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Barytonista Klemens Słowioczek je původem Polák. Sólový zpěv 
ale vystudoval na JAMU v Brně, první angažmá získal v Ostravě 
a od roku 1975 působil v Komické opeře v Berlíně. Do Ostravy 
se nyní vrací jako host Národního divadla moravskoslezského. 
V připravované operetě Polská krev hraje polského statkáře 
Zarembu. Foto archiv Klemense Słowioczka 

TVÁŘ NDM ČINOHRA/PREMIÉRAOPERETA/MUZIKÁL/PREMIÉRA MYSLÍME NA DĚTI POSLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ SEZÓNY NAPOSLEDY V SEZÓNĚ PŘIPRAVUJEME

Michel Legrand, Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg, Herbert 
Kretzmer, Marie Zamora, John Dempsey, Jonathan Kent, Sean Alderking

MARGUERITE
Sobota 25. února 2012 v 18.30 hodin a neděle 26. února 2012  
v 11 hodin v Divadle Jiřího Myrona

Londýn – Tokio – Ostrava. Po této ose cestoval v posledních 
třech letech muzikál Marguerite autorů Alaina Boublila a Michela 
Legranda a Ostrava se tak před rokem stala třetím městem světa, které 
nový muzikál na motivy Dumasovy Dámy s kaméliemi uvedlo. Navíc s tou 
výsadou, že v prosinci 2010 zažila světovou premiéru nové verze, kterou 
autoři vytvořili speciálně pro Národní divadlo moravskoslezské a jeho 
soubor operety/muzikálu. A autoři ne ledajací...

Cléo od pěti do sedmi, Paraplíčka ze Cherbourgu, Slečinky  
z Rochefortu, Oslí kůže, Manželé z roku II, Tři mušketýři nebo Jentl 
– to je jen zlomek filmů, k nimž složil hudbu právě Michel Legrand.  
Na svém kontě má 11 nominací na Oscara za filmovou hudbu, z nich tři 
proměněné, a právě jeho hudba zaznívá už více než rok z jeviště Divadla 
Jiřího Myrona.

Navíc se nestává denně, aby v hledišti Divadla Jiřího Myrona osobně 
usedali autoři takového renomé jako Alain Boublil, který spolu  
s Claude-Michelem Schönbergem patří k absolutní špičce v muzi-
kálovém světě díky Bídníkům a Miss Saigon. S tímtéž spoluautorem  
a svou ženou Marií Zamorou vytvořil Alain Boublil scénář a texty písní 
k Marguerite; zároveň s manželkou v Ostravě vedl konkurzy a workshopy 
na obsazení muzikálu, oba se podíleli na jeho přípravách a osobně se 
zúčastnili premiér.

Příběh zralé zpěvačky Marguerite a mladého jazzového pianisty  
Armanda v okupované Paříži se v přebásnění českého muzikálového 
specialisty Michaela Prostějovského odehrál v posledních 14 měsí-
cích na ostravském jevišti dvacetkrát. 

Dvě poslední představení této sezóny můžete zhlédnout  
v sobotu a neděli 25. a 26. února 2011 v Divadle Jiřího Myrona.  
Hrají: Hana Fialová, Marcel Školout, Tomáš Novotný / Lukáš 
Vlček, Veronika Gidová / Zuzana Kopřivová, Roman Harok,  
Juraj Čiernik / Jaroslav Rusnák a další. (pb)

Umberto Giordano

FEDORA
Pátek 3. února 2012 v 18.30 hodin v Divadle Antonína Dvořáka

Děj této vzácně uváděné opery nás postupně zavádí do Ruska, Francie 
a Švýcarska, kde jsme svědky tragické lásky hraběte Lorise Ipanova  
a kněžny Fedory Romazovové. Titulní part patří k těm nejkrásnějším  
sopránovým ze světového repertoáru, hlavní mužskou roli skladatel  
napsal pro legendárního italského tenoristu Enrica Carusa. 
V posledním představení Fedory v této sezóně se můžete v hlavních  
rolích těšit na Nanu Miriani, Tomáše Černého, Agnieszku  
Bochenek-Osieckou, Jakuba Kettnera a mnohé další; diriguje  
Zbyněk Müller. (red)

Vstupenky on-line  
zakoupíte a vytisknete  
v pohodlí domova  
na www.ndm.cz.

VSTU PE N KY
OB D R Ž ÍTE

•  v předprodeji na ulici Čs. legií,  
vedle Divadla Jiřího Myrona:

 pondělí 12.00 – 17.00
 úterý až pátek 8.00 – 17.00
 sobota 9.00 – 12.00

 předprodej telefon:   596 276 203
    596 276 242
 obchodní oddělení telefon: 596 276 189
 (objednávky vstupenek nad 10 ks)

• hodinu před začátkem představení u pokladny:
 v Divadle Antonína Dvořáka telefon: 596 276 420
 v Divadle Jiřího Myrona  telefon: 596 276 135

• v prodeji předplatného na ulici Čs. legií, 
 vedle Divadla Jiřího Myrona

 pondělí 12.00 – 17.00
 úterý, čtvrtek 8.00 – 13.00 13.30 – 15.30
 středa 8.00 – 13.00 13.30 – 17.00
 pátek 8.00 – 12.00

 předplatné telefon:   596 276 202

Předprodej vstupenek na všechna představení NDM
a na veřejné generálky v předprodeji NDM. Vstupenky na veřejné 
generálky se prodávají jeden den před jejich konáním. Ceník vstupenek 
na jednotlivá představení a podmínky poskytování slevy při hromadných 
návštěvách seniorů, žáků a studentů jsou vyvěšeny u pokladny 
předprodeje. 
Na předpremiéry –  veřejné generálky pro seniory  –  jednotné vstupné.

ZBYLÉ VSTUPENKY NA PŘEDSTAVENÍ V PŘEDPLATNÉM  
I MIMO PŘEDPLATNÉ V PRODEJI TAKÉ HODINU PŘED 
ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ PŘÍMO V DIVADLE JIŘÍHO MYRONA 
A DIVADLE ANTONÍNA DVOŘÁKA.

Prodej vstupenek v síti Ticketportal www.ticketportal.cz

Činnost Národního divadla moravskoslezského,  
příspěvkové organizace, je financována z rozpočtu  

statutárního města Ostrava.

Aktivity Národního divadla moravskoslezského jsou také finančně 
podporovány Ministerstvem kultury České republiky  

a Moravskoslezským krajem.
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První profesní příležitost dostal polský barytonista Klemens Słowioczek 
ve Státním divadle Ostrava, kde působil jako sólista čtyři roky. Do stálého 
angažmá hudebního divadla Komické opery v Berlíně nastoupil v roce 
1975. Během třiceti let tam nastudoval 56 rolí a hostoval v Moskvě, 
Varšavě, Vídni, Londýně, Tokiu, Melbourne a Tel Avivu. V Berlíně se 
věnoval také soukromému vyučování zpěvu. Jako pedagog oboru sólový 
zpěv a herecká operní výchova působil taktéž na Fakultě umění Ostravské 
univerzity. V roce 2006 začal v České republice pořádat mezinárodní 
soutěž ve zpěvu komorních ansámblů „Stonavská Barborka”. Ze Stonavy 
pochází a částečně tam bydlí i dnes. O sobě říká, že je horší než Němec. 
Má rád disciplínu a preciznost. Při rozhovoru se často omlouval za svou 
češtinu. 

Vždyť jste tady několik let studoval, mluvíte moc dobře. 

Ale za těch třicet let jsem hodně zapomněl. A navíc, já nikdy nechodil 
do české školy. Na konzervatoři nevadilo, že neumím pořádně česky. 
Stačilo, že jsem se domluvil.

Polská krev se odehrává nejprve na plese, později se děj 
přesune na vesnici. Jaký máte vztah k venkovu?

Jsem venkovský typ, v paneláku bych asi nemohl žít. Mám tady domeček 
ve Stonavě, tam si kutím. Mám svářečku, pilu, hoblovku, to mám rád.

Přemýšlíte, že byste se tady usadil natrvalo?

Určitě ne. Moje rodina žije v Německu. A když slyším v televizi, co se 
tady děje... Vadí mi i nedisciplinovanost na cestách. V Německu si nikdo 
netroufne jezdit rychleji, protože jsou všude policajti. 

V operetě Polská krev hrajete bohatého statkáře. Je to váš velký 
návrat do Ostravy. Jak se to přihodilo? 

Oslovila mě paní režisérka, se kterou jsem se seznámil na Ostravské 
univerzitě. Hledali můj typ zpěváka, to znamená muže v letech. Zaremba 
je docela hodný, bohatý statkář, trochu cholerik.

Už jste ho někdy hrál?

Ne, já jsem operetu nikdy moc nehrál. V Berlíně jsme dělali asi jen tři.

U nás jsou velmi populární muzikály. Je tomu tak i v Německu?

Muzikál je populární všude. Všechna velká města v Německu mají svá 
muzikálová divadla. Naopak co vymírá, to jsou právě operetní divadla. 
Mně na muzikálu vadí to nazvučení. Zpěvák v operetě, který umí zpívat, 
nepotřebuje mikrofon. Kdo přijde na Polskou krev, bude se bavit. Je tam 
krásná muzika, přirozená akustika a ty texty... 

Jak těžké je pro vás zpívat a hrát v češtině?

Těžké. To víte, já už přemýšlím v němčině. Špatně bych to zvládal  
i v polštině. Ale je dobře, že to hrajete česky. Dneska jsou v divadlech 
titulky, člověk potom neví, kam se má koukat. Když chci slyšet operu 
v italštině, můžu si zajet do Itálie nebo si to doma pustit kvalitně  
na cédéčku, ne? To je divadlo, a ne čtení. Představte si, že bychom hráli 
Polskou krev originálně v němčině. Kdo by na to přišel? (lk)
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Pohádkové nemusí být jen Vánoce. V Národním divadle moravskoslezském 
najdete na současném repertoáru hned několik kouzelných příběhů, 
které jsou vhodné pro nejmenší diváky. Jako rodinná představení 
doporučujeme: 

Boris Urbánek – Nikolaj Budaškin

MRAZÍK
Autorský pohádkový muzikál na mo-
tivy slavné ruské filmové pohádky.
Příběh o krásné a pracovité 
Nastěnce, statečném, ale domý-
šlivém Ivanovi a jejich lásce, která 
má tu čarovnou moc, že zlomí nejen 
pýchu a domýšlivost Ivanovu, ale také mocné kouzlo berly Mrazilky.
1. 2., 3. 2., 22. 2. a 24. 2. v Divadle Jiřího Myrona

Božena Němcová – Jan Alda

SŮL NAD ZLATO
Pohádkový příběh o tom, že všechno 
zlato světa nevyváží hrstku soli. Naše  
inscenace se inspiruje verzí Jana Aldy, 
ve které jsou místo princů trpaslíci  
a Maruška zůstane na ocet. Nebude tak 
nouze o překvapení, ani legraci. 
17. 2., 20. 2. v Divadle Jiřího Myrona

Bogdan Pawłowski – Witold Borkowski

SNĚHURKA A SEDM 
TRPASLÍKŮ
Klasická baletní pohádka na motivy 
literární předlohy slavných bratří Grimmů, 
inspirovaná zároveň filmovým zpraco-
váním Walta Disneyho. Dlouhodobě jed-
na z našich nejpopulárnějších inscenací. 
5. 2. v Divadle Jiřího Myrona

Petr Iljič Čajkovskij

LOUSKÁČEK
Kouzelný baletní příběh o proměňování 
lidí v pohádkové bytosti.
Vrátí vás do vánočně-zimní nálady.
Naposledy v této sezóně!
19. 2. v Divadle Antonína Dvořáka

Benjamin Britten

HRAJEME OPERU!
– KOMINÍČEK
Neobyčejně živá a interaktivní dětská 
opera plná vtipu a melodické invence. 
Přiblíží divákům, jak opera vzniká, a pro-
vede je celým divadlem. Hraje se ve 
foyer, v zákulisí i na jevišti, děti si mohou během představení osahat  
kulisy, potkají se s režisérem, dirigentem, jevištním mistrem, zvukařem 
nebo s kostymérkami.
19. 2. v Divadle Antonína Dvořáka

1. 3. 2012 – Divadlo Antonína Dvořáka – 18.30 hodin
Igor Stravinskij: ŽIVOT PROSTOPÁŠNÍKA – premiéra opery

28. 3. 2012 – Divadlo Antonína Dvořáka – zkušebna – 18.30 hodin
Anna Saavedra: KUŘAČKY – premiéra činohry

29. 3. 2012 – Divadlo Antonína Dvořáka – 18.30 hodin
Anton Pavlovič Čechov: IVANOV – premiéra činohry

Upozorňujeme diváky, že od letošního roku se bude vždy půl 
hodiny před každým operním představením konat ve foyer  

1. balkónu Divadla Antonína Dvořáka speciální lektorský úvod.

Hotel
Mamaison
/Imperial

Dům
knihy
Librex

Dům
umění
/GVUO

28. října tram

tram N
ádražní

Komerční 
banka

OPERA/NENECHTE SI UJÍT 

VÝSTAVY

Oskar Nedbal  (1874–1930)

POLSKÁ KREV
Soubor operety/muzikálu Národního divadla moravskoslezského uvede 
v únoru v Divadle Jiřího Myrona novou inscenaci nesmrtelné Nedbalovy 
Polské krve. Na ostravské jeviště se tento skvost lehkonohé múzy vrátí  
po patnácti letech. Oskar Nedbal napsal za svůj sebevraždou předčasně 
ukončený život pouhých šest operet. Cudnou Barboru, Polskou krev, 
Vinobraní, Krásnou Saskiu, Eriwan a Donnu Glorii. Kromě skladatelské 
činnosti byl vynikajícím instrumentalistou, dirigentem i divadelním 
hodnostářem. Polskou krev složil jako svou teprve druhou operetu, bylo 
to ale v době, kdy už měl za sebou velký úspěch s balety Pohádka  
o Honzovi a Z pohádky do pohádky. 

K námětu, který vychází z Puškinovy povídky Slečna selka, přišel 
náhodou. Během cesty vlakem do Ruska si jeho žena Marie četla německý 
překlad Puškinových povídek a najednou zvolala: „Oskare, mám pro tebe 
námět na libreto!“ Premiéra se uskutečnila 25. října 1913 ve Vídni a za 
dirigentský pult se postavil sám skladatel. Ohlas publika byl obrovský – 
Polská krev se stala nejúspěšnějším operetním dílem sezóny a do konce 
roku 1915 zaznamenala více než 250 repríz. V Ostravě Polská krev po-
prvé zazněla 19. září 1924 a od té doby zde byla nastudována v devíti 
dalších inscenacích. Okamžitě patřila k divácky nejúspěšnějším titulům  
operetního žánru. 

Novou inscenaci režijně připravuje šéfka souboru operety/muzikálu 
Gabriela Petráková, která ke spolupráci přizvala Davida Baziku 
(scéna), Sylvu Zimulu Hanákovou (kostýmy) a Janu Hanušovou-
Vašákovou (choreografie). Dílo hudebně nastuduje Karol Kevický, 
který se bude za dirigentským pultem střídat s Jakubem Žídkem. V roli 
Heleny Zarembové se představí přední ostravská sólistka Martina 
Šnytová (v alternaci s hostující Janou Borkovou), hraběte Bola 
Baraňského vytvoří člen souboru operety/muzikálu Peter Svetlík  
(v alternaci s hostujícím Josefem Moravcem). Jako statkář Zaremba se 
na ostravské jeviště po delší době vrátí Klemens Słowioczek. Dále se 
můžete těšit na Ol’gu Bezačinskou / Evu Zbrožkovou (Wanda 
Kwasiňská), Romana Haroka / Tomáše Novotného (Bronio z Popielů) 
a mnohé další. (dj)

Premiéry 16. a 18. února 2012 v 18.30 hodin  
v Divadle Jiřího Myrona Premiéra 2. února 2012 v 18.30 hodin v Divadle Antonína Dvořáka

George Bernard Shaw (1856–1950)

PYGMALION
Nejslavnější divadelní hrdinka dvacátého století je prý Líza Doolittlová. 
Je postavou v romantické komedii irského dramatika a držitele Nobelovy 
ceny za literaturu, která se stala přímou předlohou pro muzikál My Fair 
Lady. Příběh chudé květinářky, která okouzlí britskou smetánku a tím vyh-
raje pověstnou sázku profesora Higginse a plukovníka Pickeringa, dojal 
a pobavil diváky po celém světě. U nás se Pygmalion hrál poprvé v roce 
1913. V Ostravě jsme jej naposledy viděli v roce 1980. 

„Není to jen povrchní příběh o naivní holce, která ke štěstí přišla. 
Myslím, že Pygmalion nabízí opravdu silný příběh o lásce, o vztahu. Dá 
se v tom najít víc citovosti, lidskosti. Nebudu prozrazovat, jak to skončí, 
protože to bude překvapivé. Přitom se ale neodchýlíme od autora,“ 
říká šéf činohry Pavel Šimák (Amadeus, Donaha!). Pod jeho režijní 
taktovkou rozehrajeme příběh, ve kterém se muž snaží stvořit člověka 
(ženu) ku představě své a ona se mu vzepře. Sám autor si kromě toho 
dělá legraci jak z vysoké společnosti, tak ze sociálních případů, kteří 
jeho slovy „pumpují střední třídu o peníze“. Pygmalion je chytrá a vlastně  
i krutá komedie o tom, jak přežít lásku, a také jak přežít paradoxy naší 
“V.I.P. západní civilizace.” Odhaluje pokrytectví, předsudky a citovou 
invaliditu našich kultivovaných mozků. Úspěch hry tkví v napínavém 
souboji učitele a jeho žačky a není žádnou selankou, jak by se podle 
původní láskyplné pověsti o sochaři-stvořiteli Pygmalionu mohlo zdát. 

Hru uvádíme v upraveném překladu Milana Lukeše, scénu vytvořil 
Pavel Borák, kostýmy Blanka Tesařová, hudbu Zdeněk Král, úpravu  
a dramaturgii Klára Špičková, pohybovou spolupráci Denny Ratajský. 

V hlavních rolích se můžete těšit na Ladu Bělaškovou (Líza 
Doolittlová), Davida Viktoru (Profesor Higgins), Petra Housku 
(Plukovník Pickering), Veroniku Forejtovou (Paní Higginsová), 
Františka Večeřu (Alfred Doolittle) Annu Cónovou (Paní Pearceová), 
Marii Logojdovou (Paní Eynsford-Hillová), Igora Orozoviče (Freddy 
Eynsford-Hill), Renátu Klemensovou (Slečna Eynsford-Hillová),  
Janu Tabreu (Komorná) a další. (kš)

František Krasl – fotografie 
Do 29. 2. 2012 – Galerie Opera – Divadlo Jiřího Myrona

František Krasl – fotografie 
Do 29. 2. 2012 – Galerie Thálie – Divadlo Antonína Dvořáka

FOTOGRAFIE Z PREMIÉR A ZE ZÁKULISÍ DIVADLA, 
NOVINKY A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI

NAJDETE NA FACEBOOKU
http://www.facebook.com/narodnidivadlomoravskoslezske

Leoš Janáček (1854–1928) 

JEJÍ PASTORKYŇA
Jeden z nejsilnějších 
operních příběhů, ve 
kterém se zrcadlí 
všechny lidské chyby 
a nedostatky. Pro-
zaický text Gabriely 
Preissové ve spojení 
s překrásnou hudbou 
Leoše Janáčka zaru-
čují silný emotivní 
zážitek. Nenechte si 
ujít dvě mimořádná 
představení této opery, 
kdy v Ostravě opět 
vystoupí jako Laca 
vynikající italský teno-
rista Gianluca Zampieri. Roli Jenůfy vytvoří Eva Dřízgová-Jirušová, 
jako Kostelnička se v Ostravě poprvé představí vynikající gruzínská  
sopranistka Nanà Miriani a v roli Števy bude debutovat slovenský teno-
rista Tomáš Juhás! Obě představení diriguje hudební ředitel opery 
NDM Robert Jindra. (lk)

Reprízy 10. a 17. února v 18.30 hodin 2012 v Divadle Antonína 
Dvořáka

Giuseppe Verdi (1813–1901) 

LA TRAVIATA
Slavný operní příběh pařížské kurtizány a její nešťastné lásky dojímá 
generace diváků po celém světě.  V Ostravě nyní Violettu Valéry vytvoří 
poprvé ve své kariéře vynikající sopranistka Jana Šrejma Kačírková!

(red)

Reprízy 11. a 21. února 2012 v 18.30 hodin  
v Divadle Antonína Dvořáka

STRAVINSKIJ OSTRAVA 2012
Březnovou premiéru jedné z nejúspěšnějších oper 20. století Život pros-
topášníka Igora Stravinského podpoříme sérií doprovodných programů.  
Už koncem února tak můžete navštívit besedu muzikoložky  
PhDr. Vlasty Reittererové (Vídeň) o Igoru Stravinském s názvem   
ČIŇ ČERTU DOBŘE... ANEB ZHUDEBNĚNÉ OBRÁZKY IGORA 
STRAVINSKÉHO. (lk)

28. února 2012, Antikvariát a klub Fiducia, 18.00 hodin

Martina Šnytová jako Helena Zarembová Foto Radovan Šťastný
Lada Bělašková (Líza Doolittlová) a David Viktora (Henry Higgins)  
Foto Petr Hrubeš

Hana Fialová (Marguerite) a Lukáš Vlček (Armand) Foto Radovan Šťastný

Eva Dřízgová-Jirušová (Jenůfa) Foto Josef Hradil


