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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Christina Vasileva se vrací do Prahy 

 

V Praze 4. září 2014 

 

Po třech letech se na jeviště Státní opery vrací držitelka Ceny Thálie sopranistka Christina 

Vasileva. V představení Verdiho opery Trubadúr v neděli 7. září 2014 vystoupí v roli 

Leonory po boku tenoristy Gianluky Zampieriho v roli Manrica. Nedělní představení bude 

rovněž mimořádné pro mezzosopranistku Kateřinu Jalovcovou, která vystoupí na scéně 

Státní opery poprvé jako Azucena. 

 

„Trubadúr je pro mě vrcholem belcantového umění a právě díky tomu je oddaná, věrná a 

obětavá Leonora krásnou a zároveň obtížnou rolí. Stejně náročné party koneckonců 

zpívají i tři moji kolegové. Do Prahy se vracím opravdu ráda,“ říká Christina Vasileva. Mezi 

její poslední pražská vystoupení patřila Káťa Kabanová Leoše Janáčka v režii Roberta 

Wilsona a v hudebním nastudování Tomáše Netopila, za kterou získala zmíněnou Cenu 

Thálie. Za ztvárnění Desdemony ve freiburské produkci Verdiho Ottella v roce 2011 byla 

německým magazínem Opernwelt nominována na Pěvkyni roku. Hudební ředitel Státní 

Opery Martin Leginus oslovil Christinu Vasilevu i pro postavu Marguerity v Boitově 

Mefistofelovi, jehož premiéra je naplánována na leden příštího roku.  

 

K mimořádnosti večera přispěje také nové obsazení role Azuceny. „Jsem opravdu ráda za 

příležitost zazpívat si tak emotivní a rozporuplnou postavu. Azucena rozhodně patří mezi 

mé oblíbené role. Poprvé jsem ji zpívala v Divadle J. K. Tyla v Plzni, poté v Divadle F. X. 

Šaldy v Liberci a naposledy to bylo v italském Bolzanu a Piacenze. Také se těším na 

výbornou Christinu Vasilevu, se kterou jsem v této roli stála na jevišti v libereckém 

Trubadúrovi,“ říká Kateřina Jalovcová. Zatím poslední rolí Kateřiny Jalovcové v Národním 

divadle byl Lišák Zlatohřbítek v inscenaci Janáčových Příhod lišky Bystroušky v režii 

Ondřeje Havelky. V začínající sezoně ji čeká účinkování v nových inscenacích Kouzelné 

flétny a Borise Godunova a na repertoáru má dalších osm rolí v Národním divadle. 

 

Představitel trubadúra Manrica italský tenorista Gianluca Zampieri je českému publiku 

také dobře známý. V roce 2008 získal Cenu Thálie za titulní roli Cyrana z Bergeracu v 

opeře Franca Alfana, kterou nastudoval pro ostravské divadlo. V pražském Národním 

divadle vytvořil postavu Alberta Gregora v koprodukční produkci Janáčkovy Věci 

Makropulos v režii Christophera Aldena. 
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