
Aleš Honus

Za účasti hlavních tvůrců –
skladatele Zdenka Merty a bás-
níka Jiřího Žáčka – se uskuteční
ve čtvrtek v Národním divadle
moravskoslezském v Ostravě
premiéra nové inscenace politic-
ko-satirického muzikálu Ptákovi-
ny podle Aristofana. Diváci se
mohou těšit v podání činoherní-
ho souboru největšího ostravské-
ho divadla na zábavnou zpěvohru
v duchu lidové taškařice.

Ptákoviny podle Aristofana
jsou nejznámější českou literární
adaptací Aristofanovy komedie
Ptáci. Autorem přepisu je básník
Jiří Žáček. U jeho divadelní
adaptace se těsně před sameto-
vou revolucí poprvé sešli režisér
Stanislav Moša a hudební skla-
datel Zdenek Merta, jedna z nej-
významnějších autorských dvo-
jic českého hudebního divadla.

Autorské trio Žáček−Mer-
ta−Moša se pak k tomuto dílu
vrátilo i v roce 2010 v Městském
divadle Brno. Jiří Žáček tehdy
řekl: „Souhlasím s antropology,
kteří tvrdí, že druh homo sapiens
se za posledních 50 tisíc let ne-
změnil. Proto myslím, že Ptáko-
viny jsou hra nadčasová a dobo-
vé jsou jen kulisy. V každé době
se najdou šikovní chlapíci, kteří
se pokoušejí prostoduché ptac-
tvo zmanipulovat, aby si svou
vlastní klec postavilo samo,
a ještě k tomu s radostnou písní
o svobodě na rtech. Kdo věří, že
to se stává jen v totalitních reži-

mech, je naivní. Ty klece jsou už
dávno virtuální, ale fungují spo-
lehlivě.“

Ostravskou podobu Ptákovin
podle Aristofana, které Národní
divadlo moravskoslezské připra-

vuje ve spolupráci s Městským
divadlem Brno, bude režírovat
Petr Gazdík, hudebně ji nastudu-
je Marek Prášil.

V hlavní roli se mohou diváci
těšit na ostravský návrat Marka

Holého, v současnosti člena či-
noherního souboru  Divadla na
Vinohradech. V hlavních rolích
navíc diváci uvidí hned několik
nositelů Cen Thálie ze všech
koutů republiky – kromě Marka

Holého také Petra Gazdíka a Ha-
nu Fialovou.

Premiéry představení se usku-
teční ve čtvrtek 30. dubna a také
v sobotu 2. května v 18.30 v Di-
vadle Jiřího Myrona. 

Premiéra muzikálu v duchu lidové taškařice

Zleva Roman Harok (Doufalion), Natálie Tichánková (Koňadra) a Marek Holý (Primabrachos) na zkoušce muzikálu.
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