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Nové nastudování opery Norma pro Royal Opera House se vyznačuje vynikajícím
obsazením mezinárodně uznávaných zpěváků. Belliniho klasická opera je plná nádherných
melodií, ale známá je především díky mistrovské árii „Casta diva“.
Àlex Ollé z katalánské inovativní divadelní skupiny La Fura dels Baus Normu režíruje
a dodává tak nový nádech jinak nadčasovému příběhu lásky, soupeření a zrady, který se
odehrává na pozadí války poháněné extrémy fanatické náboženské společnosti.
Hudební ředitel Royal Opera House Antonio Pappano navíc diriguje úžasné obsazení,
mezi nejznámější hvězdy patří bulharská sopranistka Sonya Yoncheva v roli Normy,
Joseph Calleja jako její tajný milenec Pollion, Sonia Ganassi jako kněžka Adalgisa
a Brindley Sherratt jako Normin otec Oroveso.
První dějství
Pollion se svému příteli Flaviovi přiznává, že je tajně ženatý s druidskou kněžkou Normou
a má s ní dvě děti. Normu však již nemiluje a místo ní chce vzít s sebou zpět do Říma její
přítelkyni, kněžku Adalgisu, která s jeho návrhem souhlasí.
Norma se v rozhovoru s Adalgisou dozvídá o Pollionovu plánu a proklíná jej. Když
Adalgisa zjistí, že je Pollione manželem Normy, odvrací se od něj také.
Druhé dějství
Norma chce zabít své dva syny, ale nedokáže to. Zavolá Adalgisu a žádá ji, aby je odvedla
za Pollionem a odjela s ním do Říma. Jen tak by nepadli do otroctví. Adalgisa ale odmítá
a slibuje, že se u Polliona přimluví a vrátí jí jeho lásku. To se však Adalgise nepodaří,
Pollione ji chce unést s sebou do Říma.
Norma se rozhodne pomstít a svolává do svatyně gallské bojovníky, aby je přemluvila
k povstání proti Římu. Během obřadu je Pollione zajat. Norma obžaluje sebe z porušení
slibu čistoty a Polliona ze spoluúčasti na tomto zločinu. Společně oba vstupují na obětní
hranici a nechávají se obřadně upálit.

Royal Opera House přináší do českých a
slovenských kin celou sezónu opery i baletu.
Následovat bude Mozartova opera Cossì fan
tutte.
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