TISKOVÁ ZPRÁVA
Quo vadis – česká premiéra muzikálu o lásce za časů císaře Nerona
V Ostravě 29. 5. 2014
Úspěšný slovenský muzikál Quo vadis na motivy populárního románu Henryka Sienkiewicze,
který se dočkal i několika filmových adaptací, zamířil na jeviště Národního divadla
moravskoslezského.
Slovenští autoři Martin Kákoš (libreto), Gabo Dušík (hudba), Peter Uličný (texty písní) a Jaroslav
Moravčík (choreografie) se nechali inspirovat populárním románem Henryka Sienkiewicze
a vytvořili velký divadelní stejnojmenný muzikál Quo vadis. Na jevišti se objevil v Divadle Jonáše
Záborského v Prešově v roce 2011 a 5. června 2014 ho poprvé uvidí také diváci Národního divadla
moravskoslezského.
„Těžko si lze představit lepší podhoubí pro dramatický konflikt: starověký Řím, na trůně vrtošivý,
sebestředný císař se sadistickými sklony, navíc přesvědčený o své umělecké genialitě. Město
pulsuje bohatým životem, který je ovšem plný mravního bahna a přetvářky. A do toho všeho
se objeví stoupenci nového náboženství, které hlásá mírumilovnost, lásku k bližnímu, schopnost
odpouštět, a místo tradičních římských bohů přináší víru v Krista,“ přibližuje inscenaci dramaturg
Marek Pivovar. Diváci však uvidí nejen řádění šíleného Nerona, ale také příběh lásky,
která se zrodila v těžkých dobách: „Starý Rím za vlády cisára Nerona bol najslávnejším mestom
známeho sveta, ale zároveň i centrum nepredstaviteľnej skazenosti. A práve v Ríme sa odohráva
príbeh mladého patrícia Vinicia a krásnej Lýgie, ktorým však v ich láske nepraje rozdielne
spoločenské postavenie a náboženstvo,“ upřesňuje režisér Peter Gábor a dodává: „Ide o prvé
české uvedenie pôvodného slovenského muzikálu.“
V roli Lýgie se v alternaci představí poprvé v Ostravě herečky Izabela Firlová a Lucie Končoková,
Vinicia ztvární Ivan Dejmal. Jako Nero si zařádí Robert Finta, vtipného a sarkastického Petronia
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hraje František Strnad. Dále se mohou diváci těšit na Vladimíra Poláka, Vladimíra Čapku, Annu
Cónovou, Jana Fišara, Davida Viktoru / Jiřího Sedláčka, Ladu Bělaškovou, Petru
Lorencovou, Miroslava Rataje, Aleše Bílíka a mnohé další. To vše v režii uměleckého šéfa
činohry Petra Gábora, na scéně Davida Baziky a v kostýmech Kataríny Holkové. Choreografii
má na starosti Jaroslav Moravčík, který se podílel už na slovenské (a současně světové) premiéře
muzikálu.
Česká premiéra muzikálu se uskuteční 5. června v 18.30 hodin v Divadle Jiřího Myrona.
Předpremiérové setkání s tvůrci inscenace pořádá Knihcentrum ve spolupráci s NDM ve středu
4. června 2014 v 17 hodin.
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