TISKOVÁ ZPRÁVA
Skladby Richarda Wagnera rozezní ostravský Gong
V Ostravě 7. 11. 2013
Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, Národní divadlo moravskoslezské a Janáčkova
filharmonie Ostrava oslaví společně 200. výročí narození Richarda Wagnera.
Projekt Wagner Ostrava 2013 vrcholí jedinečnou událostí, která uchvátí všechny milovníky
Wagnerovy hudby. Poprvé v historii se na počest 200. výročí narození Richarda Wagnera spojí
Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, Národní divadlo moravskoslezské a Janáčkova
filharmonie Ostrava, aby během koncertu nazvaného WAGNER GALA předvedly výběr
nejslavnějších předeher a scén z oper Tannhäuser, Bludný Holanďan, Tristan a Isolda, Parsifal
a Mistři pěvci norimberští.
Hvězdou koncertu WAGNER GALA bude mezinárodně uznávaný basbarytonista polského původu
Tomasz Konieczny. Diváci se mohou dále těšit na německou sopranistku Maidu Hundeling,
jež v Ostravě před nedávnem zazářila v roli Elsy z Brabantu ve Wagnerově Lohengrinovi
v nastudování operního souboru Národního divadla moravskoslezského.
Maida Hundeling nahradí Evu Urbanovou, která se divákům omlouvá pro nemoc: „Již delší dobu
se Eva Urbanová, sólistka opery Národního divadla v Praze, potýká s neustále se opakujícími
virózami, které značně omezovaly její vystoupení. Tento stav ji donutil k rozhodnutí podstoupit
komplexní a konsiliární vyšetření. S ohledem na délku hospitalizace a následnou rehabilitaci
jí byl nařízen absolutní hlasový i fyzický klid,“ dodává Jaroslava Herzerů, tajemnice Evy Urbanové.
Galakoncert diriguje Robert Jindra: „Letošní rok se nesl ve znamení oslav 200. výročí narození
Richarda Wagnera. Jsem moc šťastný, že jej zakončíme právě mimořádným koncertem WAGNER
GALA ve společnosti opravdových pěveckých hvězd.“
Na koncertu WAGNER GALA se podílí rovněž Český filharmonický sbor Brno pod vedením
sbormistra Petra Fialy.
Koncert Wagner Gala se uskuteční 15. listopadu v 19 hodin v Multifunkční aule GONG
v Dolní oblasti Vítkovice.
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V budově U6 v Dolní oblasti Vítkovic proběhne v 17 hodin dramaturgický úvod ke galakoncertu
nazvaný Vědecká kavárna Wagner. Dramaturg opery NDM Daniel Jäger s muzikoložkou
PhDr. Vlastou Reittererovou (Vídeň), překladatelkou životopisu Richarda Wagnera Můj život,
představí díla, která na koncertu zaznějí. Ukázky z Wagnerova životopisu čte herec činohry NDM
Miroslav Rataj.

MAIDA HUNDELING
– soprán
Narodila se v tuniské Bizertě. Základy hudebního vzdělání získala u barytonisty Wernera
Schürmanna. V roce 1997 se zúčastnila mistrovského pěveckého kurzu pod vedením Waltera
Berryho a získala stipendium od Společnosti Richarda Wagnera v Bayreuthu. V roce 1999
pokračovala ve studiu zpěvu a interpretace u sopranistky Olivery Miljakovic ve Vídni. V letech
2001–2003 působila jako sólistka v Zemském divadle v Eisenachu, kde vytvořila role Agáty (Weber
– Čarostřelec), Marty (d'Albert – Nížina), Alžběty a Venuše (Wagner – Tannhäuser). Od roku 2003
je svobodnou umělkyní. V letech 2003–2008 se vrátila do Eisenachu, kde v rámci každoročního
festivalu ztvárnila Alžbětu v Tannhäuserovi, a v této roli vystoupila také na hradě Wartburg. Dále
hostovala ve Státní opeře Praha v roli Marty (d'Albert – Nížina), Amélie (Verdi – Maškarní ples)
a v titulních rolích oper Tosca, Aida a Turandot. V roce 2008 získala mezinárodní uznání
za ztvárnění role Senty (Wagner – Bludný Holanďan) ve Státní opeře Praha. V této roli
poté úspěšně vystoupila v Braunschweigu a Dortmundu. V pražském Národním divadle zazářila
jako Cileova Adriana Lecouvreur, Kateřina (Martinů – Řecké pašije), Donna Anna (Mozart
– Don Giovanni) a Giulietta (Offenbach – Hoffmannovy povídky). V říjnu a listopadu 2005 hostovala
v Japonsku, kde se představila jako Verdiho Aida. V této roli následně vystoupila také
v Saarbruckenu, kde spolupracovala s režisérem Peterem Konwitschnym. V dubnu 2007
debutovala ve Slovenském národním divadle v Bratislavě jako Ariadna (Strauss – Ariadna Naxu)
a na tuto scénu se poté vrátila v roli Turandot. V divadle ve Wuppertalu se následně představila
v roli Lízy (Čajkovskij – Piková dáma) a Ellen Orford (Britten – Peter Grimes). V prosinci roku 2008
debutovala v Regensburgu v roli Marie (Berg – Vojcek). V květnu roku 2009 ztvárnila roli
Chrysothemis (Strauss – Elektra) v operním domě v Dessau. V lednu 2010 debutovala v Itálii v roli
Chrysothemis (Strauss – Elektra) v koprodukční inscenaci operních domů v Bolzanu, Modeně,
Piacenze a Ferraře. V únoru a březnu 2010 se představila v roli Alžběty (Wagner – Tannhäuser)
v milánské La Scale pod taktovkou Zubina Mehty. V říjnu 2010 ztvárnila Ariadnu (Strauss – Ariadna
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na Naxu) ve Státním divadle v Norimberku a Giuliettu (Offenbach – Hoffmannovy povídky)
v Národním divadle v Mannheimu. V květnu 2010 debutovala jako Tosca na scéně vídeňské
Volksoper, kde se poté objevila také jako Giorgetta v nové inscenaci Pucciniho opery Plášť
a Straussova Salome. V lednu 2011 vystoupila poprvé jako Jenůfa (Janáček
– Její pastorkyňa) v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě a v březnu 2012 ztvárnila
tuto roli také ve Státním divadle v Košicích. V květnu a červnu 2012 zpívala part Rezie (Weber
– Oberon) v Münsteru a v listopadu téhož roku se představila jako Senta (Wagner – Bludný
Holanďan) v Montrealu. V březnu 2013 zazářila v Národním divadle moravskoslezském v roli Elsy
z Brabantu (Wagner – Lohengrin) a v říjnu 2013 vytvořila s obrovským úspěchem Straussovu
Salome v Edmontonu.
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