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Známou operu Bedřicha
Smetany Čertova stěna nastu-
doval operní soubor Národní-
ho divadla moravskoslezského
v Ostravě. 

Premiéra nové verze komicko-
romantického díla se uskuteční
ve čtvrtek 12. června v Divadle
Antonína Dvořáka.

Čertova stěna se do Ostravy
vrací pravidelně a vždy s divác-
kým úspěchem. „Naše inscenace
je v pořadí osmým nastudováním
tohoto díla na ostravském jevišti
od roku 1923,“ říká dramaturg
opery NDM Daniel Jäger.

Jak tvrdí hudební ředitel os-
travské opery Robert Jindra, kte-
rý bude při představení dirigovat
orchestr, skladatel se nechal při
psaní Čertovy stěny inspirovat
tvorbou Richarda Wagnera. „Ale
nakonec si vytvořil svébytný hu-
dební jazyk, například ve třetím
jednání můžeme vysledovat do-
slova originální harmonické po-
stupy. V Čertově stěně se prolí-
nají tři hudebně-tematické
roviny: český folklór, ďábelskost

a niterné vyjádření hloubky mi-
lostného citu,“ říká Jindra.

Práci na Čertově stěně začal
Smetana krátce po premiéře ope-
ry Tajemství, kdy požádal spiso-
vatelku Elišku Krásnohorskou
o libreto pro komickou operu.
„Kompozicí chtěl nalézt novou
chuť do života, v té době ho su-
žovala hluchota a s ní spojené
chmurné nálady. Spisovatelka
vytvořila libreto k Čertově stěně
volně inspirované životními osu-
dy představitelů šlechtického ro-
du Rožmberků,“ uvádí mluvčí
divadla Marcela Bednaříková.

Eliška Krásnohorská v opeře
zpracovala témata neúspěšných
námluv Voka Vítkovice z Rožm-
berka, Vokovy zásnuby s dcerou
jeho někdejší lásky hraběnkou
Hedvikou ze Šauenburka a také
několik pohádkových prvků z le-
gend z oblasti Povltaví. 

V režii Jiřího Nekvasila se mo-
hou diváci těšit na pěvce Marti-
na Bártu a Ivana Kusnjera, kteří
budou alternovat v roli Voka Vít-
kovice. V dalších rolích se před-
staví Kateřina Jalovcová a Mi-
chaela Kapustová, Aleš Briscein
a Luciano Mastro  a další pěvci.

Druhá premiéra 14. června bude
věnována životnímu jubileu jedné
z nejvýznamnějších ostravských
operních sólistek a někdejší vyni-
kající představitelce Hedviky pa-
ní Evě Gebauerové-Phillips.

Operní sezóna skončí u Čertovy stěny

Snímek ze zkoušky inscenace Smetanovy opery Čertova stěna.
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Jde o osmé 
nastudování díla 
na ostravském jevišti

Robert Jindra, šéf opery


