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Vážení hosté,
 
pro Rusko-českou smíšenou obchodní komoru je velkou ctí 
představit v Praze ruskou zpěvačku Olgu Peretyatko, hvězdu 
světové operní scény. Talent, šarm a umělecký cit učinily z Olgy 
jednu z nejžádanějších sopranistek současnosti.
 
Olga, která vyrůstala v Sankt-Petěrburgu, často nazývaném 
kulturní metropolí Ruska, do sebe vstřebala neopakovatelnou 
atmosféru tohoto města s jeho neobyčejně vysokou úrovní 
inteligence a lásky k práci. Nesmírnou náročností vůči sobě 
samé i své umělecké tvorbě dosáhla Olga Peretyatko toho, že se 
stala ztělesněním virtuozity ruské operní scény. 

Pro nás je v tuto chvíli obzvláště pozoruhodné, že u základů této 
scény stál Čech Eduard Nápravník, který byl půl století hlavním 
dirigentem Imperátorského divadla v Sankt-Petěrburgu (nyní 
Mariinské divadlo). Právě jemu vděčí ruské umění za inscenování 
takových vynikajících operních děl jako Boris Godunov, Piková 
dáma, Jolanta a mnohých dalších. 

Olga Peretyatko je důstojnou následovnicí tradice, založené 
v severní metropoli Eduardem Nápravníkem.

Přejeme Vám nádherný večer ve společnosti mladé hvězdy 
světové opery, Olgy Peretyatko.

Vladimir Ermakov
předseda Rusko-české smíšené obchodní komoryR KO K
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Vážení přátelé operního zpěvu,

latinské rčení nomen omen, které ve své hře údajně jako 
první použil dramatik Titus Maccius Plautus, neztratilo ani 
po dvaadvaceti stoletích nic ze svého půvabu. Pro společnost 
Nachtigall Artists je nadto dvojnásob přiléhavé. Celou letošní 
sezónu pro nás totiž v Praze chystá vystoupení největších 
operních „slavíků a slavic“, které je možné spatřit na současných 
světových pódiích.

Výjimkou není ani koncert ruské sopranistky Olgy Peretyatko. 
Na konto této rodačky z ruského Petrohradu nešetří odborná 
kritika slovy chvály: dechberoucí, šarmantní či fenomenální – 
to jsou jen některé přívlastky, kterými je zpěv Olgy Peretyatko 
častován.

Těším se, že podobná slova uznání a chvály zazní i po jejím 
březnovém vystoupení v Praze. Všem posluchačům přeji 
mimořádný hudební zážitek.

Bohuslav Svoboda
primátor hl. m. Prahy











zejména italská verze opery (poprvé v Padově 1842), návrat k původní francouzské verzi 
přinesla až druhá polovina 20. století. 

Donizettiho Linda sice zešílí, ale nakonec se uzdraví a opera končí zasnoubením Lindy 
s Carlem. Jiná Donizettiho hrdinka, Lucia di Lammermoor, takové štěstí nemá: na nátlak 
svého bratra Enrica se musí provdat za bohatého a vlivného Artura, zešílí, svého manžela 
probodne a posléze umírá. V 1. dějství se už tragédie rýsuje: Lucia čeká na milovaného 
Edgarda a vypráví své důvěrnici Alise o tom, jak jeden z Edgardových předků probodl ze 
žárlivosti svou ženu. Ta se nyní Lucii zjevila u fontány jako přízrak; když přízrak zmizel, 
voda ve fontáně se zbarvila krví. Navzdory tomuto znamení Lucia věří, že jí Edgardova láska 
přinese věčné štěstí (Regnava nel silenzio). Lucia di Lammermoor byla poprvé uvedena 
26. 9. 1835 v Teatro San Carlo v Neapoli.

Z osmadvaceti oper Julese Masseneta (1842–1912) jsou dnes trvalou součástí velkých 
operních scén jen Manon, Werther a Popelka. Triumfální premiéra Manon se uskutečnila 
v pařížské Komické opeře 19. 1. 1884. Massenet skvěle vystihl neustálé proměny přelétavé 
Manon, která se zmítá mezi vášnivou láskou k Des Grieuxovi a stejně velkou vášní 
k luxusnímu životu. Ve 3. dějství Manon žije s bohatým výběrčím daní De Brétignym; zpívá 
o svém novém skvělém postavení a o radostech lásky a mládí (Obéissons quand leur voix 
appelle).

Začátkem padesátých let 19. století se Giuseppe Verdi (1813–1901) stal díky trojici 
Rigoletto, Trubadúr a La traviata nejoslavovanějším operním skladatelem na světě. První 
z těchto děl vypráví tragický příběh dvorního šaška Rigoletta a jeho krásné dcery Gildy, 
která se stala obětí Rigolettova promiskuitního pána, mantovského vévody. Ten se vloudí 
do Rigolettova domu v přestrojení za chudého studenta. „Gualtier Maldè!“, opakuje Gilda po 
jeho odchodu jeho jméno a s naivní radostí zpívá o své nové lásce (Caro nome che il mio 
cor). Premiéra opery se uskutečnila 11. 3. 1851 v Teatro La Fenice v Benátkách. 

Konec 30. let byl pro Verdiho naopak velmi tragický. Během práce na opeře Jeden 
den králem umírají obě jeho děti i skladatelova první žena Margherita. Ironií osudu tehdy 
komponoval komickou operu! Hlavní postavou je rytíř di Belfi ore, který na přání polského 
krále Stanisława, jenž se musí skrýt před svými nepřáteli, přijímá panovníkovu identitu 
a následně je zapleten do řady milostných intrik. Premiéra 3. 9. 1840 v milánské La Scale byla 
naprostým fi askem. Není divu, že se Verdi poté komickým látkám vyhýbal a teprve v téměř 
osmdesáti letech začal komponovat operu Falstaff.



Francouzský skladatel Jacques Offenbach (1819–1880), geniální autor téměř třicítky 
operet, složil také dvě opery. Hoffmannovy povídky, fi ktivní zpracování života a osudových 
lásek německého romantického spisovatele E. T. A. Hoffmanna, měly premiéru 10. 2. 1881 
v pařížské Komické opeře, čtyři měsíce po Offenbachově smrti. První z Hoffmannových 
lásek je Olympia, ve skutečnosti loutka, kterou sestrojil vynálezce Spalanzani. Ten ji 
s pýchou představuje společnosti a Olympia zpívá jednu z nejslavnějších operních árií 
Les oiseaux dans la charmille. I když Spalanzani musí během produkce mechanickou 
loutku několikrát natáhnout, Hoffmann – s nasazenými brýlemi mámení – je „živou“ dívkou 
zcela okouzlen. 

V žánru operet měl Offenbach jediného konkurenta, a to ve Vídni – Johanna Strausse 
mladšího (1825–1899). Straussův Netopýr se záhy po premiéře 5. 4. 1874 v Theater an der 
Wien stal světovým hitem, který zakotvil i na scénách velkých operních domů. Příběh plný 
záměn osob je pomstou doktora Falkeho za kanadský žert, který mu provedl Gabriel von 
Eisenstein. Falke jej pozve na ples k princi Orlofskému a Eisenstein se tam s chutí vydá; 
co na tom, že má nastoupit za jakýsi prohřešek do vězení. Falke tajně pozve i komornou 
u Eisensteinů Adélu, která se na plese vydává za umělkyni. Ve 3. dějství se po plese sejdou 
všichni hrdinové příběhu ve vězení. Adéla doufá, že jí Chevalier Chagrin, jak ho Falke 
představil na plese (ve skutečnosti je to ředitel věznice Frank), pomůže nastoupit uměleckou 
kariéru: je přece nadanou herečkou schopnou zahrát všechny role – od venkovské dívky až 
po královnu (Spiel’ ich die Unschuld vom Lande)!

Jitka Slavíková





2nd December 1840, was an exceptional success. Later, it was staged predominantly in its 
Italian version (fi rst time in Padova in 1842), only to be returned to its original French in the 
second half of the 20th century. 

Donizetti’s Linda does go mad, but fi nally her reason is restored and the opera is 
concluded with her engagement to Carlo. Yet, a different Donizetti’s heroine has no such 
luck. Lucia di Lammermoor, forced by her brother Enrico to wed the wealthy and infl uential 
Arturo, loses her mind, stabs her husband, and later she dies. The tragedy starts shaping in 
Act I: Lucia, awaiting her lover Edgardo, tells her confi dant Alisa about an Edgardo’s ancestor 
who stabbed his beloved wife in a jealous, irate attack. Lucia remembers the night when the 
ghost of this woman appeared to her. When the ghost disappeared, the water in the fountain 
turned into blood. In spite of the vision, Lucia believes her love for Edgardo will bring 
about her everlasting happiness (Regnava nel silenzio). Lucia di Lammermoor premiered on
26th September 1835 in Teatro San Carlo, Naples. 

Manon, Werther and Cendrillon are three of twenty-eight Jules Massenet’s (1842–1912) 
operas that are still being brought to life on the world’s most prestigious opera stages today. 
Manon’s triumphant premiere took place at Opéra-Comique in Paris on 19th January 1884. 
Massenet expressed the ever-changing moods of the volatile Manon who allows her emotions 
to run between her passionate love to Des Grieux and her passionate desire for a life in luxury. 
In Act III, Manon lives with the rich tax collector De Brétigny and she sings of her new great 
social status and the joys of love and youth (Obéissons quand leur voix appelle).

In 1850’s, Giuseppe Verdi (1813–1901) became the most celebrated opera composer in 
the world, mainly because of his three operas: Rigoletto, Il trovatore, and La traviata. The fi rst 
of the three tells a tragic story of the court fool Rigoletto and his beautiful daughter Gilda 
who becomes a victim of Rigoletto’s promiscuous master, the Duke of Mantua. He creeps into 
her house under-cover as a poor student. When he leaves, Gilda repeats his name “Gualtier 
Maldè…!” and sings of her new love with a naive joy (Caro nome che il mio cor). The opera 
premiered on 11th March 1851 at Teatro La Fenice in Venice. 

The end of the 1830’s was a tragic time for Verdi. Both of his children and his fi rst 
wife died while he was working on his opera, Un giorno di regno. Isn’t it ironic the opera is 
comical? The main character, Cavaliere di Belfi ore gets commissioned by the Polish King 
Stanisław to assume his identity while the king hides from his enemies. Consequently, 
Belfi ore gets tangled up in several love intrigues. The opera premiere (3rd September 1840 in 



La Scala) was a disaster. No wonder Verdi avoided comical themes and returned to the genre 
almost at the age of eighty, with Falstaff.

 French composer Jacques Offenbach (1819–1880) was a genial author of nearly 
thirty operettas and two operas. Les contes d’Hoffmann, a fi ctional love and life story of 
the German romantic novelist E. T. A. Hoffmann, was premiered on 10th February 1881 at 
the Opéra-Comique in Paris four months after Offenbach’s death. Olympia is the fi rst of 
Hoffmann’s sweethearts. In reality, it is a puppet created by Spalanzani. During the party, 
Olympia performs the opera’s most famous aria, Les oiseaux dans la charmille, which 
captivates the audience and Hoffmann. Despite the doll’s need for rewinding her mechanisms 
throughout the performance, Hoffmann is still oblivious to the truth.

The only Offenbach’s competitor in the fi eld of operettas was from Vienna – Johann 
Strauss, Jr. (1825–1899). His Die Fledermaus became a big hit worldwide, soon after its 
premiere (5th April 1874 at Theater an der Wien). The storyline is full of cases of mistaken 
identity, as well as Doctor Falke’s revenge for an untimely joke on Gabriel von Eisenstein. 
Falke invited Eisenstein and Adele, the chambermaid of Eisenstein and his wife Rosalinde, 
to a ball. By rule of fate, all main characters end up in jail. Adele, who considers herself 
a talented actress, sings of her upcoming dreamy career – she can act any part to perfection, 
from country girl to queen (Spiel’ ich die Unschuld vom Lande)!

Jitka Slavíková
English translation: Jan Sebastian Tomsa







Russian soprano Olga Peretyatko is celebrated by the press as “coloratura phenomenon” 
and a “real nightingale with a sweet voice and technically perfect coloraturas”. Olga 
comes from St. Petersburg, where she began her musical career at the age of fi fteen at the 

children’s choir of the Mariinsky Theatre. She completed a course of training as a choirmaster 
before enrolling to study voice at the Academy of Music Hanns Eisler Berlin. She has already been 
among the prizewinners in several competitions including the international Operalia competition 
in Paris, where she was awarded the second prize.

Between 2005–2007, Olga Peretyatko was a member of the opera studio at the Hamburg State 
Opera. Then, she followed engagements at the Deutsche Oper Berlin, the Berlin and Munich State 
Operas, the Théâtre des Champs-Élysées in Paris, Teatro La Fenice in Venice and at the Rossini 
Opera Festival in Pesaro and the Festival La Folle Journée de Nantes. She attracted international 
attention in the title role of Stravinsky’s Rossignol at the Aix-en-Provence Festival in 2010 and 
since then she has created this role in Amsterdam, New York, Boston and Canada. In 2012, Olga 
Peretyatko sang Fiorilla (Rossini: It turco in Italia) at the Netherlands Opera in Amsterdam, Adina 
(Donizetti: L’elisir d’amore) in Baden-Baden and Opéra de Lausanne, Lucia (Donizetti: Lucia 
di Lammermoor) at the Deutsche Oper in Berlin; she sang the title role of Rossini’s Mathilde 
di Shabran alongside Juan Diego Flórez at the Rossini Opera Festival in Pesaro, Elvira (Bellini: 
I puritani) in Lyon and at the Théâtre des Champs-Élysées in Paris. On New Year’s Eve 2012, she 
sang in a concert gala with Thomas Hampson and Rolando Villazón in Baden-Baden. Rolando 
was also her stage partner at Mozart’s opera Lucio Silla in January 2013 at the Mozartwoche 
Festival in Salzburg and both artists will meet again at the same opera at the Salzburg Festival in 
July 2013. April and May will fi nd Olga at the Vienna State Opera as Gilda (Verdi: Rigoletto) and 
Adina; in August, she will sing the role of Gilda at the Arena di Verona and in November, she will 
be Zerbinetta (R. Strauss: Ariadne auf Naxos) at the Hamburg State Opera. In March 2014, she 
will make her debut at La Scala, Milan (Marfa in The Tsar’s Bride by Rimsky-Korsakov) while in 
April she will debut at the Metropolitan Opera (Elvira in I puritani).

Olga Peretyatko records exclusively for Sony Classical that released her CD “La bellezza del 
canto” in 2011, to a great acclaim.

www. olgaperetyatko.com 



















1. housle / Violin I
Pavel Mikeska
koncertní mistr / Concert master

Dana Kruyerová
Jan Nedoma
Jitka Hanáková
Alena Strojilová
Alena Zavadilíková
Libor Macháček
 
2. housle / Violin II
Josef Vyžrálek
Josef Kubelka
Jaroslav Aladzas
Jitka Šuranská
Jan Kovalovský
Lucie Hromádková
Jaroslav Studenka
 
viola
Pavel Březík
Roman Janů
Lucie Dümlerová
Dana Božková
Iveta Sklenářová

violoncello
Martin Bzirský
koncertní mistr / Concert master

Zdenka Aladzasová
David Kefer
Erich Hulín
Viktor Kozánek
Miroslava Kupka
Věra Kousalíková 

kontrabas / Double bass
Michal Pášma
Vladimír Hudeček
Pavel Juřík
Miloslav Gajdoš
Barbora Fuxová 

fl étna / Flute
Jana Holásková
Jiřina Vodičková

hoboj / Oboe
Markéta Postlerová
Svatopluk Holásek
Linda Šustová

klarinet / Clarinet
Aleš Pavlorek
Jiří Kundl
Jiří Porubiak

fagot / Bassoon
Eva Nováková
Petr Tion

lesní roh / French horn
Jiří Hammer
Rudolf Linner
Vlastimil Kelar
Martin Paulík
 
trubka / Trumpet
Vít Otáhal
Zdeněk Macek
 
pozoun / Trombone
Jakub Zívalík
Roman Sklenář
 
bicí / Percussion
Gregor Kruyer
Jiří Trávníček
Pavel Kalivoda
Michal Kozák

harfa / Harp
Hedvika Jouzová
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