TISKOVÁ ZPRÁVA
Bratránek z Batávie připlouvá z dalekých dálek do NDM
V Ostravě 26. 9. 2014
Bratránek z Batávie – malá velká opereta o lásce, která moře přepluje a hory přenese,
pochází z tvorby německého skladatele Eduarda Künnekeho. Diváci v ní najdou zaručeně
osobitý humor a sladké operetní melodie. Na jeviště Národního divadla moravskoslezského
se Bratránek z Batávie vrací již počtvrté, tentokrát ve zcela novém překladu a adaptaci
dramaturga Tomáše Vůjtka.
„Zápletka není složitá: Evžen Zahradník je nápadník k pohledání, jenže srdce slečny Julie
je již sedm let zadané. Ten, který jí přísahal city nejpevnější a slíbil věrnost nejvěrnější, ale odplul
do dalekých dálek. Možná se i vrátil – ale nikdo neví, jestli to je Alois, nebo Vendelín. Kdoví,
jak to všechno dopadne. Záleží jen, čemu chcete věřit,“ přibližuje inscenaci dramaturg Tomáš
Vůjtek.
Děj Bratránka z Batávie se původně odehrával v Holandsku, ale nová inscenace příběh posunula
do idylických časů první republiky. Režie se ujal herec a režisér Tomáš Jirman, který také rád
přichází s novými nápady, a to nejen v činohře: „Jen se snažíme s dramaturgem Tomášem Vůjtkem
najít co nejvíc spojitostí mezi oním nijak komplikovaným příběhem lásky a naším suchozemsky
praktickým vztahem ke všemu, co je neznámé a ‚s modravých dálek voláním‘ spojené. Děj se tedy
neodehrává v Holandsku, jak nám libreto původně určilo, ale v naší známé české kotlině.
Tak trochu si pohráváme s projevy vlastenectví a vlastenčení. Ale troufám si tvrdit, že to všechno
je přítomno v samotném ději, nic násilného tam cpát nechceme,“ dodává Jirman.
Malá komorní opereta zaujala publikum ihned po své berlínské premiéře v roce 1921. Je plná
hudební proměnlivosti, rytmické svěžesti a harmonické stylovosti. Dodnes patří mezi nejoblíbenější
stálice světového operetního repertoáru. Současné uvedení je již čtvrtým uvedením tohoto díla
v NDM.
V hlavních rolích účinkují Jana Doležílková / Martina Šnytová, Josef Moravec / Peter Svetlík,
Lada Bělašková / Jana Kurečková / Denisa Žídková, Roman Harok / Jaroslav Rusnák, Jan
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Drahovzal / Václav Morys, Janka Hoštáková / Eva Zbrožková a další. Inscenaci v režii Tomáše
Jirmana hudebně nastudoval Karol Kevický. Scénu vytvořil David Bazika, kostýmy navrhla Lucie
Loosová a choreografkou je Jana Vašáková.
Premiéry malé velké operety o lásce, která moře přepluje a hory přenese, se uskuteční
2. a 4. října 2014 v 18.30 hodin v Divadle Jiřího Myrona.
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