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Tisková zpráva 
Libuška už je v Liberci. Prestižní cenu získalo 

divadlo potřetí za sebou 

Potřetí za sebou získalo liberecké Divadlo F. X. Šaldy čestnou cenu kritiků - Libušku - za nejlepší 

inscenaci na Festivalu hudebního divadla Opera. Na letošním 12. ročníku liberecký soubor bodoval s 

operou Eva skladatele Josefa Bohuslava Foerstera. Cenu převzali liberečtí divadelníci za účasti 

náměstka primátora Ivana Langra ve středu 10. června na jevišti Šaldova divadla před reprízou 

oceněného představení. 

„Velmi si vážím toho, že v Liberci máme špičkové divadlo. Věřím, že v budoucnu se na tomto jevišti 

budeme často setkávat při takto příjemných příležitostech, jako je předávání nejrůznějších cen. Není to 

dnes zdaleka poprvé a určitě ne naposledy,“ řekl náměstek Ivan Langr a celému souboru i ředitelce 

divadla Jarmile Levko adresoval hlubokou poklonu. 

Odborná porota na festivalu, který se uskutečnil letos v únoru v Praze, ocenila dokonalý soulad mezi 

hudebním nastudováním šéfa opery Martina Doubravského a režií Lindy Keprtové, jakož i výjimečné 

pěvecko-herecké výkony trojice protagonistů. Operní soubor Divadla F. X. Šaldy uspěl již potřetí za 

sebou. Na minulém ročníku festivalu získal cenu kritiků za nastudování opery Julese Masseneta Don 

Quichotte rovněž v režii Lindy Keprtové a na ročníku předminulém za operu Edgar. 

„Letošní ocenění má pro mě mimořádnou hodnotu. Jednak se festival rozšířil o slovenské operní domy, a 

jelikož jsem se já sám osobně zúčastnil mnoha festivalových představení, tak vím, že úroveň všech 

souborů byla letos určitě nejvyšší v historii,“ konstatoval šéf opery a dirigent představení Martin 

Doubravský. 

Na letošním ročníku Festivalu hudebního divadla Opera 2015 se za velkého zájmu publika představilo 

celkem šestnáct inscenací všech profesionálních českých i slovenských operních souborů. Přehlídku 

všech domácích operních domů pořádá v Praze Jednota hudebního divadla za spolupráce všech 

zúčastněných divadel a pražského Národního divadla, na jehož scénách se většina představení odehraje. 

Festival se koná od roku 1993, a to pravidelně každé dva roky. Každý soubor zde zahraje svou jedinou 

inscenaci podle svého výběru.  

Eva je nejznámější opera českého skladatele Josefa Bohuslava Foerstera na vlastní libreto podle hry 

spisovatelky Gabriely Preissové Gazdina roba z roku 1889. V díle Foerster spojil krutě pravdivý vesnický 

příběh s hlubokou psychologií postav a nevšední lyrikou. Potlačil folklórní prvky, aby dal vyniknout 

strhujícímu dramatu nešťastné ženy, která ztrácí svého milého, své dítě, svého manžela i víru v tento 

svět. 
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