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Hudba: Georges Bizet 

Premiéra byla v březnu roku 1875. Prý šokovala obecenstvo a způsobila skandál 
porušením svých dobových konvencí. Svého velkého uznání se pan Bizet již nedožil, 
zemřel 3 měsíce po premiéře. Carmen se tančí nejen jako klasický balet, ale i 
v provedení flamencem. Film Carmen natočil režisér Carlos Saura ve spolupráci 
s předním flamencovým tanečníkem Antoniem Gadesem a v roce 1983 byl 
nominován na Oscara.  

Příběh se odehrává ve španělském městečku Sevilla. 



1. obraz – sevillská ulice 

Tlupa mladých Španělů čeká před továrnou na doutníky na svá děvčata. Uprostřed 
vycházejících dělnic vypukne svár. Když se Don José pokouší dívky usmířit, upoutá 
jeho pozornost krásná cikánka Carmen. Dívka však jeho dvoření odmítá a utíká pryč.  

2. obraz – španělská krčma „Lilas Pastii“ 

Po práci se zde baví děvčata z fabriky se svými chlapci. Zatímco Carmen koketuje 
s Donem José, zloději zručně prohledávají kapsy jeho kabátu. 

3. obraz – komůrka Carmen 

Carmen a Don José se probouzejí po společně strávené noci. Carmen sleduje přes 
okno jakéhosi muže a dává mu znamení. Don José žárlí a vyčítá Carmen její 
chování. Po chvíli sem vrazí trojice zloduchů, kteří naléhají, aby Carmen a Don José 
šli s nimi. 

4. obraz – temná ulička na kraji města 

Přátelé Carmen učí Dona José tajům zlodějského řemesla a ovládání dýky. První 
obětí nového adepta se stává kolemjdoucí muž s váčkem peněz. Měšce se rychle 
zmocňuje trojice lumpů a utíká s ním pryč. 

5. obraz – prostranství před vchodem do arény 

Carmen už má nového milence. Je jím toreador Escamillo, zbožňovaný svými 
fanoušky. Zavržený Don José je Carmen neustále v patách. Teď, když se Carmen 
znuděně prochází, zastupuje jí cestu. Protože nemůže získat její lásku zpět, zabíjí ji 
v okamžiku, kdy nadšení diváci oslavují vítězství Escamilla nad býkem. 

https://www.youtube.com/watch?v=tZZ7dinfIA0 

https://www.youtube.com/watch?v=1zsq3eGxDLM 

https://www.youtube.com/watch?v=7qczXNbZqZs 

https://www.youtube.com/watch?v=NrDTualWA5I 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZWHMrFOohw 

Flamenco 

https://www.youtube.com/watch?v=6fAkVNxmV5E 

https://www.youtube.com/watch?v=7wTMIr2z0mo 

https://www.youtube.com/watch?v=5yvtD-NqszU 

https://www.youtube.com/watch?v=IYu9rxWrESU 


