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Jeden z nejlepších americ-
kých muzikálů všech dob bu-
dou moci od tohoto týdne vidět
diváci Národního divadla mo-
ravskoslezského v Ostravě. Pre-
miéra je připravena na pátek,
přičemž je to v historii poprvé,
kdy bude tento muzikál v Os-
travě inscenován. 

Do hlavní role obsadil režisér
Lumír Olšovský hostující zpě-
vačku Moniku Absolonovou,

která již za ztvárnění této role
v Ústí nad Labem získala Cenu
Thálie za rok 2011, a také domá-
cí Martinu Šnytovou.

Muzikál Funny Girl je inspiro-
ván skutečným životním příbě-
hem jedné z největších ame-
rických hvězd první poloviny 
20. století Fanny Briceové
(1891–1951). „Z nepříliš půvab-
né dívky, jejímuž talentu zpočát-
ku téměř nikdo nevěřil, se během
několika let stala díky komediál-
nímu nadání, mimořádné píli

a cílevědomosti opravdová hvěz-
da šoubyznysu,“ přibližuje muzi-
kál dramaturg Pavel Bár.

„V soukromí však tolik štěstí
neměla – její vztah s Nickem
Arnsteinem, známým hazardním
hráčem a podvodníkem, prochá-
zel mnoha krizemi a vyvrcholil
jeho uvězněním a následným
rozvodem. Briceová však přesto
bavila diváky i v těch nejkrušněj-
ších chvílích svého života,“ do-
dává dramaturg.

Při světové premiéře na Broad-
wayi v roce 1964 i v pozdějším
filmovém zpracování zazářila
v hlavní roli tohoto muzikálu he-
rečka Barbra Streisandová. Mu-
zikál Funny Girl v Ostravě na-
studoval zkušený inscenační tým
v čele s Lumírem Olšovským.

V hudebním nastudování Jaku-
ba Žídka zazní mimo jiné i nej-
větší hity muzikálu jako People
nebo Second Hand Rose. Cho-
reografkou je Lucie Holánková,
scénu navrhl renomovaný vý-
tvarník Šimon Caban a návrhy
desítky kostýmů jsou dílem Ka-
teřiny Bláhové.

Ostravské premiéry Funny
Girl se konají 4. a 6. prosince
v 18.30 hodin v Divadle Jiřího
Myrona. Předpremiérové setkání
s tvůrci inscenace pořádá Knih-
centrum ve spolupráci s NDM ve
středu 3. prosince v 17 hodin.

Premiéra Muzikálu Funny Girl

V hlavní roli inscenace Funny Girl se představí zpěvačka Monika Absolonová (v červeném).
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Do hlavní role 
obsadil režisér Lumír
Olšovský hostující
zpěvačku Moniku
Absolonovou


