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Mozart’s Don Giovanni to celebrate 230 years from 
its world premiere in a new production conducted by 
Plácido Domingo  

On 27 and 29 October 2017, the Estates Theatre in Prague will witness a truly once-in-a-
-lifetime event. On the eve of its world premiere anniversary, Mozart’s Don Giovanni will 
be presented in a new production with Plácido Domingo conducting, featuring cast from 
his Operalia competition as well as a host of eminent Czech singers. The two performan-
ces are scheduled on the very same day – and at the very same venue – where Wolfgang 
amadeus Mozart conducted the opera’s world premiere exactly 230 years ago. 

“If there is such a thing as a perfect opera, Don Giovanni is certainly a top candidate”, says 
Maestro Domingo. “It has everything: high drama, high comedy, sex, jealousy, farce – one of 
the best libretti and some of the greatest music ever written. It is pure genius from start to 
fi nish.” Domingo himself performed Don Ottavio for the fi rst time 54 years ago in a Tel 
aviv Opera production featuring his wife Martha as Donna Elvira. 

Plácido Domingo will not only hold the baton at this occasion; he is the production’s arti-
stic Director, having personally chosen all of its cast: Operalia winners Simone alberghini 
(Don Giovanni), irina lungu (Donna anna) or Julia Novikova (Zerlina) as well as Kateřina 
Kněžíková (Donna Elvira) or Jan Štáva (Commendatore) representing the Czech opera 
tradition. The production is conceived as a replica of the legendary staging by the Nati-
onal Theatre Opera from 1969, which was the work of set designer Josef Svoboda and 
stage director Václav Kašlík, with costumes by the Oscar-winning Theodor Pištěk who 
collaborated, among others, on the legendary 1984 Amadeus movie by Miloš Forman.

in an eff ort to reinstate the Czech capital’s reputation of the epicentre of culture and 
opera, Domingo is set to shoot a documentary focusing on Mozart’s close relationship to 
Prague and its audience that understand him. and the legacy remains until today, as the 
Estates Theatre is the only functioning opera house where Wolfgang amadeus Mozart 
conducted his works, including the world premiere of la Clemenza di Tito in 1791 and his 
“Prague Symphony”.
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Operní událost podzimu se blíží. Don Giovanni oslaví 230 let od premiéry 
pod taktovkou Plácida Dominga 

Stavovské divadlo v Praze zažije 27. a 29. října vskutku neobyčejnou událost. Výročí světové 
premiéry opery Don Giovanni přijede v inscenaci pořádané ve spolupráci s Národním 
divadlem v Praze uvést proslulý Plácido Domingo. Ten se tentokrát zhostí role dirigenta, 
jako sólisté se objeví špičkoví čeští i zahraniční pěvci: Irina Lungu, Julia Novikova, Simone 
Alberghini či Kateřina Kněžíková. Stane se tak přesně 230 let na den od premiéry „opery 
oper“, kterou na stejném místě tehdy dirigoval sám autor hudby Wolfgang Amadeus 
Mozart.  

„Pokud by existovalo něco jako perfektní opera, Don Giovanni je zcela jasným kandidátem,“ 
říká Domingo k Mozartově opeře. „Má naprosto vše od dramatu, komedie, sexu, žárlivosti a 
frašky až po jedno z nejlepších libret i hudby, jaká kdy byla napsána. Je jednoduše geniální od 
začátku do konce.“ Sám Domingo zpíval Dona Ottavia poprvé před 54 lety v Tel Avivu ve více 
jak 50 představeních spolu se svou manželkou Martou jako Donna Elvira.  

Plácido Domingo bude inscenaci nejen řídit, ale podílí se na ní do velké míry i 
dramaturgicky. Na říjnová provedení si Plácido Domingo vybral úspěšné účastníky jím 
založené pěvecké soutěže Operalia: Simone Alberghini (Don Giovanni), Irina Lungu (Donna 
Anna) či Julia Novikova (Zerlina). Při své lednové návštěvě Prahy obsadil Domingo do 
dalších rolí české pěvce – Kateřinu Kněžíkovou (Donna Elvira), Jana Štávu (Komtur) a Jiřího 
Brücklera (Masetto) – jejichž kvality také sám vyzdvihl: „Jedna z mnoha krásných věcí na 
opeře je, že je mezinárodní. Za půl století své kariéry jsem spolupracoval s mimořádnými umělci 
z celého světa. Čeští skladatelé, dirigenti, hudebníci a pěvci jsou velice oblíbení po celém světě. 
Pěvkyně, jako byly Ema Destinnová či Jarmila Novotná, si všichni dobře pamatujeme a linie 
výborných pěvců stále pokračuje.“  

Z provedení opery ve Stavovském divadle bude pořízen záznam a ve spolupráci s Českou 
televizí dokument  z přípravy projektu, v němž Plácido Domingo představí Prahu jako 
kulturní metropoli těsně spojenou nejen s Mozartem. Ten se stal při svých několika 
návštěvách Prahy miláčkem zdejších posluchačů, a vztah to byl jistě oboustranný. O 
významu Mozartova odkazu mluví také fakt, že Stavovské divadlo je jediným dodnes 
funkčním operním domem, kde Wolfgang Amadeus Mozart dirigoval premiéru své opery. 

 

 



TISKOVÁ ZPRÁVA

GENERAL INFORMATION

Wolfgang amadeus Mozart: DON GiOVaNNi 
27 and 29 October 2017 | 19.00
Estates Theatre, Prague, Czech Republic
Conductor: Plácido Domingo
 
Simone Alberghini (Don Giovanni)
Jan Šťáva (Komtur)
Adrian Sampetrean (leporello)
Irina Lungu (Donna anna)
Kateřina Kněžíková (Donna Elvira) 
Julia Novikova (Zerlina)
Dmitry Korchak (Don Ottavio)  
Jiří Brückler (Masetto)
 
Režie: Jiří Nekvasil
Scéna: Josef Svoboda
Kostýmy: Theodor Pištěk
National Theatre Orchestra
National Theatre Chorus

MEDIA CONTACT:
Kateřina Motlová
PR | National Theatre 
E: k.motlova@narodni-divadlo.cz
T: 00420 725 712 443
www.narodni-divadlo.cz

DOMINGO MOZART PRAGUE CONTACT:
Alexandra Střelcová
PR | Domingo Mozart Prague 
E: hello@alexandrastrelcova.com
T: 00420 776 59 75 76
www.domingomozartprague.cz 
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