
Ostravská premiéra opery
Káťa Kabanová už tento týden
Nabízí se hvězdné pěvecké obsazení – vystoupí vynikající pěvkyně Morenike Fadayomi,
významná americká sopranistka Nadine Secunde i Eva Dřízgová-Jirušová

BŘETISLAV UHLÁŘ

Ostrava – V rámci řady Oper-
ní hity 20. století uvede už ten-
to čtvrtek Národní divadlo
moravskoslezské jednu z nej-
krásnějších oper Leoše Ja-
náčka – operu Káťa Kabano-
vá.

„Naše inscenace zbavuje
Káťu atributů ruského malo-
města první poloviny 19. sto-
letí a naopak se soustředí na
psychologický aspekt příbě-
hu. S trochou nadsázky ří-
kám, že tuto operu inscenuje-
me jako psychothriller o ne-
možnosti odejít z prostředí,
které nás deptá, z toho zvlášt-

ního vychýleného světa sla-
bých mužů a jedné silné ovlá-
dající ženy, Kabanichy,“ říká
režisér inscenace Jiří Ne-
kvasil.

Osobnosti na jevišti
V roli Kátiny despotické tchy-
ně Marfy Ignatěvny Kabano-
vé (Kabanichy) se do Ostravy
vrací po loňském úspěchu v
roli Kostelničky Buryjovky z
Janáčkovy Její pastorkyně
významná americká sopra-
nistka Nadine Secunde. Tato
vyhledávaná interpretka rolí
zejména wagnerovského a
straussovského repertoáru
nastudovala Kabanichu po-
prvé ve své kariéře v českém
jazyce, a to přímo pro NDM. V
titulní postavě Káti vystoupí
vynikající pěvkyně Morenike

Fadayomi, která patří k pra-
videlným hostům nejprestiž-
nějších evropských scén. Hu-
debního nastudování se ujal
hudební ředitel ostravské
opery a dirigent Robert Jind-
ra.

„Janáček dokázal do svých
děl vtisknout originální a
charakteristický rukopis, do
Káti Kabanové navíc pod vli-
vem osobního vztahu ke Ka-
mile Stösslové vkomponoval
nejniternější hudební zpověď,
jaká snad nemá v operní lite-
ratuře obdoby,“ vyznává se
Robert Jindra.

Dárek jubilantce
V titulní roli Káti diváci uvidí
a uslyší skvělou sólistku ost-
ravské opery Evu Dřízgovou-
-Jirušovou, která v ní oslaví

své letošní významné životní
jubileum. „Káťou se teď zabý-
vám každý den. Je tam mnoho
krásného zpívání, a to i dra-
matického. Ten part je doslo-
va protkán něhou, ale i tou-
hou a vervou,“ míní Eva
Dřízgová-Jirušová.

V dalších rolích se na jeviš-
ti představí Tomáš Černý /
Gianluca Zampieri, Martin
Gurbaľ / Ondrej Mráz, Lucia-
no Mastro / Richard Samek,
Magda Málková a další. Scéna
je dílem Daniela Dvořáka,
kostýmy navrhla Zuzana
Krejzková.

Divadelní
premiéra

Premiéry nastudování v českém
originále s anglickými titulky
se konají 15. a 17. listopadu
2012 v 18.30 hodin v Divadle
Antonína Dvořáka.

V Gongu uctí památku
Rabíndranátha Thákura
Ostrava– V aule Gong v Dolní oblasti Vítkovic se 21. lis-
topadu v 19 hodin uskuteční pod záštitou velvysla-
nectví Indické republiky mimořádný koncert k uctě-
ní památky Rabíndranátha Thákura, bengálského bás-
níka, hudebního skladatele, filozofa a hlasatele sbli-
žování Východu a Západu. Jeho sbírka Gitanjali se se-
tkala v Evropě i v Americe s takovým ohlasem, že při-
nesla Thákurovi v roce 1913 jako prvnímu příslušní-
kovi asijského národa a prvnímu neevropskému no-
siteli tohoto ocenění vůbec Nobelovu cenu za litera-
turu. Na koncertě vystoupí Janáčkova filharmonie pod
taktovkou indického dirigenta Debashishe Chaudhu-
riho a zaznějí na něm díla Janáčka, Dvořáka a dalších
autorů. Českou premiéru bude mít opus Dithyramb
V. Paranjotiho. (hla)

Americká sopranistka Nadine Secunde říká:

„Česky zpívám velice nervózně“
V roli zlé Marfy Igna-

těvny Kabanové (Ka-
banichy) v Janáčkově

opeře Káťa Kabanová se ost-
ravskému publiku představí
také významná americká so-
pranistka Nadine Secunde.

V Ostravě jste již zpívala Kos-
telničku v Její pastorkyni. S ja-
kými pocity se sem vracíte?

V Ostravě jsem velice ráda,
protože mám konečně příle-
žitost nastudovat roli v Ja-
náčkově opeře v České re-
publice. Je to jako trávit celý
den v jazykové škole, poslou-
chat, jak ostatní mluví,
a vstřebávat jinou kulturu.
Dirigent Robert Jindra je ne-
pochybně jeden z vašich nej-
lepších interpretů Janáčkovy
hudby, zároveň má však
úžasný cit pro výuku českého
jazyka. K operám Leoše Ja-
náčka mám velmi vřelý
vztah, ale čím více rozumím
vašemu jazyku, tím více se

přibližuji k Janáčkově hudbě.
A tím více jeho dílo obdivuji.

Jaká bude vaše Kabanicha?
Když jsem před několika

lety začala pracovat na roli
Kabanichy (pro uvedení v Ně-
mecku, v německém jazyce),
byla jsem nejprve trochu
zklamaná, protože tato posta-
va není zdaleka tak barevná
jako třeba Kostelnička, kte-
rou zpívám moc ráda. Zeptala
jsem se tehdy jednoho z mých
oblíbených režisérů Roberta
Carsena: „Jaká vlastně je Ka-
banicha? Je pouze zlá?“ Jeho
odpověď se mi moc líbila:
„Ano, je to mrcha, ale nikdy
nezapomeň na to, že má prav-
du. Dopustila, aby se její syn
alkoholik oženil s dívkou,
kterou si sám vybral, a vidíš,
jak to dopadlo.“

Jak se vám zpívá v českém ja-
zyce?

Velice nervózně – myslím,

že to je pro mě pořád těžké.
Ale, jak jsem už řekla, každé
malé zlepšení mě více přibli-
žuje k Janáčkovi.

Co vás v nejbližší době čeká?
Z Ostravy pojedu přímo do

Berlína, kde jsem již řadu let
angažována v německé opeře.
Čekají mě tam dvě role v Ja-
náčkových Příhodách lišky
Bystroušky, ale bohužel
v němčině. Jsem velice ráda,
že žiji v Berlíně, protože můj
syn studuje na tamější konzer-
vatoři, ale muzikál. Stále dou-
fám, že přejde k opeře, ale za-
tím se zdá, že by raději zpíval
Guys And Dolls než Tristana
a Isoldu (smích). (jgr, hla)

NADINE SECUNDE. Foto: NDM

Sopranistka Nadine Secunde
zpívala na mnoha evropských
a amerických operních scénách
– ve Vídni, Londýně, Mnichově,
Seattlu či Chicagu. Spolupraco-
vala už s mnoha světovými hu-
debními esy, včetně Zubina
Mehty.

VIZITKA

OLYMPIC SLAVÍ PADESÁTKU

LEGENDA S ORCHESTREM. Ostravská ČEZ
Aréna patřila v sobotu jubilantovi. Téměř pět
tisíc návštěvníků nadšeně aplaudovalo skupi-
ně Olympic, kterou doprovázel Český národní
symfonický orchestr vedený Kryštofem Mar-
kem na koncertu v rámci turné k padesáti le-
tům její existence. Česká beatová legenda
hrála s celým orchestrem poprvé. Nové hu-
dební aranžmá písniček si velmi pochvaloval
v moravskoslezské metropoli také frontman
Olympiku Petr Janda, který letos slaví sedm-
desátiny. A klobouk dolů před jeho neutucha-
jící vitalitou. „Na Olympiku jsem prakticky vy-
rostl, jejich vystoupení jsem si nemohl nechat
ujít. Škoda, že se toho nedožil Jan Antonín Pa-

cák či Mirek Berka, které jsem měl také moc
rád,“ posteskl si jednašedesátiletý pan Pavel,
který přijel se svou manželkou a dcerou Dag-
marou na narozeninový koncert své oblíbené
skupiny z Těrlicka. Téměř čtyři sta padesát
písniček má tato nesmrtelná hudební formace
doposud ve svém repertoáru. V průběhu veče-
ra zazněly pochopitelně její největší hity, jenže
v novém hudebním hávu. A publiku se moc lí-
bily, proto to také dalo patřičně najevo. A tak
jsme zvědavi, jestli Olympic oslaví také šede-
sátku na pódiu, jak to sliboval Petr Janda, když
se v sobotu loučil v ostravské ČEZ Aréně. Na
snímku frontman a symbol Olympiku Petr
Janda. (hla) Foto: Deník/Miroslav Kucej

Nejlepší studentské filmy v Ostravě
Ostrava – Centrum kultury a vzdělávání Moravská Os-
trava pořádá letos již šestý ročník mezinárodního fes-
tivalu studentských filmů Ostrava-Picture. Projekce
nejlepších studentských filmů za rok 2012 se koná v klu-
bu Atlantik dnes, slavnostní vyhlášení vítězů pak
16. listopadu na stejném místě. (hla)

NA ČEM PRACUJI

Petra Bebková, divadelní spolek
Serum, Frýdek-Místek:

Nyní jsme se pustili do zkoušení nové pohádky, protože pohádku Kterak
Zlobucha s Krákorkou ztratily kouzelnickou knihu hrajeme již dlouhou
dobu, takže chceme pro děti připravit něco nového. Pro dospělé máme
v repertoáru Kabaret 2 show, který je celkem čerstvý, takže v současné
době pro dospělé nové představení neplánujeme. V tomto kabaretu
jsme ale nyní museli udělat nějaké úpravy, protože některé skladby
nám Ochranným svazem autorským nebyly povoleny, tak jsme stáli
před rozhodnutím, zda tyto skladby vyškrtneme, nebo je nahradíme.
Nakonec se soubor rozhodl pro nahrazení, aby se představení zbytečně
nezkracovalo. (mach)

Vzduchoprázdniny Karla Plíhala
Ostrava – V polovině září spatřilo světlo světa nové au-
torské album písničkáře a básníka Karla Plíhala s ná-
zvem Vzduchoprázdniny. Album obsahuje 22 nahrá-
vek (včetně dvou básniček) a všechny – spolu s mno-
ha dalšími básničkami – mohou zájemci slyšet na ně-
kterém z jeho koncertů se stejnojmenným názvem –
Vzduchoprázdniny. Nejbližší koncert Karla Plíhala se
uskuteční dnes v Dělnickém domě v Odrách, zítra vy-
stoupí v Domě kultury města Ostravy a 14. listopadu
v KD Radost v Havířově. Všechny koncerty začínají
v 19 hodin. Na každém z nich mají diváci možnost no-
vé CD koupit a nechat autorem podepsat. Aktuální vý-
čet koncertů najdete na www.karelplihal.cz. (mrš)
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