TISKOVÁ ZPRÁVA
Dvě nominace na Ceny Thálie pro soubor opereta/muzikál NDM!
V Ostravě 5. 2. 2015
Dvě užší nominace na Ceny Thálie 2014 získal soubor opereta/muzikál, který v posledních
letech zaznamenává značný úspěch. Mezi nominovanými jsou Hana Fialová za roli
francouzské šansoniérky Edith Piaf v inscenaci maďarské spisovatelky a scenáristky Évy
Pataki Edith a Marlene a Tomáš Savka, konkrétně za roli Che v muzikálu Andrewa Lloyda
Webbera Evita.
„Moc děkuji za nominaci, kterou jsem získala za roli Edith Piaf – za moji milovanou, úžasnou,
srdcovou roli, beru to jako velké poděkování,“ uvedla po vyhlášení nominací Hana Fialová,
která dle odůvodnění Herecké asociace: „Patří k nejvytíženějším herečkám ostravského
muzikálového souboru.“ Nominaci získala Fialová za ztvárnění francouzské šansoniérky Edith Piaf
v inscenaci maďarské spisovatelky a scenáristky Évy Pataki Edith a Marlene s přihlédnutím k titulní
roli Evity: „V loňské sezóně excelovala hned dvakrát, jako Evita i jako Edith Piaf. Právě figuře
pařížského ‚vrabčáka‘ vdechla nový život a dechberoucí herecký koncert kombinuje s výjimečnou
interpretací známých šansonů,“ pokračuje komentář Herecké asociace.
V mužské kategorii opereta/muzikál získal užší nominaci hostující sólista Tomáš Savka, a to za roli
Che v muzikálu Andrewa Lloyda Webbera Evita: „Postava vypravěče Che je nejsložitější a pěvecky
nejnáročnější figurou muzikálu Evita. Tomáš Savka se jí zhostil s nevýslovnou energií a v dobrém
slova smyslu překvapil nejen pěvecky, ale i herecky. Jeho Che je jako glosátor a Evitin oponent
důrazným protipólem titulní hrdinky,“ uvedla Herecká asociace.
V širších nominacích se dále objevili: balet: Olga Borisová-Pračiková – role Sylfida v inscenaci
La Sylphide, Po-Ju Lin – role James taktéž v inscenaci La Sylphide; činohra: Ivan Dejmal – role
Gerhard Peterek v inscenaci Za vodou (Dokud nás smrt…) a David Viktora – role Paul v inscenaci
Večeře.
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