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1. Tomáš Savka: Žil jsem na bohémském obláčku, ale už to dál nešlo  
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Odkaz na originál
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Od jeho účasti v prvním ročníku SuperStar to bude příští rok dvacet let. Jaký je herec a zpěvák Tomáš Savka dnes? O divadle i životě
jsme si povídali v Ostravě, kde jde z role do role už osmým rokem. V novém muzikálu Producenti září stejně jako v desítkách
předchozích rolí. 

O své roli v Producentech jste mi napsal, že je to pro vás dar. V jakém smyslu? 
Představení znám už dlouho. V roce 2005 jsem v něm hrál v Hudebním divadle Karlín maličkou roli politruka, který měl nástup až na
druhou polovinu. Mohl jsem chodit až na osmou, ale stejně jsem tam byl v sedm, abych viděl, jak hrají první půlku, protože mě to
děsně bavilo. To by byl sen, zahrát si v tom jednou hlavní roli, říkal jsem si. O patnáct let později – v době, kdy se kvůli covidu zavřela
divadla – jsme tak seděli s šéfkou muzikálu Gábinou Petrákovou (vede soubor v Národním divadle moravskoslezském, pozn. aut.)
a asi po třetím pivu jsem sebral odvahu a řekl jí: "Pojďme udělat Producenty, lidi se chtějí smát! Nepříjemností zažívají všude dost."
Divadlu se podařilo sehnat autorská práva a Producenty uvést, dlouho očekávanou premiéru jsme odehráli 27. října. Celé to beru
jako osudový dárek, možná seslaný od pánaboha? 

ZDROJ: časopis Vlasta 

Foto: 
Jako producent Max Bialystock v novém muzikálu Producenti. 
První koncert v šesti letech. 
Jako soutěžící v SuperStar (2003). 
Jeho žena je bývalá sólistka baletu Národního divadla. 
S dcerou Annou a manželkou Zuzanou. 
Za covidu se živil jako tesař a pokrývač. 
V činoherní roli Hamleta na Letních shakespearovských slavnostech v Ostravě (2016). 
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