
Opera La Wally: diváci mohou
čekat hvězdné obsazení
Skvělé sopranistky Eva Urbanová a Olga Romanko na ostravském jevišti

BŘETISLAV UHLÁŘ

Ostrava – Národní divadlo
moravskoslezské (NDM) uve-
de 20. září od 18.30 hodin v Di-
vadle Antonína Dvořáka ja-
ko svou první premiéru nové
sezony operu La Wally, je-
jimž autorem je Alfredo Ca-
talani. Toto dílo je slyšet na je-
vištích poměrně zřídka.

„La Wally je typickým pří-
kladem italského verismu. Je
to opus plný krásných melo-
dií a vypjatých dramatic-
kých situací. Navíc jeho děj je
situován do neobvyklého pro-
středí vesnice vysoko v Al-
pách v době kolem roku 1800.
Protihráčem lidských osudů
se zde stávají nejen kruté pří-
rodní živly,“ říká Viola Ku-
čerová, tisková mluvčí NDM.

Titulní roli Wally nastu-
dovala poprvé ve své kariéře
česká pěvkyně světového re-
nomé Eva Urbanová. Po své
nejoblíbenější roli Kostelnič-
ky Buryjovky v Janáčkově
Její pastorkyni a Emilie Mar-
ty v další Janáčkově opeře
Věc Makropulos se tak Eva
Urbanová vrací do Ostravy v
mimořádném projektu, kte-
rým Národní divadlo morav-
skoslezské oslaví její letošní

významné životní jubileum.
S Evou Urbanovou alternuje
v této postavě skvělá ruská
sopranistka Olga Romanko,
pěvkyně, která už vystoupila
na jevištích a koncertních
scénách po boku takových vy-
nikajících pěvců, jakými be-
zesporu jsou Plácido Domin-
go, José Cura anebo Renato
Bruson.

Čas i na rock
Ostravské hudební nastudo-
vání opery La Wally je dílem
Roberta Jindry, který je sou-
časně dirigentem představe-
ní (alternuje s Janem Šruba-
řem), režisérem je hostující
Václav Klemens, výtvarní-
kem scény David Bazika, vý-
tvarnicí kostýmů Sylva Ha-
náková. V roli Stromminge-
ra diváci uvidí a uslyší Mar-
tina Gurbaľa a Bogdana Ku-
rowského, Giuseppe
Hagenbacha ztvární Gian-
luca Zampieri a Gustavo Por-
ta.

Eva Urbanová jezdí v po-
slední době do Ostravy po-
měrně často a velmi ráda. A
také nezapomíná na své
rockové a metalové lásky, na
něž si stále najde čas.

„Když vloni byla skupina
Judas Priest v Praze, byla
jsem na ní v O2 areně. To by-

lo něco strašného. Vyváděla
jsem tam jako ve dvaceti a by-
lo mi to úplně jedno. A pak
jsem byla asi tři dny hluchá, to
je pravda. Musela jsem ihned
volat lékaři, co si mám dát,
aby mi uši splaskly. Tak už
mám na to lék, a až tady bu-
de skupina Judas Priest příš-

tě, tak znovu půjdu. Sice jsem
dostala vynadáno, že se cho-
vám jako blázen, když se ži-
vím jako zpěvačka také uši-
ma, protože jako hluchá bych
toho asi moc nezazpívala.
Jsem temperamentní, to je
marné,“ svěřila se před ča-
sem Deníku Eva Urbanová.

EVA URBANOVÁ (v popředí) na jedné ze zkoušek opery La Wally na
ostravském jevišti. Foto: Deník/Miroslav Kucej

Událost

V hlavní roli humor a dobrá nálada
Havířovské amatérské divadlo Sputnik s novými impulzy

JOSEF PINTÉR

Havířov – Stálicí na haví-
řovské ochotnické scéně je di-
vadlo Sputnik, někdy též zva-
né adrenalinové divadlo. By-
lo založeno v lednu 1998 par-
tou mladých lidí z ulice Ga-
garinovy.

U jeho zrodu stáli Martin
Šmíd, Radim Heczko, Radek
Jarzabski, Daniela Navráti-
lová a Eva Mohylová. Za ne-
celý měsíc se k nim připojili
Honza Kroul, Míša Sajdáková,
Zuzana Formánková a Tomáš
Kulhánek. V průběhu času ně-
kteří odešli a přišli noví.

„Jako školáci jsme měli
přebytek volného času i ener-

gie. Často se probírala otázka,
jak ho smysluplně využít. Na-
padlo nás, co tak zkusit diva-
dlo. Vše pak šlo velmi rychle.
Již na jaře spatřila světlo svě-
ta první autorská hra Dobytí
měsíce, napsaná celým naším
kolektivem,“ vzpomíná na za-
čátky před čtrnácti lety Da-
niela Navrátilová, dnes uči-
telka v Základní škole Žákov-
ská.

Autorské hry,
ale i klasika
Repertoár Sputniku poměrně
dlouhou dobu představovaly
autorské hry s velkým pro-
storem pro improvizaci. Byly
plné humoru, veselí, vynikaly
bezprostředností.

Veselohrou Konec učitele
Pecháčka se pak ochotníci po-
prvé vypravili i za hranice

Havířova – do Frýdlantu nad
Ostravicí, Plumlova a Ostra-
vy. Přes značný divácký zá-
jem tato éra v roce 2004 skon-
čila. Po delším zvažování se
soubor rozhodl jít jinou ces-
tou.

Jakou, to ukázala premiéra
ve vyprodaném loutkovém sá-
le Kulturního domu Petra
Bezruče 18. března 2005. Na
programu byla oblíbená hra
Nikolaje Vasiljeviče Gogola
Ženitba.

„Nastudování jsme začali v
září roku 2004. Chtěli jsme v
naší herecké činnosti udělat
další krok, zkusit tentokrát
skutečné divadlo. Gogol nás
inspiroval rozmanitostí a slo-
žitostí lidských vztahů,“ uve-
dl režisér a herec v jedné oso-
bě Jan Kroul. Diváci odcháze-
li nanejvýš spokojeni, před-
stavení se jim líbilo. Potvrdilo
se, že volba byla správná.

Mezi další tituly patří na-
příklad hra Petra Zelenky Pří-
běhy obyčejného šílenství, si-
tuační komedie Antonína
Procházky Fatální bratři a le-
tošní dubnová premiéra hry
Didiera Carona Opravdové
štěstí s podtitulem Je chvály-
hodné, když si chce člověk s
tím druhým promluvit, ale
smysl to má, jen když se to udě-
lá včas a na pravém místě...

„Několik našich členů se ta-
ké aktivně podílelo na reali-
zaci úspěšného havířovského
muzikálu Srdce, který se do-
stal až na prkna Divadla ABC
v Praze,“ poznamenala Na-
vrátilová.

Ochotnické
soubory

Minivizitka
souboru
Ochotnický soubor Sputnik z
Havířova má v současné době
třináct členů. Režisérem je Hon-
za Kroul. Zkoušky se konají zpra-
vidla jednou až dvakrát týdně.
Domovskou scénou je loutkový
sál Kulturního domu Petra Bez-
ruče. Organizačně patří do
Městského kulturního střediska
v Havířově.

SNÍMEK ZE HRY Opravdové štěstí. Foto: Josef Pintér

NA ČEM PRACUJI

Petr Rotrekl, dramaturg Bezručovy Opavy

„Program Bezručovy Opavy sa-
mozřejmě zase pokročil o kus
dál. Momentálně jsem v Kultur-
ním domě Na Rybníčku a připra-
vujeme se na koncert Idy Kela-
rové, který se uskuteční ve čtvr-
tek 20. září od 20 hodin. O čtyři
dny později na stejném místě
vystoupí také Vladimír Mišík.
V novém kulturáku Na Rybníčku
půjde o první akce, které se zde
budou konat. Chce se na to dobře
připravit. V tomto týdnu se rov-
něž budu soustředit na příjezd
Ilji Hurníka do Opavy.“ (dus)

Foto: Archiv

Díla umělců Skupiny 42 v Opavě
BŘETISLAV UHLÁŘ

Opava – V opavském Domě
umění bude zítra v 17 hodin
zahájena výstava z tvorby
Skupiny 42 ze sbírek Galerie
výtvarného umění v Ostravě
(GVUO). Výstavu zahájí Jiří
Jůza, ředitel GVUO. Expozi-
ce, která seznámí veřejnost s
malbami Františka Grosse,
Františka Hudečka, Jana Ko-
tíka, Kamila Lhotáka, Karla
Součka, Bohumíra Matala,
Jana Smetany a sochami La-
dislava Zívra, bude k vidění
do 30. prosince letošního roku.

„V jednotlivých dílech je
patrný tehdejší obdiv k rozvo-
ji vědy a techniky, na druhé

straně se zde ale znatelně ob-
jevuje podprahová kritika
ztráty těsného sepětí člověka s
přírodou, mající za následek
celkové lidské vykořenění a
vtíravý pocit odloučení a sa-

moty. Obrazy z ostravských
galerijních sbírek na této vý-
stavě jsou toho skvělým do-
kladem,“ říka Gabriela Peli-
kánová, kurátorka výstavy.

(hla)

JAN KOTÍK, Interiér s horským
sluncem. Foto: archiv GVUO

Přijede kultovní spisovatel
C. D. Payne
Ostrava – Autor kultovní
knižní série Mládí v hajzlu,
Američan C. D. Payne, při-
jede do České republiky. S
projektem scénického čtení
LiStOVáNí navštíví v mě-
sící září dvacet měst a za-
staví se i v Moravskoslez-
ském kraji.

Po všech představeních
budou následovat besedy au-
tora a samozřejmě autogra-
miády jeho knih, které bu-
dou navíc na místě ke kou-
pi. Potkat se s C. D. Paynem
nebude tak těžké, sledujte de-
tailní rozpis celého Turné v
hajzlu na www.listovani.cz a
www.jota.cz.

Spisovatel C. D. Payne při-
létá na Turné v hajzlu do Čes-
ké republiky a projekt LiS-
tOVáNí doprovodí jeho nová
kniha Neviditelný, lehce ab-
surdní příběh sedmatřiceti-
letého klasického „losera“
Axela Westona, který jed-
noho dne náhodou vysloví ja-
kousi kouzelnou formuli a
stane se neviditelným.

Velmi vtipná road story
neviditelného člověka na
útěku a humorná bomba na
začátku nové sezony pro-
jektu LiStOVáNí, navíc do-
plněná účastí C. D. Payna,
diskusí a autogramiádou.

(hla)
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