PREMIÉRA ZPOZA OPONY

NA SLOVÍČKO S…

ALEXEJ DAVIDOVIČ MAČAVARIANI:
OTHELLO

…LUKÁŠEM CENKEM

Žárlivý vojevůdce Othello, jeho věrná žena Desdemona a intrikán Jago se setkají na jevišti Moravského divadla v originální baletní inscenaci choreografa
a režiséra Roberta Balogha. Po Macbethovi, Snu noci svatojánské a Romeovi
a Julii pokračuje olomoucký soubor v uvádění tanečních adaptací her Williama
Shakespeara. Sólisty a sbor doprovodí hudba gruzínského skladatele Alexeje
Davidoviče Mačavarianiho, autorem hudebního nastudování je Petr Šumník.
V titulní roli se představí Ivo Jambor a Damani Williams.
Příprava inscenace začala před více než rokem. „Obnášelo to nejen vytvořit scénář a scénosled představení, ujasnit si scénu a kostýmy, ale
i připravit notový materiál. Vlastní zkoušení Othella pak začalo na sklonku
minulého roku. Jsem rád, že naší další premiérou bude právě Othello, a to
i z toho důvodu, že titulní roli ztvární Damani Williams. Tento tanečník po
angažování do našeho souboru technicky velmi vyzrál a má pro titulní roli
všechny předpoklady a mou plnou důvěru,“ zdůraznil Balogh.
Na českých baletních scénách dosud Othella doprovázela téměř výhradně hudba Jana Hanuše, režisér
olomoucké inscenace však zvolil
doprovod gruzínského skladatele,
dirigenta a hudebního pedagoga
Mačavarianiho. „Vydal jsem se cestou hledání. Nejdříve jsem uvažoval
o vytvoření choreografie na Verdiho
Návrhy kostýmů Desdemony
hudbu. Instrumentální úpravy by však
a Jaga z dílny Romana Šolce
byly náročné. V tuto chvíli jsem opravdu nadšený z hudby gruzínského skladatele Alexeje Mačavarianiho, která
nepostrádá dramatičnost, ale i něžnost,“ přiblížil Balogh, který pro inscenaci rovněž vytvořil libreto. „Mám velikou úctu k dílu Williama Shakespeara
a jsem velmi rád, že jeho hry se dají relativně s úspěchem převést do taneční
řeči. Samozřejmě výrazový slovník lidského těla je omezený a pro zachování
sdělnosti celého představení muselo dojít k dílčím úpravám děje. Nicméně
respektuji chronologii událostí a scén. Mimo hlavní tři postavy hraje důležitou roli i sbor, který se uplatní především v prvním jednání,“ upozornil Balogh.
V titulní roli se představí rodák z britského Leicesteru Damani Williams.
„Je to pro mě velká čest a splněný sen, mít možnost zahrát si Othella.
Jsem nadšeným příznivcem velkých klasických baletů a jako Angličan
mám pro Shakespeara ve svém srdci speciální místo,“ uvedl Williams.
V roli Desdemony alternují Yui Kyotani a Emily Smith, Jaga ztvární
Lukáš Cenek a Paul Oliver. Podívanou již tradičně zaručují kostýmy
Romana Šolce a scéna Eduarda Přikryla. n
Premiéra: 7. dubna 2017 v 19 hodin.

CENA THÁLIE PRO YUI KYOTANI
Primabalerína Moravského divadla Olomouc Yui Kyotani proměnila nominaci na Cenu Thálie a může se radovat ze zisku skleněné sošky. Prestižní
ocenění převzala v sobotu 25. března v pražském Národním divadle za
ztvárnění role Kitri v baletní inscenaci Moravského divadla Don Quijote.
„Když vyvolali moje jméno, byl to pro mě šok, vůbec jsem tomu nemohla uvěřit. Jsem moc šťastná, je to pro mě motivace do další práce.
Jsem velmi ráda za tuto cenu a chtěla bych moc poděkovat těm, kdo mi
pomohli dosáhnout mých snů a podporovali mě: Haně Vláčilové, Janu
Kadlecovi, Robertu Baloghovi, mé rodině a partnerovi Ivo Jamborovi,“
uvedla oceněná baletka Yui Kyotani.
„Mám obrovskou
radost z letošní Ceny Thálie
pro Yui Kyotani,
prožíval jsem
to stejně jako
před třemi lety,
kdy jsem byl přítomen předání
ceny sólistovi
olomoucké opery
Jiřímu Přibylovi.
Jsem rád, že se
naše divadlo
může pyšnit
dalším prestižním oceněním.
Divadlo je uměním kolektivním
a ocenění pro
Yui je tak oceněním celého
týmu, který na
inscenaci Don
Quijote pracoval.
Měl jsem také
velkou radost
Foto: David Prošvic
z toho, že Yui přišli do Národního divadla fandit a podpořit její kolegové a přátelé z našeho
baletního souboru,“ zdůraznil ředitel Moravského divadla Olomouc Pavel
Hekela.
„Jsem moc šťastný a přeji Yui toto ocenění z celého srdce. Zaslouží si
jej nejen za to, s jakou bravurou zvládla technicky náročnou roli Kitri,
ale i za všechny její předchozí krásné role v Moravském divadle. Je to
báječná umělkyně,“ uvedl umělecký šéf baletního souboru Moravského
divadla Robert Balogh. n

V inscenaci Spartakus ztvárnil nelítostného vojevůdce Crassa, v chystané taneční adaptaci Shakespearova Othella se představí v roli intrikána
Jaga. V následujícím rozhovoru mluví sólista baletu Moravského divadla
Lukáš Cenek o hraní „záporáků“, ale i o práci v Baletním studiu či oblíbených
choreografech.
Jak probíhala vaše příprava na nastudování partu
v inscenaci Othello? Přečetl jste si znovu Shakespearovu
tragédii či zhlédl některé divadelní adaptace?
Ano, přečetl jsem si Othella v překladu Martina Hilského a opět jsem se
utvrdil v tom, jak je Shakespeare geniální autor. Vždy, když se vracím
k některému jeho dílu, objevím nové věci. Je to tak skvěle napsané, že
bude velmi náročné Jaga pohybově vyjádřit. V textu se hned v první
scéně divákům „představí“ a naplno odhalí, od začátku je jasné, jaké
má úmysly…
Jago je zápornou postavou stejně jako Crassus v inscenaci
Spartakus. Baví vás hrát záporáky, berete to jako výzvu?
Máte pravdu, mám na repertoáru několik záporáků. Rothbart, Tybalt,
Crassus, teď nově tedy i Jago. Je velmi zajímavé tyto postavy ztvárňovat. Každý z nich je jinak záporný, má jiný charakter. Dá se s nimi
skvěle pracovat, jsou to velmi plastické postavy a skýtají obrovské
možnosti. To mě na nich baví. Zároveň bych však nechtěl zapadnout
do škatulky těchto záporáků. Mám rád dramatické balety, postavy, ve
kterých je prostor odvyprávět divákům příběh. Například moje oblíbená
role Armanda Duvala z baletu Dáma s kaméliemi. Nemůžeme však říci,
zda je to kladná nebo záporná postava…
Která z rolí, jež jste
měl možnost na
olomouckém jevišti
ztvárnit, je vám
nejbližší či jste si ji
nejvíce užíval?
Je to právě zmíněná role
Armanda Duvala v nádherné Dámě s kaméliemi.
Je to krásná, technicky
velmi náročná role, zároveň však plná emocí.
Musím ale říci, že jsem
doposud měl štěstí na zajímavé role a každou mám
skutečně rád. Třeba mě
velmi baví a užívám si roli

Derniéra 19. 4. 2017 v 19 hodin

Za oponou 04/2017
Měsíčník Moravského divadla Olomouc

Redaktor: David Kresta
Foto: David Kresta (není-li uvedeno jinak)
Foto na titulní straně: Jan Procházka
Grafická úprava: Pixel Perfect
Tisk: Profi-tisk group, s. r. o.
Vydává Moravské divadlo Olomouc pro propagační účely zdarma
www.moravskedivadlo.cz · tel.: 585 500 500
Jako Měsíc v inscenaci RUSALKA

Freddieho Mercuryho. Líbí se mi, kolik mám v představení prostoru pro
improvizaci, můžu se projevit, pohrát si s diváky, zároveň jim ukázat
Freddieho nejen jako showmana, ale také jako zranitelného a plachého
člověka. Potěšilo mě, když mi Peter Freestone (Mercuryho osobní tajemník, pozn. red.) po premiéře řekl, že viděl Freddieho na jevišti nejen
„skotačit“, ale také téměř skutečně umírat. Když vidím někoho v hledišti na konci představení plakat, je to krásný pocit, že jsem svým výkonem někoho zasáhl. Jsem přesvědčený, že o tom je divadlo. O emocích.
Vloni jste úspěšně dokončil JAMU. Jak se vám dařilo
skloubit učení s náročnou prací v divadle?
Musím přiznat, že to bylo náročných pět let a jsem moc rád, že už to
mám za sebou. Učit se po večerních zkouškách a představeních bylo
opravdu těžké. Naštěstí jsem studoval obor, ve kterém se pohybuji
prakticky celý svůj život. Neumím si představit, že bych studoval něco
jiného než právě taneční pedagogiku.
Několik let působíte jako pedagog v Baletním studiu. Jaká
je práce s malými baletními talenty? A dokážete rozeznat,
z kterého z dětí by v budoucnu mohla být taneční hvězda?
Právě díky studiu na JAMU jsem velmi brzy začal učit v Baletním studiu.
Chtěl jsem tu teorii zkoušet v praxi a bylo to pro mě velmi přínosné.
Práce s dětmi je náročná,
nazkoušet jednu variaci nebo choreografii je
spousta hodin strávených
na baletním sále. Potom
je ale krásné, když vidím,
jak si to děti na jevišti užívají, nebo máme úspěchy
na soutěžích a patříme
mezi špičku baletních škol.
Některé dívky jsou dokonce i mými partnerkami na
jevišti v našich představeních Broučci a Odysseus.
Samozřejmě, zda má dítě
dispozice pro balet a předpoklady být primabalerínou, poznám velmi rychle.
Zda ale vydrží tu dřinu
a bude pracovat ještě
V inscenaci ODYSSEUS ztvárnil
mnohem více než ostatní,
Lukáš Cenek titulní roli
to už ne…
Máte coby tanečník nějaký sen, nebo už se vám
na jevišti Moravského divadla splnil?
Sny určitě mám, jsou pro mě motivací. Třeba bych si chtěl zatančit
v některém ze skvělých baletů Borise Eifmana, nebo mého dalšího oblíbeného choreografa Rolanda Petita. Těším se však na všechny nové
role, jako právě teď na Jaga. n
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SLUHA DVOU PÁNŮ SLAVÍ OSMDESÁTKU
Olomoucká inscenace Sluha dvou pánů je bezpochyby fenoménem.
Návštěvníky Moravského divadla baví již tři a půl roku a do kolonky
Návštěvnost si místo číselného údaje připisuje nápis, který těší soubor
činohry stejně jako vedení divadla: VYPRODÁNO. Stejně tomu bude i v pondělí 3. dubna, kdy sluha Truffaldino slaví – jde totiž o v pořadí osmdesáté
uvedení této populární inscenace. A tak jsme se herců a tvůrců zeptali, jaký
pocit, historka či vzpomínka se jim jako první vybaví, když se řekne Sluha
dvou pánů.
Roman Vencl, představitel Truffaldina
„Jako první se mi vybaví Kolja Penev, který inscenaci režíroval. Viděli
jsme se tehdy při úvodní čtené zkoušce poprvé v životě a já pak díky
němu zažil nejintenzivnější a nejkrásnější zkoušení své dosavadní herecké kariéry a získal v něm jednoho z nejlepších přátel. Na osud sice
nevěřím, ale tohle snad nemohlo být nic jiného! A pak mám před očima
generálkový týden a dvě neuvěřitelné historky s ním spojené - ta první
se týká scény na kolečkových bruslích, kterou chtěl Kolja vyškrtnout,
protože mu nepřišla vtipná. Ta scéna tam nakonec zůstala pouze díky
slečnám uvaděčkám, které se přišly podívat na předposlední generálku
a smály se tomu. Kdyby je to tenkrát nepobavilo nebo to nedaly najevo,
Nikolaj by celou tu pasáž bez milosti zrušil. Druhá historka se týká mého
kolegy Vojty Lipiny.
Při pauze během jedné z generálek jsem
přišel do šatny, kde
seděl Vojta a plakal,
protože měl pocit, že
mu to nejde a že není
schopný plnit Koljovy
připomínky. Snažil
jsem se ho uklidnit
a povzbudit, což se
mi podařilo a vyplatilo - když začala druhá
polovina a jedna z našich scén se kvůli mně
vracela asi čtyřikrát,
tak jsem to byl pro
změnu já, komu vyhrkly slzy do očí a to
přímo na jevišti. Vojta
potom v portále uklidňoval a povzbuzoval
na oplátku mě. Dělat
Na pardubickém Grand festivalu smíchu
komedii zkrátka není
získal SLUHA DVOU PÁNŮ Cenu diváků
vůbec žádná sranda.“

Lenka Kočišová, představitelka Clarice
„Sluha dvou pánů je v mnoha ohledech fenomén. Je to komedie,
která má nejvíc vyprodaných repríz vůbec. Zkoušení bylo neuvěřitelně pohodové. Kolja nás tak trochu vrátil do školy, k improvizacím,
k fázování jednotlivých akcí, k radosti z pohybu… Navíc je to skvělý
člověk a parťák, který ale dokáže stanovovat mantinely potřebné
k funkčnímu vztahu režisér-herec. Vzpomínám na to ráda a často
a kdykoliv se v našem divadelním klubu řekne jméno Kolja, někdo
řekne „ jééé!“

NOVÁ SEZONA S VERDIM I WERICHEM
Na jevišti Moravského divadla Olomouc se v příští sezoně sejde vskutku
vybraná společnost. Považte: svůj širák odhodí v dál Cyrano z Bergeracu,
Ernani se znovu postaví do čela loupežnické bandy, Petruccio bude chtít
zkrotit hádavou Kateřinu a cynický vikomt de Valmont naváže nebezpečné vztahy. Nová sezona nabídne celkem tucet premiér včetně pohádky od
skutečného mistra Jana Wericha.
Jak už je dobrým zvykem, zahájíme novou sezonu s úsměvem a humorem. Po historické odbočce za Robinem Hoodem uvede Michaela
Doleželová, tentokrát ve spolupráci s Jankou Ryšánek Schmiedtovou,
moderní komedii Vzpoura nevěst odehrávající se v agentuře pro plánování svatebního dne s příznačným názvem Beremese.cz
Pro činoherní soubor bude sezona 2017/2018 výjimečná. Ponese se
totiž ve znamení francouzské kultury. „Je to právě Francie, jíž vděčíme
za položení základů novodobé evropské kultury a vzdělanosti. V roce
2018 navíc oslaví země galského kohouta šedesát let své existence,
jelikož teprve roku 1958 vyhlásil Charles de Gaulle takzvanou pátou
republiku. Připomeneme si také sto let od úmrtí Edmonda Rostanda,
autora nesmrtelného Cyrana z Bergeracu,“ vysvětlil umělecký šéf souboru Roman Vencl. Dočkáme se i adaptace milostné novely Romaina
Rollanda Petr a Lucie či dramatizace románu Choderlose de Laclose
Nebezpečné vztahy. Domácí tvorbu zastupuje v repertoáru dramatizace působivého románu Jana Vrby Boží mlýny, které se ujali Roman
Vencl a Miroslav Ondra. Herce budou na jevišti doprovázet písně Jarka
Nohavici. „Moravské divadlo Olomouc je tak jediným divadlem u nás,
jemuž je dovoleno použít v představení Nohavicovy písně a živě je interpretovat,“ upozornil Vencl.

MORAVSKÉ DIVADLO NA CESTÁCH
1. 4.
8. 4.
20. 4.
23. 4.

Náměšť na Hané: Central Park West
Ostrava: O líných strašidlech
Hlinsko: Když se zhasne
Třebíč: O líných strašidlech

HOSTÉ V MORAVSKÉM DIVADLE
23. 4. Docela velké divadlo Litvínov: Kocour v botách

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY
7. 4.
11. 4.
20. 4.
27. 4.

O líných strašidlech
Jméno
Tarzan – král džungle
Broučci

Milovníci hudebního divadla se v příští sezoně dočkají dramatické a komické opery, muzikálu a operety. Vůbec poprvé v historii budeme mít
možnost zhlédnout v Olomouci inscenaci Verdiho opery Ernani. „Za
Verdiho života byl tento titul nejhranějším ze skladatelovy bohaté
tvorby. Při jeho studiu jsem si uvědomil, o jak nádherné dílo se jedná.
Vychází z italského belcanta a raně romantické italské operní tvorby,
navzdory tomu, že je, podobně jako Nabucco, prodchnutý revoluční atmosférou,“ popsal umělecký šéf souboru Miloslav Oswald, který k režii
přizval Karlu Štaubertovou. Do světa operety se poprvé vydají Michaela
Doleželová a Roman Vencl. Po úspěšném nastudování Mozartovy komické opery Kouzelná flétna dostali tentokrát nabídku režírovat inscenaci Vinobraní Oskara Nedbala.
Po premiéře Othella v letošní sezoně uvede baletní soubor Moravského
divadla v novém divadelním roce další slavný Shakespearův titul.
„Komický balet na motivy mistrovského díla Zkrocení zlé ženy pojednává o věčném střetu mezi ženou a mužem,“ uvedl choreograf a režisér
Robert Balogh, který k inscenaci rovněž vytvoří libreto. Jako protipól
představí olomoucký balet ve druhé premiéře sezony večer moderních
choreografií. „Sjednocujícím prvkem bude odraz moderního tanečního

O LÍNÝCH STRAŠIDLECH

DUBEN

divadla ve středoevropském kontextu. Osobité taneční kreace pro náš
soubor vytvoří choreografové z Polska, Maďarska, Slovenska a České
republiky,“ přiblížil Balogh.
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Vladimíra Včelná, představitelka Smeraldiny
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„Ze zkoušení Sluhy dvou pánů si pamatuju, jak mi v generálkách pan
režisér dával připomínku: Vlaďko, do premiéry přiber padesát kilo! Ten limit jsem stále ještě nesplnila, uvidíme, jestli to do derniéry stihnu… Jen
jednou jsem si dovolila se po tomhle představení neodličovat a rovnou
vyrazit z divadla, bylo to posledního dubna na pálení čarodějnic. Mnoho
lidí na mně s údivem zíralo.“
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Také příští sezonu zahájíme s humorem – historického ROBINA
HOODA vystřídá komedie ze současnosti VZPOURA NEVĚST

Malí diváci i jejich dospělý doprovod se pak v prvním měsíci roku 2018
mohou těšit na nový pohádkový titul z produkce Moravského divadla.
Werichovu Královnu Koloběžku první nastuduje se členy činoherního
souboru jejich kolega Jan Ťoupalík.
Informace o předplatném na příští sezonu najdete na webových stránkách Moravského divadla v sekci Předplatné na sezonu 2017/18. n

PREMIÉRY V SEZONĚ 2017/2018:
15. 9. 2017 Janka Ryšánek Schmiedtová,
		 Michaela Doleželová: VZPOURA NEVĚST (Č)
6. 10. 2017 Oskar Nedbal: VINOBRANÍ (OP)
Herecký a inscenační tým SLUHY DVOU PÁNŮ

Filip Tailor, autor hudby
„Kromě slov jako „stálice“, „jistota“, „pohoda” se mi vybaví především krásné vzpomínky na dobu zkoušení. Bylo to pro mě zlomové
období, na které moc rád vzpomínám. Pro mě jako hudebníka to byla
první velká příležitost, a přestože to nebylo lehké, tak osobnost režiséra Kolji Peneva byla natolik silná, že jsem cítil, že celý tým táhne
za jeden provaz, což se projevilo mimo jiné v tom, že oproti všem
zvyklostem jsme všichni celkem ochotně zkoušeli ještě ráno v den
premiéry. Práce byla spousta, a aby toho nebylo málo, během generálkového týdne jsem obhájil svou dizertační práci - doslova jsem si
odskočil ze zkoušky ještě jako magistr, vrátil se po pauze jako doktor
a jelo se dál. Ze Sluhy dvou pánů jsem si odnesl, že výzvy se prostě
musí přijmout, i když přijdou třeba hned dvě obrovské ve stejnou
dobu, a dodnes se tím řídím.“ n

3. 11. 2017 Karl Goldmark: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY (B)
24. 11. 2017 Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU (Č)
15. 12. 2017 Giuseppe Verdi: ERNANI (O)
19. 1. 2018 Romain Rolland: PETR A LUCIE (Č)

19:00

-

13. čt 19:00

-

19:00

-

14. pá 19:00

-

15. so 16:00

ZO

16. ne 19:00

-

17. po 15:30

-

19:00

-

18. út 19:00

B

19. st 19:00

-

22. so 19:00

-

23. ne 10:00 RPP
14:00 OPP
24. po 19:00

K

25. út 19:00

L

26. st 19:00

ST

28. 1. 2018 Jan Werich: KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ (P)

28. pá 19:00

V

23. 2. 2018 Petr Markov, Jindřich Brabec: ZVONOKOSY (M)

29. so 19:00

-

16. 3. 2018 Christopher Hampton: NEBEZPEČNÉ VZTAHY (Č)

30. ne 16:00

YO

13. 4. 2018 CENTRAL EUROPEAN DANCE MEETING (B)
11. 5. 2018 Jan Vrba: BOŽÍ MLÝNY (Č)
8. 6. 2018 Gaetano Donizetti: DON PASQUALE (O)
* (B)alet, (Č)inohra, (M)uzikál, (O)pera, (OP)ereta, (P)ohádkový titul

Bohéma
Opera 
Najdeme se na Ztracené
Činohra
Sluha dvou pánů Činohra
Úplné zatmění Činohra
=DERNIÉRA=
U pokladny stál
Činohra
=PREMIÉRA=
Othello
Balet
Othello
Balet
Mistr a Markétka Činohra
=NÁŠ TIP=
Jméno
Činohra •
Central Park West Činohra •
Hrajeme v Divadle hudby
Řecké pašije Opera
Když se zhasne
Činohra •
Hrajeme v Divadle hudby
=SENIOŘI -30%=
Netopýr
Opereta
Královny
Činohra •
Hrajeme v Divadle hudby
QUEEN - The show must go on!
Balet
=RODINNÉ DIVADLO=
Rytíř Modrovous Opereta
Robin Hood Činohra
Pašije 2017 Pronájem
Pašije 2017 Pronájem
Hledám děvče na boogie woogie Opereta
=DERNIÉRA=
Prodaná nevěsta Opera
=NÁŠ TIP=
Dáma s kaméliemi Balet
Kocour v botách
Pohádka
Docela velké divadlo Litvínov
Kocour v botách
Pohádka
Docela velké divadlo Litvínov
Úplné zatmění Činohra
Don Quijote Balet
Mistr a Markétka Činohra
Othello
Balet
Kámen
Činohra •
Rusalka
Balet

=SENIOŘI -30%=

 představení bez přestávky,  v italském originále s českými titulky

Zájezdy divadla:
Zájezdy divadla: 1.4. Central Park West Náměť na Hané, 8.4. O líných strašidlech Ostrava, 20.4. Když se zhasne Hlinsko,
23.4. O líných strašidlech Třebíč
Školní představení: 7.4. O líných strašidlech 10:00, 11.4. Jméno 10:00, 20.4. Tarzan - král džungle 10:00, 27.4. Broučci 10:00
Změny vyhrazeny. Aktuální program naleznete na www.moravskedivadlo.cz.
Předprodej na duben zahájen 1.12.2016 v 9:00 hodin.

Zřizovatelem Moravského divadla Olomouc je statutární město Olomouc

www.moravskedivadlo.cz | tel.: 585 500 500

