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Státní opera v Plamenech!
Donjuanovský příběh podle Calixta Bieita
Státní opera uvede v rámci cyklu Musica non grata českou verzi surrealistické opery
Plameny Erwina Schulhoffa, a to poprvé od světové premiéry v Brně v roce 1932.
Tým Národního divadla pro tuto příležitost zrekonstruoval původní české libreto
Karla Josefa Beneše. Netradičně pojatý donjuanovský příběh režíruje Calixto Bieito,
hudebního nastudování se ujal Jiří Rožeň.
Poprvé „vyšlehnou“ Plameny ve Státní opeře v neděli 12. června.
„Nevěděl jsem, zda dokážu tohle dílo úplně pochopit, ale cítil jsem, že jej budu umět naplnit svými
představami,“ odpověděl Calixto Bieito na otázku, jaký byl jeho první pocit z Schulhoffovy opery
Plameny. Ve své režijní koncepci se otevřeně hlásí k okouzlení španělským surrealismem, především
filmovou tvorbou Louise Buñuela. „Plameny představují dílo, které dává prostor mluvit o temnotě,
o lidské prázdnotě, o obrazech, které se zjevují v našich snech, o přechodu ze života ke smrti,
o svádění, touze a lásce. Je to opera, která dýchá absolutní svobodou našich představ,“ dodává.
Devětadvacetiletý Erwin Schulhoff začal na svém jediném operním titulu pracovat v roce 1923 poté,
co se vrátil z Německa do rodné Prahy. S eroticky dráždivou scénickou poémou Don Juan literáta
Karla Josefa Beneše, jež se stala základem libreta k opeře Plameny, ho seznámil Max Brod. Libreto
napsal Karel Josef Beneš, ovšem Schulhoff, jehož mateřskou řečí byla němčina, komponoval hudbu
na německý překlad Maxe Broda. Na díle pracoval s přestávkami až do roku 1929, tedy v období
silného okouzlení jazzem a prvky dada, jež se do Plamenů zákonitě promítlo. „Opera je již na první
poslech výjimečná svou stavbou, neboť jsou v ní rozsáhlé plochy čistě symfonické hudby. Naopak
zpěvem Schulhoff spíš šetří, sbor najdete dokonce jen v jednom čísle,“ říká dirigent Jiří Rožeň.
„Ohromně zajímavé je Schulhoffovo kloubení stylů. Jeho hudba zní občas až pozdně romanticky,
občas expresionisticky, jsou zde plochy vycházející z impresionismu, a najednou střih a přijde
jazzová scéna nebo psalmodie řeholnic,“ dodává. Schulhoff se v partituře rovněž na několika místech
zcela vědomě hlásí k Mozartovu Donu Giovannimu. Dějově se však jeho a Benešův Don Juan od
toho mozartovského výrazně liší. Zatímco Don Giovanni umírá, Don Juan v Plamenech je odsouzen
k věčnému životu. „Děj opery probíhá v podstatě jako sled obrazů na způsob filmového střihu.
Tento princip Schulhoffovi a Benešovi umožnil, že jednotlivé scény mohly být uspořádány v různém
pořadí, také rozšířeny o další výstupy v rámci jedné z nich, nebo že mohla být přidána scéna zcela
nová,“ upřesňuje Jitka Slavíková, dramaturgyně Opery Národního divadla a Státní opery, která
zrekonstruovala z dobových pramenů české libreto Karla Josefa Beneše. Beneš svůj původní text do
klavírního výtahu opery vepsal poté, co o světovou premiéru díla projevilo v roce 1931 zájem Zemské
divadlo v Brně. Vepsání původní české verze vznikalo velmi překotně a k zásadním úpravám opery
došlo i bezprostředně po premiéře, která se konala 27. ledna 1932. „Schulhoff se s Benešem dohodl
na rozdělení opery do tří částí a na dalších změnách. Zásadním doplněním byla zbrusu nová scéna
Bouře, vložená do druhého dějství mezi obrazy Dialog a Rozprava s mořem,“ přibližuje další detaily
Jitka Slavíková.
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Žádný finální čistopis libreta opery se všemi změnami a dodatky se nedochoval, a tak se naskytla
výjimečná příležitost pokusit se jej zrekonstruovat ze všech dostupných pramenů: tří klavírních
výtahů, autografu a opisu partitury a několika dochovaných rukopisů a strojopisů libreta. Práce na
rekonstrukci libreta trvala několik měsíců. Další výjimečné úsilí vložil tým Opery Národního divadla
do úprav partitury během hudební přípravy díla, neboť na mnoha místech bylo nutné přizpůsobit
zpěvní linku českému textu. Připravované provedení ve Státní opeře nabídne operu Plameny včetně
dokomponovaného obrazu Bouře a výstupů Markétky a postav commedie dell’arte.
Erwina Schulhoffa a Karla Josefa Beneše spojila nejen práce na opeře Plameny, ale i tragický osud,
jenž jim připravila druhá světová válka. Beneš byl pro svou účast v protinacistickém odboji odsouzen
k trestu smrti, který byl posléze změněn na vězení a pobyt v nelidských podmínkách několika
koncentračních táborů. Erwin Schulhoff se konce války nedožil: jako sovětský občan (sovětské
občanství přijal v roce 1941) byl deportován do internačního tábora ve Wülzburgu v Bavorsku,
kde 18. srpna 1942 podlehl tuberkulóze.
„Plameny jsou pozoruhodné dílo zkomponované pozoruhodným skladatelem. Schulhoff je podle
mého názoru jedním ze zásadních autorů své doby, který hluboce ovlivnil své současníky a jemuž se
nedostalo zdaleka takového uznání, jaké by si zasloužil. Jeho jediná opera je fascinujícím dílem, jež
nabízí nový pohled na slavný donjuanovský mýtus,“ říká Per Boye Hansen, umělecký ředitel Opery
Národního divadla a Státní opery. V českém debutu se v titulních rolích představí ukrajinský tenorista
Denys Pivnickij (Don Juan), norská mezzosopranistka Tone Kummervold (La Morte) a ukrajinská
sopranistka Victoria Korosunova (trojrole Donny Anny, Ženy a Řeholnice), držitelka Ceny Marie
Callasové. Opera bude vedle šesti představení ve Státní opeře v červnu a v listopadu 2022 uvedena
rovněž na Mezinárodním hudebním festivalu Janáček Brno.
Projekt Musica non grata je realizován s finanční podporou Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo v České republice. Opera Národního divadla děkuje Národnímu muzeu – Českému muzeu
hudby, Literárnímu archivu Památníku národního písemnictví a Moravskému zemskému muzeu
v Brně za poskytnutí cenných obrazových a notových materiálů k opeře Plameny a k osobnostem
Erwina Schulhoffa a Karla Josefa Beneše.
Notový materiál opery Plameny s německým překladem libreta vydalo v roce 1994 nakladatelství
Schott Music GmbH.
Denys Pivnickij
„Don Juan je jedinečná role, protože v jeho charakteru můžete najít úplně všechno: dítě, otce, bratra,
přítele, nepřítele, chlapa, který ostatní zneužívá. Je takovým samostatným malým vesmírem. Jedna
z nejvášnivějších rolí, na kterých jsem kdy pracoval.“
Tone Kummervold
„Schulhoffova hudba je velmi ‚divadelní‘ a neustále vás inspiruje ke spoustě nápadů. Zbožňuji, když začne
z ničeho nic hrát jazzový orchestr, miluji tu spontánnost, když se hudba najednou úplně změní, otevře
se a je jako velké kolo, které se otáčí s veškerou silou. Co mám ale na Schulhoffově hudbě nejradši? Jak
snadno se skrze ni vstupuje do světa, do kterého vás chce on sám dostat.“
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Victoria Korosunova
„Příběh několika žen, které ztvárňuji, vypráví o vnitřní samotě. Proč jsou tak nepříjemné? Proč umírají
nebo zabíjejí? Protože uvnitř sebe sama nemají nic než prázdnotu. Takže když potkají Juana, chtějí si
z něj vzít tu ohromnou energii, jeho styl života a nezajímá je, že je krutý, že je vrah. Jednoduše z něj chtějí
kousek, aby cítily samy sebe. Juan je někdo, kdo ostatní zneužívá, a tyhle ženy, ubohé ženy, které nemají
rády samy sebe, chtějí být s ním, protože nevědí, co je láska.“
Hosté tiskové konference
Calixto Bieito, režisér
Jiří Rožeň, dirigent
Denys Pivnickij, tenor
Tone Kummervold, mezzosoprán
Victoria Korosunova, soprán
Tereza Dubsky, projektová manažerka Musica non grata
Andreas Krause, hlavní umělecký editor v oblasti soudobé hudby Concert Opera Media Division
nakladatelství Schott Music GmbH & Co. KG
Termíny představení (2022)
červen: 12., 15., 18. a 24.
listopad: 17. a 26.
MHF Janáček Brno: 20. 11. 2022
Karel Josef Beneš
Prolog ze scénické poémy Don Juan, která se stala základem libreta k opeře Plameny
Z rukopisu datovaného 2. května 1922
Osamělý dům. –
Z okna tryská bílý svit,
tmu chtivě svléká,
k hříchu svádí noc.
Lesk vlhký ve zraku,
kdos‘ v černém plášti,
ve fraku
se v kužel světla vnořil.
(Přes srp měsíce
tiše plujíce,
hle bílá oblaka – –
jak těla nahých žen…!)
Zpola úsměv, zpola sten:
dům zří náhle otevřen…

Vstoupil.
Jak černá pečeť mlčení
se dvéře za ním zavřely.
(Rubášem bílým zastřena,
marně tluče
postava mlčící
na dveří křídla zavřená.)
Noc horce zadýchla,
zrud‘ okna svit,
kdos‘ zalkal, vášní zpit –
a okno zhaslo…
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Plameny (části)
Prolog
Scéna 1: Nokturno
Scéna 2: Píseň ohně
Scéna 3: Půlnoční mše
Scéna 4: Chiméra
Scéna 5: Galerie
Scéna 6: Dialog
Scéna 7: Bouře
Scéna 8: Rozprava s mořem
Scéna 9: Karnevalová noc
Scéna 10: Banket
Scéna 11: Nokturno

Inscenační tým
Hudební nastudování a dirigent: Jiří Rožeň
Režie: Calixto Bieito
Scéna: Calixto Bieito, Anna-Sofia Kirsch
Kostýmy: Barbora Maleninská
Světelný design: Jan Dörner
Sbormistr: Adolf Melichar
Dramaturgie: Jitka Slavíková
Obsazení
Don Juan: Denys Pivnickij (český debut)
La Morte (Smrt): Tone Kummervold (český debut)
Donna Anna / Řeholnice / Žena: Victoria Korosunova (český debut)
Markétka: Tamara Morozová
Komtur: Jan Hnyk
Harlekýn: Michal Marhold
Pulcinella: Vít Šantora
Pantalon: Jaroslav Patočka
Otec Dona Juana: Josef Palán (němá role)
Stíny: Magdalena Heboussová / Tamara Morozová / Yukiko Kinjo / Stanislava Jirků / Veronika
Hajnová / Kateřina Jalovcová
Orchestr Státní opery
Sbor Státní opery
Spoluúčinkuje Balet Opery Národního divadla pod vedením Jiřího Hejny
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Detail inscenace: https://bit.ly/3sTaNAu
Fotodokumentace (ke stažení do 30. 6. 2022)
Fotografie z připravované premiéry:
https://1drv.ms/u/s!ApBE3x3pPyNihbA8lHpjvT_1G43-Gg?e=9rEOZc
© narodni-divadlo.cz | Zdeněk Sokol
Historické fotografie pro on-line média (72 dpi)
https://1drv.ms/u/s!ApBE3x3pPyNihbBKau1eDavrmz5LfA?e=dfNx7L
© Ze sbírek Národního muzea – Českého muzea hudby
https://1drv.ms/u/s!ApBE3x3pPyNihbBNzLOp219KlV5XDg?e=4VH3hB
© Originály archiválií uloženy v Literárním archivu PNP
Fotografie v tiskové kvalitě dodáme dle individuálních požadavků (kontakt press Musica non grata)
Foto umělci: https://1drv.ms/u/s!ApBE3x3pPyNihbBSPzetuCkRhmUpRQ?e=m3r7fv
© uveden v názvu fotografie

…a přece zní dál!
musicanongrata.cz

Kontakt press Musica non grata
Iva Nevoralová
PR & marketing Musica non grata
+420 608 028 054
i.nevoralova@narodni-divadlo.cz
Kontakt press Národní divadlo
Kateřina Motlová
PR Opery ND a SO
Tel: +420 725 712 443
E: k.motlova@narodni-divadlo.cz

Tomáš Staněk
Tiskový mluvčí ND
Tel: +420 605 207 249
E: t.staněk@narodni-divadlo.cz
Sociální sítě
https://www.facebook.com/groups/
musicanongrata
facebook.com/ndopera
instagram.com/narodnidivadlo_opera
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