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Městské divadlo Žatec a Město Žatec
uvádí operu v živém provedení souboru, baletu 

a orchestru Severočeského divadla Ústí nad Labem:

11. září 2020 ve 20:30 hodin
v letním amfiteátru Žatec, ul. Vrchlického.

Areál se otevírá pro veřejnost v 19:00 hodin, uzavření je ve 24:00 hodin. 

www.operazivevzatci.cz, www.divadlozatec.cz






Do areálu je zakázán vstup domácích zvířat. V okolí areálu jsou k dispozici parkovací 
místa pro osobní automobily. 

Důležité informace pro návštěvníky: 

V rámci zakoupené vstupenky získáte v Chrámu Chmele a Piva zdarma pěší výstup na 
rozhlednu Chmelový maják a možnost ochutnat speciálně uvařené pivo pro tuto 
příležitost Carmen jehož 0,3l degustaci máte také zdarma. 

V areálu je zajištěno občerstvení včetně kvalitního vína, piva a kávy. 

Začátek může být z důvodu špatného počasí posunut až o 30 minut. Představení se 
koná i při nepříznivém počasí (mírný déšť, chlad, apod). 

Do oploceného areálu amfiteátru je zakázáno vnášet a používat deštníky, v pokladně 
lze zakoupit pláštěnky a pěnové podsedáky. 

Během představení je zakázáno používat fotoaparáty, videokamery a jiné 
záznamové prostředky. 

Na lavičkách v hledišti platí přísný zákaz kouření i pro elektronické cigarety. 

Držitelé vstupenek mohou zaparkovat i v uzavřené ulici Vrchlického před letním 
kinem. 

Pro vozíčkáře a doprovod je vyčleněno 6 míst na představení. 

Pro diváky jsou k dispozici kamenné a mobilní toalety v areálu. 

Také je připraveno občerstvení včetně nápojů.



CARMEN
Opera o dvou dějstvích ve francouzském originále

LIBRETO: Henri Meilhac a Ludovic Halévy
DIRIGENT: Miloš Formáček

REŽIE: Andrea Hlinková
SCÉNA A KOSTÝMY: Josef Jelínek

CHOREOGRAFIE: Vladimir Gončarov
ASISTENT REŽIE: Tomáš Christian Brázda

SBORMISTR A ASISTENT DIRIGENTA: Jan Snítil

OSOBY A OBSAZENÍ 
CARMEN Kateřina Jalovcová / Šárka Hrbáčková / Nina Gracheva 

DON JOSÉ Nikolaj Višňakov / Milan Vlček 
ESCAMILLO Roman Krško / Richard Haan / Michael Kubečka 

MICAELA Valeria Vaygant / Gabriela Kopperová / Noema Erba 
MERCEDES Sylva Čmugrová / Eliška Zajícová 

FRASQUITA Jarmila Baxová / Zuzana Ballánová 
MORALES Martin Matoušek / Michael Kubečka 

ZUNIGA Serguei Nikitine / Radek Krejčí 
DANCAIRO Martin Matoušek / Petr Matuszek 

REMENDADO Jaroslav Kovacs / Milan Vlček

ORCHESTR, SBOR A BALET SEVEROČESKÉHO DIVADLA V ÚSTÍ NAD LABEM
KOREPETICE: Irina Lorenc / Jan Snítil

INSPICIENT: Kateřina Vídeňská
NÁPOVĚDA: Eva Jelínková

Přestávka po 2. dějství                                                     Délka představení cca 2.30 hod.



Obsah
1. dějství

Na rušném náměstí v Seville mezi tabákovou továrnou a hlavní strážnicí se hemží 
množství lidí. Venkovská dívka Micaela hledá mezi vojáky svého krajana Dona 
Josého. Dovídá se, že nastoupí službu až s další směnou a nechává mu vzkaz, že se 
ještě vrátí. Z tabákové továrny vycházejí o přestávce dělnice, mezi nimi i krásná 
cikánka Carmen obdivovaná všemi muži. Protentokrát se stane terčem jejího 
popěvku o lásce sám José, který si jí nevšímá a tím ji vyprovokuje k vyzývavému 
flirtování. Květ, který mu při odchodu Carmen se smíchem hodí, ho vyvede z klidu. 
V tom opět přichází Micaela, která mu přináší pozdrav od jeho matky. Matka ho v 
dopise zároveň žádá, aby se po skončení vojenskě služby vrátil domů a oženil se 
právě s Micaelou. V továrně vypukne rvačka a José je pověřen vyšetřit její příčinu. 
Přivádí Carmen, která napadla jednu z dělnic, Manuelitu. Don José má Carmen 
odvést do vězení, ale propadne jejímu kouzlu a nechá ji utéct.

2. dějství

V hospodě Lillas Pastia obveseluje Carmen s jinými cikánkami společnost 
důstojníků a jiných hostů. Během zábavy se dozvídá, že Don José byl za svůj 
prohřešek degradován a uvězněn. Jeho trest právě vypršel. Nálada v hospodě se 
zvedne příchodem slavného toreadora Escamilla, který chce zapít
svůj triumf v aréně. Děvčata usilují získat jeho přízeň, ale on má oči jen pro 
Carmen. Když hosté odejdou, hospoda se promění v doupě pašeráků. Pašeráci 
přemlouvají cikánky, aby šly s nimi a pomohly jim obelstít celníky. Carmen návrh 
odmítá, protože prý vzplanula láskou. Její vyvolený opravdu přichází. Je to José. 
Carmen ho vášnivě přivítá, tančí a chce získat jeho lásku. Zmámený José jejímu 
kouzlu podléhá, ale když z kasáren slyší troubit večerku, chce odejít. Uražená 
Carmen se mu vysmívá a posílá ho pryč. Poručík Zuniga přichází za Carmen, mezi 
oběma muži se strhne rvačka, pašeráci však zasáhnou. Poté, co napadl svého 
nadřízeného, se už José do kasáren vrátit nemůže a je nucen přijmout úděl zběha. 
Z lásky ke Carmen se stane pašerákem.

PŘESTÁVKA 25 - 30 MINUT







3. dějství

Pašeráci se na své cestě zastaví k odpočinku. Don José se mezi nimi cítí být 
cizincem, vzpomíná na svoji matku. Láska Carmen k němu dávno vyprchala, ale 
José se své vášně zbavit nedokáže a žárlí na Escamilla, kterého Carmen miluje a 
který přichází za pašeráky,  aby Carmen pozval na corridu v Seville. 
Mezi Donem José a Escamillem dojde k souboji a Carmen už stojí na toreadorově 
straně. Don José se chce vrhnout i na Carmen, ale jeho útok zastaví Micaela, která 
se za Josém vydala, aby ho odvedla k jeho umírající matce. José s ní odchází, ale 
vyhrožuje Carmen smrtí,  jestli ho zradí.

4. dějství

Před arénou v Seville lid zdraví statečné toreadory,  zvláště Escamilla, který 
přichází v doprovodu Carmen. Corrida začíná. Carmen nedbá varování svých 
přátel, že  Don José je nablízku. Naopak na svého bývalého milence čeká, aby s ním 
svůj vztah definitivně skončila. Z Dona José už je jen lidská troska, prosí Carmen 
a zapřísahá ji svojí láskou. Ale Carmen ho pyšně odmítá, její láska k němu je už 
dávno pryč. Na důkaz svých slov hodí Josému k nohám prsten, který jí kdysi 
daroval, a chce odejít do arény.  Zoufalý a zničený José ji zabije.



Dnes se zdá takřka neuvěřitelné, že jedna z nejslavnějších světových oper vůbec,  
Bizetova Carmen, se při své premiéře 3. března 1875 v pařížské Opéra-Comique 
setkala s neúspěchem, který společně s rozvratem manželství přispěl pouhé tři 
měsíce po premiéře k předčasné smrti teprve sedmatřicetiletého skladatele na 
srdeční záchvat. 

Bizet si na svém novém operním díle velmi zakládal, zvláště když jeho předchozí 
opera Don Rodrigue padla v roce 1873 za oběť požáru pařížské operní budovy. 
Libreto mu na základě stejnojmenné novely Prospera Mérimée vytvořili zkušení 
libretisté Henri Meilhac a Ludovic Halévy a Bizet sám měl tentokrát možnost se na 
utváření libreta spolupodílet - tak např. výrazně přepracoval text slavné habanery. 

Podle požadavků operních zvyklostí a v zájmu zajištění jevištní účinnosti libretisté 
námět novely, která je z větší části psána jako vlastní retrospektivní vyprávění 
Dona José před jeho popravou, výrazně zestručnili a pozměnili řadu situací i 
Motivací.
Například zcela nově vytvořili v kontrastu k démonické Carmen postavu Micaely, 
která se v novele vůbec neobjevuje.
Škrtli postavu Carmenina manžela Garcíi, zabitého v souboji s Donem José. Z jen 
letmo zmíněného náhodného Carmenina milence, toreadora Lucase, kterého 
Carmen nijak zvlášť nemiluje a uvažuje dokonce o jeho okradení, se stává 
imponující Escamillo se svojí slavnou árií.
Také k zavraždění Carmen nedochází jako v opeře v Seville před arénou během 
Escamillova zápasu s býkem, ale v opuštěné lesní úžlabině. 
Bez podstatné změny však z novely do opery přešel osudový vztah dvou hlavních 
postav, Dona José a Carmen, který oběma přináší smrt.
Carmen ji s fatalistickou odevzdaností očekává z rukou Dona José, aniž by se 
pokusila zachránit, a volí raději smrt než ztrátu osobní svobody. Dona José jeho 
vášnivá posedlost ke Carmen přivádí postupně na cestu zločince a na popraviště. 

Jistě to byla z velké části syrovost příběhu končícího bez jakékoli katarze, s čím se 
francouzské publikum těžce vyrovnávalo a co způsobilo zprvu odmítavé přijetí 
díla.
Carmen však přesto nezapadla – již 23. října 1875 ji uvedla vídeňská opera (tehdy 
Bizetův přítel Ernest Guiraud opatřil Carmen recitativy, zatímco původní verze 
podle zvyklostí Opéra-Comique měla jednotlivá hudební čísla spojená prózou), 
následoval Brusel, Londýn, New York, Petrohrad, Berlín.
V roce 1884 ji uvedlo pražské Národní divadlo jako první zahraniční dílo na svém 
jevišti.
Po dvaceti letech od své premiéry se Carmen při svém znovuuvedení v Paříži 



dočkala již své 1000. reprízy. 
Ke vzrůstající oblibě Carmen vedle měnícího se vkusu publika, které brzo začalo 
snášet i drastické náměty veristické, přispěly samozřejmě zásadní měrou její 
nesporné kvality hudební –  výrazně osobitá invence melodická i harmonická, 
schopnost sugestivně hudebně evokovat 

Carmen s Donem José. Friedrich Nietzsche po roztržce s Richardem Wagnerem 
staví Carmen jako pravé operní drama do protikladu k hudebním dramatům 
Wagnerovým (ovšem v soukromé korespondenci tvrdí něco zcela jiného: „Neměl 
bys brát vážně to, co říkám o Bizetovi, Bizet pro mě dočista nic neznamená. Ale má 
to silný účinek jako ironický protiklad k Wagnerovi.“) 

Upřímné a nanejvýš obdivné zhodnocení Carmen však vydal po jejím shlédnutí v 
Paříži Petr Iljič  Čajkovskij: „To je v nejpravdivějším slova smyslu mistrovské dílo, to 
znamená jedna z těch řídkých skladeb, které v nejvyšší míře zrcadlí hudební 
snažení celého století... Jsem přesvědčen, že Carmen bude za deset let 
nejpopulárnější operou na celém světě.“

Jan Snítil, sbormistr a asistent dirigenta



Vstřícné poděkování si zaslouží:

Generální partner:

Hlavní partneři:

Partneři:

Děkujeme:

Chmelaøství
 Žatec

KHK ŽATEC s.r.o.

v jednání v jednání

a.s.
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