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Přední slovenský operní pěvec Peter Mikuláš si Ostravu oblíbil a v rozhovoru pro Deník říká:

MLADÁ SCÉNA

„Falstaff je pro mě krásný návrat“
Rozhovor
BŘETISLAV UHLÁŘ

Ostrava – Peter Mikuláš,
přední slovenský basista a
basbarytonista, sólista opery
Slovenského národního divadla v Bratislavě, se představí
poprvé už zítra na ostravském jevišti v Divadle Antonína Dvořáka. Ztvární titulní
roli Falstaffa v opeře Giuseppe Verdiho. Obnovená premiéra v novém hudebním nastudování současného hudebního ředitele opery Národního divadla moravskoslezského Ostrava (NDM) Roberta Jindry začíná v 16 hodin.
Původní ostravská inscenace režiséra Venjamina
Směchova měla v NDM premiéru před pěti lety. Nyní se
vrací opět na jeviště s novými
sólisty v hlavních rolích. Významného slovenského pěvce
Petera Mikuláše jsme proto
požádali o rozhovor před zítřejší premiérou.
Jak jste se ocitl v Ostravě?
S panem dirigentem Robertem Jindrou jsem už měl
možnost spolupracovat v Praze na Mozartově opeře Cosi
van tutte a tam se naskytla
možnost spolupráce, že bych
ztvárnil postavu Falstaffa
právě v Ostravě.
Nakolik je vám blízká tato role?
Vzhledem k tomu, že mám
nějakou nadváhu (úsměv na
tváři pěvce), bych to mohl i fyzicky zvládnout. Samozřejmě,
že jde hlavně o zpěv, a ta postava je napsaná pro baryton.
A já jsem spíše basbaryton. Je
to dílo nesmírně nadčasové z
hlediska obsahu, byť od doby,
kdy jej Verdi zkomponoval,
uplynul už nějaký ten čas...
Jste umělec ve zralém věku, který
už zpíval v Metropolitní opeře v
New Yorku, ale i v dalších prestižních operních domech na celém svě-

PETER MIKULÁŠ. Foto: Deník/Pavel Sonnek
tě. Jak se cítíte v takovém prostředí?
Mám-li srovnávat svoji
práci v New Yorku, Londýně,
Paříží či v Ostravě, pořád hovořím o specifickém divadelním světě opery. A ten je plný
emocí, velké profesionality.
Záleží v něm především na
tom, jaké pěvecké kolegy v
tomto prostředí potkáte, samozřejmě i jaké inscenátory,
to znamená režiséry, dirigenty. Pak také moc záleží na at-

mosféře, která se během
zkoušek vytvoří. A když je tato atmosféra pro mě ideální
v Ostravě, tak jsem zde moc
rád.
Jak vzpomínáte na své pěvecké začátky v Nitře?
Myslím si, že byly velmi
pěkné. Oba rodiče zpívali ve
sboru nitranských učitelů.
A tak jsem se k tomu zpěvu
díky klavíru a mamince a tatínkovi také dostal. Mohu říci, že jsem vždycky inklinoval

k tomuto žánru. Dodnes mám
rád romantické písně Schumanna a Schuberta. Vystudoval jsem gymnázium, nikoliv konzervatoř, později jsem
přešel do přípravného ročníku Vysoké školy múzických
umění a právě na této vysoké
škole už začal celý ten koloběh mé profesionální kariéry.
Už několik desítek let putujete světem po světových scénách a pódiích.
Které role světové operní literatury
jste si nejvíce oblíbil?
Vzhledem ke svému věku,
kdy je mi sedmapadesát, jsem
si už asi ony nejkrásnější nejvíce vychutnal. Ať už to byl
Jacopo Fiesco z opery Simone
Boccanegra, doktor Bartolo
z Rossiniho Lazebníka sevillského, anebo král Filip či
Leporelo – a tak bych mohl ve
výčtu postav pokračovat.
Jste zastánce klasického pojetí opery, anebo máte rád experimenty na
jevišti?
Jsem zastáncem klasiky,
ale pokud je experimentální
pojetí dobře vymyšlené a má
co říci a není vůči libretu násilné, tak proč ne? Takových
inscenací vzniklo nemálo
a jsem rád, že jsem se mohl na
některých podílet.
Jak relaxujete?
Člověk si musí chránit své
soukromí, důležitá je životospráva, neboť koncentrace na
jevišti je velmi důležitá
a představení jsou velmi náročná, což vyžaduje být neustále v pěvecké, a tudíž také
v dobré fyzické kondici. Pokud jde o mé záliby, patří
k nim fotografování, ale pouze coby amatér. Taky jsem si
vyfotil Ostravu. A rád chalupařím.
Hostujete nyní v Ostravě. Co zdejší
smog, neškodí vašim hlasivkám?
Slyšel jsem, že je to v Ostravě velký problém, ale v posledních dnech to zatím nepociťuji.

Peter Nagy zazpívá v Ostravě své největší hity
Ostrava – Koncert populárního slovenského zpěváka Petera Nagyho, autora řady hitů, z
nichž mnohé léty zlidověly,
zařadil na pondělí 4. dubna do
svého programu Dům kultury
města Ostravy. Po mnohaleté
odmlce tak do Ostravy zavítá
interpret, který se společně s
Mekym Žbirkou a Richardem
Müllerem řadí k nejúspěšnějším a nejdéle působícím slovenským umělcům. Vystoupí
v doprovodu skupiny Indigo, s
níž natočil celkem dvacet jedna hudebních alb, přičemž
hned to debutové z roku 1984 –
Chráň svoje bláznovstvá – vyvolalo obrovský ohlas, který
Nagymu zajistil prvenství v
soutěži Zlatý slavík 1985.
Raketový vzestup zpěvákovy kariéry vyvolala píseň
Profesor Indigo, po níž následovaly hity jako Kristýnka
iba spí, Chráň svoje bláznovstvá, Láska je tu s nami, So
mnou nikdy nezostárneš, Sme
svoji, Aj tak sme frajeri a řada
dalších songů, oblíbených
dodnes posluchači všech ge-

skupiny Indigo, s níž už také
vydal velice úspěšné dvojalbum Labute a havrany. Na
koncertě, který v Domě kultury města Ostravy začíná
4. dubna v 19 hodin, zazní
průřez tím nejlepším a nejoblíbenějším, co populární slovenský interpret za svou dosavadní kariéru složil a nazpíval.
(hla)

Hudební formace Downbelow křtila
j Hudební formace Downbelow z Frýdku-Místku více než jedenáct let pravidelně koncertuje po klubech i halách nejenom v České republice, její klipy
rotují nejenom českými stanicemi, skladby zní nejenom v českých rádiích
a na festivalech je vítá nejenom české publikum. Kapela Downbelow pokřtila své první řadové album.
Jedenáct let hrající Downbelow, které tvoří trojice různorodých osobností – David Kopřiva, Lukáš Horký a Petr Fuciman, se vrátilo na pódium
svého domovského frýdecko-místeckého klubu Stoun. Zde ve čtvrtek
17. března spolu se skupinou Sunshine a Jakubem Tichým skupina oficiálně uvedla do světa svou první řadovou desku Roadside Traveler. Čtvrteční
koncert zároveň odstartoval turné zmíněné formace. (mach)

Foto: www.downbelow.cz

Cena pro ostravskou operu:
inscenace Werther uspěla
na přehlídce Opera 2011
Praha, Ostrava – Národní divadlo moravskoslezské,
se letos stejně jako v uplynulých ročnících zúčastnilo
prestižní operní přehlídky Opera 2011, která se již po
desáté konala v Praze. Festival není soutěžní, ale na
mimořádné festivalové výkony upozorňuje čestnými
cenami festivalu, takzvanými Libuškami. Národní divadlo moravskoslezské získalo na této prestižní přehlídce cenu ředitelky festivalu, a to za inscenaci opery
Werther v režii Jiřího Nekvasila, ředitele Národního
divadla moravskoslezského.
Ředitelka festivalu Lenka Šaldová své rozhodnutí
zdůvodňuje slovy: „Oceňuji kultivovanou a po všech
stránkách vysoce profesionální inscenaci, především
špičkové hudební nastudování, skvělé interprety
Zuzanu Šveda, Stevena Harrisona, Jakuba Kettnera
a Agnieszku Bochenek-Osieckou, ale i všechny ostatní, kteří dokazují, že není malých rolí.“
Libuška bude Národnímu divadlu moravskoslezskému slavnostně předána 6. dubna před představením opery Werther.
(hla)

Národní divadlo moravskoslezské
zahajuje předprodej na příští sezonu
Ostrava – Před Divadlem Jiřího Myrona v Moravské
Ostravě bude v pondělí 21. března oficiálně zahájen
prodej předplatného na divadelní sezonu 2011/2012.
Zahájení obstarají v 11.40 hodin fanfárami trumpetisté
orchestru opery Národního divadla moravskoslezského. Podle tiskové mluvčí divadla Adriany Polarczyk
bude následovat krátký program, v němž zazní hity z
muzikálu Pardon my English a Noc na Karlštejně a
členové baletu zatančí ukázku z Labutího jezera. Program vyvrcholí přesně ve dvanáct hodin, kdy budou
vylosováni tři výherci předplatného podle vlastního
výběru.
(mrš)

Získejte zdarma dárek
Předplaťte si svůj regionální Deník
a získejte ZDARMA
PETER NAGY. Foto: archiv
nerací. Píseň Psi sa bránia
útokom, kterou Nagy nazpíval společně s Jožem Rážem,
zná snad každý bez rozdílu
věku.

Ačkoliv je Peter Nagy v
současné době spojován spíše
s dráhou úspěšného fotografa,
na muziku nezapomíná. Důkazem je nedávné oživení

fotbalový míč Adidas

Objednejte si své předplatné:
www.mojepredplatne.cz
840 336 459
ve vaší okresní redakci
(viz tiráž)

KABÁT
VYPRODAL
ČEZ ARÉNU
NÁŘEZ. Naše současná
nejpopulárnější rocková
skupina Kabát vyprodala
předevčírem ostravskou
ČEZ Arénu na koncertě v
rámci současného turné
k albu Banditi di Praga.
Na snímku frontman kapely a zpěvák Josef Vojtek. (hla)
Foto: Deník/Pavel Sonnek

Podmínky předplatného se řídí
Všeobecnými podmínkami
pro předplatné, které jsou umístěny
na www.mojepredplatne.cz nebo
na všech redakcích Deníku.
Nabídka platí pouze pro nové
předplatitele a do vyčerpání zásob.
Minimální celotýdenní předplatné
vašeho regionálního Deníku
na 1/4 roku.

Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč
včetně DPH za každou započatou minutu
pro volání z pevné linky.
Volání z mobilního telefonu dle tarifu
mobilního operátora.

Zápasový
ápaasový
a tréninkový fotbalový míč.
Replika oﬁciálního míče
Mistrovství Evropy 2008.

