
 

Lenka Nota│Olga Sommerová: Jsem kněžna bláznů 

 

Ensemble Opera Diversa uvádí brněnskou derniéru komorní opery o Boženě Němcové 

autorek hudební skladatelky Lenky Noty a libretistky Olgy Sommerové. 

 

Komorní opera Jsem kněžna bláznů mapuje soukromý i tvůrčí život první české 

spisovatelky. Libreto na základě spisovatelčiny korespondence, dobových dokumentů, básní 

Františka Halase, Vladislava Vančury, Viktora Dyka a Jaroslava Seiferta sepsala 

dokumentaristka Olga Sommerová. Jednotlivé chronologicky řazené obrazy představují 

Boženu Němcovou jako společensky aktivní, svobodomyslnou, na konvencích nezávislou 

a pravdu hájící ženu, emancipantku, disidentku, snad i političku.  

 Hudba skladatelky Lenky Noty je divadelní a scénická a nenaplňuje představy 

o tradiční operní formě. Postavy ze života Boženy Němcové představuje čtveřice zpěváků 

a jediná mluvená role je svěřena muži Boženy Němcové Josefovi, který se svým realistickým, 

pragmatickým přístupem k životu vymykal světu své umělecky orientované ženy a jejího okolí.  

 

12. prosince 2019 v 19.00, Reduta (Divadelní sál), Zelný trh 4, Brno 

Tisková zpráva 15. 11. 2019, Brno 

 

 

Hudba: Lenka Nota Foltýnová 

Libreto: Olga Sommerová 

 

Dirigentka: Gabriela Tardonová 

 

Režie: Kristiana Belcredi 

Scéna a kostýmy: Sylva Marková 

 

 

Božena Němcová: Jarmila Balážová 

Josef Němec: Lukáš Rieger 

 

Komentátoři – Hosté – Udavači – Děti : 

Tereza Maličkayová 

Pavla Radostová 

Martin Javorský 

Aleš Janiga

 

 

 

 

 

 

Premiéra: 17. 11. 2017 ve 20.00, Brno, Zelný Trh, Reduta 

První repríza: 18. 11. 2018 v 16.00, Brno, Zelný Trh, Reduta 

Druhá repríza: 13. 5. 2018 v 17.00, Brno, Zelný Trh, Reduta 

 

  

http://www.operadiversa.cz/grobiani-tri-miniopery-v-brnenskem-buranteatru-prvni-repriza/


„Božena Němcová je prvá žena, jež v Čechách nesla na svých bedrech dvojí osud, z nichž 

jeden byl žalostnější druhého: osud básnířky a osud ženy, jež měla odvahu jednat podle 

svého srdce.“ 

Vladislav Vančura 

 

O opeře: 

Boženu Němcovou zná každý především jako autorku Babičky. O jejím velmi pozoruhodném 

osobním i profesním životě, politických a emancipačních aktivitách, i na dnešní dobu 

moderních názorech, fascinující korespondenci, se ví málo. Její touha po osobní a společenské 

svobodě může být vzorem i dnešním ženám a mužům. Svými, nejen na svou dobu 

mimořádnými literárními schopnostmi, čestným, vzdorným, statečným, a proto bolestným 

životem a svobodomyslnými na nikom a ničem nezávislými názory vynikala nad dobové 

horizonty a nepřestala být ani v našem století velkou inspirací a jednou z největších žen, které 

se v naší zemi zrodily. Dodnes se bohužel jejímu uměleckému i společenskému odkazu 

nedostává zasloužilé pozornosti. Ukázat Boženu Němcovou jako statečnou, svobodnou, 

talentovanou a nezávislou tvůrčí bytost, bylo hlavním záměrem díla. 

Božena je přítelkyní všech českých žen, které nerezignovaly na touhu po osobní i 

společenské svobodě. Je pro nás výzvou a zárukou, že lze zvednout hlavu navzdory 

zakořeněným předsudkům. Inspiruje nás k odvaze myslet a konat jinak, než se od nás žen od 

věků očekávalo, nacházet svou identitu a sebeúctu. 

Olga Sommerová, autorka libreta 

 

Premiéra 17. 11. 2017, foto Vít Kobza 

  



 
Premiéra 17. 11. 2017, foto Vít Kobza 

 

Lenka Nota, roz. Foltýnová, je skladatelka, muzikoložka, hudební publicistka a manažerka. 

Kompozici vystudovala na brněnské JAMU ve třídě prof. Františka Emmerta. Studium 

muzikologie završila disertací na téma „Galina Ustvolskaja – život a dílo“ na Filozofické fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se propagaci soudobé hudby, její publicistická i tvůrčí 

činnost z většího dílu souvisí s tématy žen v umění. Její hudba je ovlivněna několikaletou 

spoluprací s Divadlem Husa na Provázku, v tvůrčí dílně režisérky Evy Tálské. Výchozím bodem 

práce je silné ústřední téma, kterým je celá skladba formálně i obsahově nesena. Inspirací jsou 

literatura, výtvarné umění, divadlo, ale i taneční hodiny s choreografkou Doris Uhlich. Jádro 

spočívá ve vokální tvorbě, v hledání nových výrazových možností lidského hlasu, a to s 

použitím slov, nebo bez nich. Podstatným inspiračním zdrojem je moravský folklór a etnická 

hudba vůbec. Práce pro divadlo, scénická hudba je důležitou částí Lenčiny tvůrčí činnosti. 

Třetím bodem je duchovně orientovaná tvorba vycházející jak z křesťanské tradice, 

tak   východních duchovních učení, zejména z budhismu a hinduismu. 

 

Olga Sommerová, režisérka dokumentárních filmů a pedagožka, v roce 1977 absolvovala 

FAMU katedru dokumentární tvorby. Ve svých filmech se zabývá tématy sociálními 

a mezilidskými vztahy, později významnými osobnostmi a fenomény společenského 

a uměleckého života, feminismem a nedávnou historií naší země. V letech 1991–2002 

vyučovala na pražské FAMU, od roku 1994 vedla osm let katedru dokumentární tvorby. V roce 

1992 se stala předsedkyní Akademického senátu FAMU. V roce 1995, na základě habilitační 

přednášky Dokumentární film – má láska, byla jmenována docentkou. Od roku 2005 do roku 

2009 vyučovala jako mimořádná profesorka na Akademii umění v Bánské Bystrici. Na základě 

úspěšného filmu O čem sní ženy vydala tři stejnojmenné knihy rozhovorů a knihu O čem sní 

muži, které se staly bestsellery. Byla předsedkyní Společnosti Boženy Němcové, předsedkyní 

Filmového a televizního svazu FITES. Natočila 125 filmů, za něž získala čtyřicet cen na 

domácích a zahraničních filmových festivalech. 

 

  



Ensemble Opera Diversa je nezávislý soubor 

profesionálních hudebníků a zpěváků, kteří se 

soustředí na objevné hudební a divadelní programy. 

Vedle klasické tvorby je jádrem činnosti původní 

komorní hudba a opery z dílny Ondřeje Kyase a Pavla 

Drábka. Na svém kontě má sedm celovečerních oper, 

dvě desítky autorských minioper, desítku původních 

orchestrálních skladeb a velké množství klasického 

repertoáru. Uvádí ve vlastní produkci obvykle tři až pět 

tematických koncertních projektů. Jednotlivé 

programy propojují tvorbu 20. století se skladbami 

soudobými. Ve smyslu hledání a formulace vlastní 

poetiky soubor usiluje o vytváření posluchačsky 

objevných programů – nepřináší banální nebo 

notoricky známé kusy, vyhýbá se ale i úzkému vřazení 

do proudu soudobé vážné hudby. Svou dramaturgií 

i interpretačním nasazením usiluje o dialog 

s otevřeným posluchačem. 

 

Premiérové diversní uvedení opery o Boženě Němcové recenzovali Olga Janáčková pro Operu 

plus, Petra Švandová pro Brno město hudby, Boris Klepal pro Hospodářské noviny, Lukáš 

Pavlica pro Harmonii on-line, Jaroslav Tuček pro Divadelní noviny on-line, 

Josef Herman pro Divadelní noviny a Kateřina Hnátová pro v revue Opus musicum 2/2018.  

 

O první opeře Lenky Noty rozpráví se skladatelkou Boris Klepal v rámci rozhlasové Reflexe a  

Peter Veber pro Opus musicum. 

 

 

 

Vstupenky k dostání v předprodeji NdB. 

Více na operadiversa.cz a na události na facebooku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Natálie Vančurová 

produkce Ensemble Opera Diversa 

mobil: +420 731 147 596 

e-mail: natalieannvancurova@gmail.com 

 

 

 

Představení se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury a statutárního města Brna 

 

https://operaplus.cz/knezna-blaznu-opera-bozene-nemcove/
https://operaplus.cz/knezna-blaznu-opera-bozene-nemcove/
http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/bozena-nemcova-ktera-se-stala-operni-hrdinkou
http://m.ihned.cz/art/c1-65959980-sommerova-nota-nemcova-jsem-knezna-blaznu-ensemble-opera-diversa-reduta-brno-recenze
https://www.casopisharmonie.cz/svet-opery/jak-v-brne-varili-kneznu-blaznu.html
http://www.divadelni-noviny.cz/mudrovani-nejen-nad-divadlem-no-291
http://www.divadelni-noviny.cz/jsem-knezna-blaznu-don-hrabal-recenze
http://www.operadiversa.cz/wp-content/uploads/2017/11/OM-2-18_Jsem-kn%C4%9B%C5%BEna-bl%C3%A1zn%C5%AF.pdf
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3942544
http://www.operadiversa.cz/wp-content/uploads/2017/11/om_0517_rozhovor.pdf
https://tickets.colosseum.eu/ndbrno/standard/Hall/Index/368234/OhRqvRLCPkozjOxee4gBYQ_rov__rov__xcodex_AGA1gFbU4wjx60ZQSx5Tg3PzhGxyuWiHgLfHaw__?
http://www.operadiversa.cz/lenka-nota%e2%94%82olga-sommerova-jsem-knezna-blaznu-3/
https://www.facebook.com/events/1026767664321424/

