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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Muzikálová Evita míří do Ostravy přímo z Broadwaye! 
 
V Ostravě 17. 3. 2014 
 
Národní divadlo moravskoslezské uvede ve spolupráci s produkční společností Andrewa 
Lloyda Webbera nejnovější autorizovanou podobu muzikálu Evita.  
 
Život Evy Perónové se tak trochu podobal příběhu Popelky. Na rozdíl od pohádky byl však 
skutečný. Dívka, která vyrůstala v chudobě a ponížení, byla nakonec miláčkem celé Argentiny. 
Z nemanželské dcery a herečky vedlejších rolí se stala druhou ženou diktátora Juana Dominga 
Peróna. Takřka zázračný osud, který měl však plno stinných stránek. I proto inspiroval v polovině 
70. let „sira britského muzikálu“ Tima Rice k napsání muzikálového libreta. Na politickém pozadí 
tak vznikl romantický příběh o charismatické ženě, která se během krátkého života dostala 
až na absolutní vrchol. 
Tim Rice zlákal ke spolupráci i skladatele Andrewa Lloyda Webbera: „Podobně jako Jesus Christ 
Superstar má Evita podobu rockové opery. Ústřední píseň Don’t Cry For Me Argetina se stala 
celosvětovým hitem,“ uvádí dramaturg Patrick Fridrichovský a dodává: „Nejnovější ostravské 
nastudování drží několik pozoruhodných unikátů. Zcela poprvé se našim divákům představí nová 
broadwayská orchestrace s kouzelnými rytmy tanga, částečně je upravena i koncepce libreta 
a na závěr chystáme malý skvost – v české inscenaci vůbec poprvé mohou diváci spatřit hrát 
skutečnou Evu Perón!“ V muzikálu také zazní oscarová píseň Měl jsi mne rád a největší hit Utiš svůj 
pláč, Argentino v přebásnění Michaela Prostějovského. 
Ostravského hudebního nastudování se chopil Jakub Žídek, režie je pod vedením šéfa 
muzikálového souboru Městského divadla v Brně Petra Gazdíka. Tento známý a populární 
muzikálový herec, držitel Ceny Thálie za roli Jeana Valjeana, se ostravskému publiku představí 
i na pódiu, a to jako Che: „Založením jsem herec, když nehraji, chybí mi to… Jako režisér mohu 
však svůj umělecký pohled uplatnit komplexně, je to velmi vzrušující, zábavné, současně však 
od inscenace k inscenaci těžší.“ Vedle Petra Gazdíka ztvární postavu Che také populární zpěvák 
Tomáš Savka. Dále se mohou diváci těšit například na Marcela Školouta a Milana Němce 
jako Peróna. Titulní roli Evity se zhostí Hana Fialová a Radka Coufalová, ostravská rodačka, 
která si zahrála Evitu již v Městském divadle v Brně: „Důvod, proč jsem zatoužila si Evitu znovu 
zahrát, je ten, že se jedná o jeden z nejtěžších pěveckých partů, se který jsem se kdy setkala.“ 
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A protože byla Evita také módní ikonou, pro kterou navrhovali šaty přední módní návrháři své doby, 
jako například Coco Chanel či Salvatore Ferragamo, vydala se autorka kostýmních návrhů 
Veronika Babraj-Hindle pro inspiraci i materiály na kostýmy hlavní představitelky přímo 
do Spojených států. Ostravské publikum se má skutečně na co těšit! 
 
Premiéry muzikálu Evita se uskuteční 20. a 22. března 2014 v 18.30 hodin v Divadle Jiřího 
Myrona. 
 
PETR GAZDÍK 
Působí už víc než patnáct let v Městském divadle v Brně, ale hercem na této scéně je od malička. 
Jeho maminka Jana, sama přední členka tehdejšího Divadla bratří Mrštíků, jej přivedla na scénu 
jako dětského herce. Od poloviny 90. let je spolustrůjcem zdejšího muzikálového zázraku. 
Už jako mladíček se blýskl v roli Tonyho ve slavné Bernsteinově West Side Story. 
Ještě jako studentovi mu režisér a ředitel Stanislav Moša svěřil první velké role rytíře des Grieuxe 
v Manon Lescaut nebo Essexe v Alžbětě Anglické. 
Výčet inscenací a postav, které Petr Gazdík ztvárnil a ztvárňuje na jevištích MdB, by byl delší, 
než si lze vzhledem k jeho stále ještě mladému věku představit. Vedle zmíněného Tonyho 
či Shakespearova Romea patří mezi jeho výrazné úspěchy také Lodovico v Othellovi, Kristián 
v Cyranovi z Bergeracu, Radúz v Mošově a Ulrychově muzikálu Radúz a Mahulena, Vid ve Hře 
o lásce, smrti a věčnosti... 
Mezi jeho nejznámější role současnosti patří Darryl van Horne z muzikálu Čarodějky z Eastwicku, 
Jidáš v Jesus Christ Superstar, dvojrole Dr. Jekylla a pana Hyda ve stejnojmenném muzikálu 
Franka Wildhorna a především ústřední postava Jeana Valjeana v legendárních Bídnících. 
Za tuto roli získal v roce 2009 Cenu Thálie v oboru opereta/muzikál. 
V posledních letech Petr Gazdík působí nejen jako činoherec a skvělý muzikálový interpret, ale také 
jako významná tvůrčí osobnost brněnského Městského divadla. Čím dál více se věnuje režii, stále 
častěji na svých inscenacích spolupracuje také jako textař. Mezi významné inscenace, 
které režíroval na scéně Městského divadla Brno, patří muzikály Singoalla, Jekyll a Hyde, 
disneyovský rodinný muzikál Mary Poppins, Kvítek z horrroru (za nějž získal Cenu Českého 
divadla), komedie Jezinky a bezinky, muzikál Zorro a nejnovější Mladý Frankenstein. 
K řadě muzikálových i činoherních rolí před několika lety rovněž přibyla funkce šéfa muzikálového 
souboru. 
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RADKA COUFALOVÁ 
Členka souboru Městského divadla Brno začala svou hereckou kariéru ve 2. ročníku gymnázia 
na jevišti ostravského divadla Aréna. Záhy bylo jasné, že se objevil velký talent! To ostatně potvrdila 
i nominace na Cenu Alfréda Radoka za roli Ani v Čechovově Višňovém sadu. 
Poté si však Radka vybrala k dalšímu působení Brno. Vystudovala JAMU, už během studií 
hostovala na jevišti Městského divadla, kde od roku 2001 působí ve stálém angažmá. 
Zde si zahrála bezpočet rolí, a to jak v muzikálech, tak v činohře. Mezi výrazné role patří Maria 
ve West Side Story, Líza v My Fair Lady ze Zelňáku, Fany ve Funny Girl, Dennisa de Flavigny 
v Mam'zelle Nitouche, Cosetta v Bídnících, Roxie v Chicagu, Mary Poppins ve stejnojmenném 
muzikálu, z činoherních rolí pak Kateřina ve Zkrocení zlé ženy. 
Diváci si ji nejspíše vybaví jako Vypravěčku v muzikálu Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť. 
Za tuto roli získala v roce 2006 Cenu Thálie i Křídla, cenu Městského divadla Brno 
pro nejpopulárnější herečku za sezónu 2006/2007. 
Radka Coufalová ovšem nehraje pouze na jevištích Městského divadla Brno. Objevila se jako Alice 
v dramatu Na dotek na Malé scéně Mahenova divadla. Kromě divadelní práce natočila Radka 
i několik pohádek pro Českou televizi (Dřevěná Marika a Čerte, drž se svého kopyta), hrála 
v seriálech Ordinace v růžové zahradě a Četnické humoresky a po boku Richarda Krajča a Zuzany 
Kajnarové si zahrála v celovečerním filmu Comeback. Kromě herectví má také výtvarné a literární 
nadání. Své kresby a básničky často publikuje, a uspořádala dokonce několik výstav. Je autorkou 
textů písní k muzikálovému vaudevillu Pokrevní sestry, který byl v minulé sezóně uveden studenty 
JAMU v Divadle na Orlí. 
 
 


