
Aleš Honus

Národní divadlo moravsko-
slezské v Ostravě připravuje
na čtvrtek premiéru inscenace
opery Maria Stuarda (Marie
Stuartovna), ve které se po ma-
teřské dovolené na jeviště vra-
cí vynikající pěvkyně a dvojná-
sobná držitelka Ceny Thálie
Jana Šrejma Kačírková.

Po inscenaci opery Anna Bole-
na (Anna Bolenyová), kterou os-
travské divadlo uvádí od minulé-
ho roku, jde o další pokračování

trilogie Anglické královny ital-
ského belcanta.

Opera bude v Ostravě uvedena
poprvé, a to v režijním pojetí jed-
né z nejrespektovanějších režisé-
rek mladé generace Lindy Kepr-
tové a v hudebním nastudování
Tomáše Braunera.

Jana Šrejma Kačírková  patří
spolu s Evou Dřízgovou-Jirušo-
vou ke dvěma ostravským pěv-
kyním, kterým se podařilo hned
dvakrát získat Cenu Thálie. Po-
druhé toto ocenění převzala letos
v březnu, a to pouhé dva týdny
poté, co se jí narodila dcera.

Na jeviště se podle svých slov
nesmírně těší. „Už se nemohu
dočkat, až stanu na jevišti jako

skotská královna Marie Stuar-
tovna. Je to nádherná role, krás-
né zpívání a i režijně velmi zají-
mavě zpracované dílo. Je to pro
mne o to větší výzva, protože se

vlastně naplno vracím po mateř-
ské dovolené. Doufám, že to bu-
de úspěšný start,“ říká Kačírko-
vá.

Roli anglické královny Alžbě-

ty I. vytvoří jako host slovenská
mezzosopranistka Jana Kuruco-
vá, sólistka Deutsche Oper Ber-
lin. Ta ke své roli uvádí: „Bel-
cantové role jsou pro mne stále

velkou možností objevování. Do-
sud jsem měla možnost zpívat
roli Romea v Belliniho Monte-
cích a Kapuletech a Mafiu Orsi-
niho v Donizettiho Lucrezii Bor-

gii. Postava královny Alžběty
I. je pro mne velkou výzvou –
poprvé královna, poprvé osob-
nost, která rozhoduje o životech
druhých,“ říká pěvkyně.

V titulní roli Marie Stuartovny
budou v ostravském provedení
alternovat také sólistka opery
NDM Agnieszka Bochenek-
Osiecka a mladá chorvatská so-
pranistka Sonja Šarić, jež je dr-
žitelkou ceny Národního divadla
moravskoslezského z Meziná-
rodní pěvecké soutěže Antonína
Dvořáka v Karlových Varech
v roce 2012. „V roli Alžběty I. se
představí také jedna z nejvyhle-
dávanějších českých mezzoso-
pranistek Michaela Kapustová
a jako host rovněž italská sólist-
ka Silvia Beltrami,“ informovala
mluvčí divadla Marcela Bednaří-
ková.

Děj opery je volně založen na
životních osudech skotské krá-
lovny Marie Stuartovny a anglic-
ké královny Alžběty I., ale opro-
ti původní předloze Friedricha
Schillera byl zbaven většiny po-
liticko-náboženských detailů.
„Ponechána ale byla scéna setká-
ní obou královen, i když k ní ve
skutečnosti nikdy nedošlo. Při-
dán byl navíc fiktivní milostný
vztah mezi Marií a Robertem
Dudleym, hrabětem z Leiceste-
ru,“ dodala mluvčí divadla.

Premiéry se uskuteční 18. a 20.
prosince vždy v 18.30 v Divadle
Antonína Dvořáka.

Kačírková se vrací v roli královny

Jana Šrejma Kačírková jako Marie Stuartovna (vpravo) a Jana Kurucová jako Alžběta I.
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Je to nádherná role,
krásné zpívání

Jana Šrejma Kačírková


