TISKOVÁ ZPRÁVA
Hvězdně obsazená Funny Girl míří do Ostravy!
V Ostravě 28. 11. 2014
Poprvé v historii se na repertoáru Národního divadla moravskoslezského objeví americký
muzikál Funny Girl, a to ve skutečně hvězdném obsazení – roli Fanny Briceové alternují
Monika Absolonová a Martina Šnytová!
Muzikál Funny Girl je inspirován skutečným životním příběhem jedné z největších amerických
hvězd první poloviny 20. století Fanny Briceové (1891–1951): „Z nepříliš půvabné dívky,
jejímuž talentu zpočátku téměř nikdo nevěřil, se během několika let stala díky komediálnímu
nadání, mimořádné píli a cílevědomosti opravdová hvězda šoubyznysu,“ přibližuje muzikál
dramaturg Pavel Bár a dodává: „V soukromí však tolik štěstí neměla – její vztah s Nickem
Arnsteinem, známým hazardním hráčem a podvodníkem, procházel mnoha krizemi a vyvrcholil
jeho uvězněním a následným rozvodem. Briceová však přesto bavila diváky i v těch nejkrušnějších
chvílích svého života.“
Režisér Lumír Olšovský doplňuje: „Právě na hlavní představitelku klade muzikál Funny Girl
mimořádné nároky – musí totiž bravurně herecky, pěvecky i tanečně zvládat náročná revuální
a komediální čísla a kromě nich i emotivně zahrát niterné konflikty osobního života populární
umělkyně.“ Při světové premiéře na Broadwayi v roce 1964 i v pozdějším filmovém zpracování
zazářila v hlavní roli herečka Barbra Streisand. Také premiérová ostravská inscenace nabídne
svým divákům vynikající interpretky, skutečné hvězdy ve svém oboru: domácí Martinu Šnytovou
a hostující Moniku Absolonovou, která již za ztvárnění této role v Ústí nad Labem získala Cenu
Thálie 2011 a která Ostravanům vzkazuje: „Muzikál Funny Girl sám o sobě rozhodně stojí
za to a já doufám a přeju si, abychom při ostravském uvedení byli všichni výborní.“
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Diváci se dále mohou těšit na Lukáše Vlčka nebo Lumíra Olšovského (Nick Arnstein),
který inscenaci také režíruje. Kromě nich v muzikálu účinkují Ondřej Bábor / Roman Harok,
Zdenka Babrajová / Zdenka Mervová, Marcel Školout, Pavel Liška / Libor Olma, Peter Svetlík
a mnozí další.
Na jeviště Divadla Jiřího Myrona uvede muzikál Funny Girl zkušený inscenační tým v čele
s již zmíněným Lumírem Olšovským, který v minulosti v NDM režíroval muzikály Divotvorný hrnec,
Fantom Londýna nebo operetu Čardášová princezna. V hudebním nastudování Jakuba Žídka
zazní mimo jiné i největší hity muzikálu jako „People“ nebo „Second Hand Rose“. Choreografkou
je Lucie Holánková, scénu navrhl renomovaný výtvarník Šimon Caban a návrhy desítky kostýmů
jsou dílem Kateřiny Bláhové.
Ostravské premiéry Funny Girl se konají 4. a 6. prosince v 18.30 hodin v Divadle Jiřího
Myrona.
Předpremiérové setkání s tvůrci inscenace pořádá Knihcentrum ve spolupráci s NDM ve středu
3. prosince 2014 v 17 hodin.
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