavě u Nového Boru. Na 
výrobě Thálií se podílí až osm lidí. Nejkratší dobu, dvacet minut, trvá vyfouknutí základního tvaru. Další 
dva dny se pak musí brousit. 

Foto popis| Don Quichotte Liberecká inscenace Don Quichotte dostala nejvyšší ocenění na pražském 
festivalu Opera 2013. 

Foto autor| Foto: Ota Bartovský, MAFRA 

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj 

 


