
OSTRAVA Armida, tak se jmenuje
titul opery, který do Ostravy přilá-
kal přímého potomka geniálního
skladatele Antonína Dvořáka. Mis-
trův vnuk 9. dubna adresoval vede-
ní Národního divadla moravsko-
slezského děkovný dopis za zařaze-
ní této poslední dědečkovy opery
na dramaturgický plán. Ve čtvrtek
už seděl v hledišti Divadla Antoní-
naDvořáka a napjatě sledoval režij-
ní výsledek ostravské scény.
„Nádherná, se vším všudy, byl

jsem maximálně spokojen. Ale je
těžko srovnávat. Jako dospělý člo-
věk, a to je mi 83 let, jsem Armidu

viděl poprvé.Musím říci, že pan ře-
ditel Nekvasil, který je zároveň i re-
žisérem inscenace, odhadl míru
vkusu potřebnou pro ztvárnění Ar-
midy,“ uvedl mistrův vnuk po ná-
vštěvě premiérového představení.
Na rozdíl od Nekvasilových

dvou dřívějších režií, zdařilých
kusů Cardillac a Život prostopášní-
ka, je Armida umírněnější a okáza-
lejší. Jakoby samotný duch sklada-
tele držel ochrannou ruku nad mí-
rou možné extravagantnosti. Prá-
vě tento fakt se ale mistrovu vnuku
zamlouval nejvíce.
„Sám nejsem hudebník, takže

nemohu odborně posoudit hudeb-
ní zpracování, ale co jsem měl
možnost hovořit s hudebními znal-
ci na setkání po představení, tak se
o premiéře vyjadřovali velice po-
chvalně. Režijně jsem velice spoko-
jen, režisér zachoval adekvátní
míru, střežím se takových inováto-
rů, kteří dělají z Rusalky prostitut-
ku nebo z Vodníka pasáka,“ oko-
mentoval Antonín Dvořák III. pre-
miéru Armidy a dodal: „V rozhovo-
ru před inscenací jsme si slíbili, že
uděláme všechno pro to, aby se
tento skvost začal více odhalovat
pro hudbymilovné publikum.“

Dvořákova opera Armida, která
je mistrovou labutí písní (měsíc po
jejím uvedení zemřel), se v Diva-
dle Antonín Dvořáka hraje také
dnes v 18.30 hodin. Reprízy jsou
připraveny na 12. a 16. května
nebo 4. a 12. června.
Vnuk slavného skladatele ale už

na ně nezavítá. „Až bude hostovat
ostravská opera v Praze, tak Armi-
du určitě ještě velmi rád navští-
vím. Do Příbrami, kde bydlím, mě
ještě čeká 520 kilometrů, takže to
není zrovna nejblíže,“ dodal včera
při svém odjezdu z Ostravy.
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Dodnes je spolumajitelem vily
Rusalka ve Vysoké u Příbrami, která
je součástí Památníku Antonína
Dvořáka. Tady mistr trávil téměř
každé léto od roku 1884 až do své
smrti. Kromě toho je Antonín Dvořák
III. (nar. 1929) například
prezidentem Mezinárodní
kompoziční soutěže Antonína
Dvořáka.
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