PREMIÉRY ZPOZA OPONY
GIUSEPPE VERDI:

NABUCCO

Po sedmnácti letech se na jeviště Moravského divadla vrací slavná opera
Giuseppe Verdiho Nabucco. Příběh o osvobození Židů z babylonského zajetí
odvypráví soubor opery a operety pod vedením režisérky Jany AndělovéPletichové a autora hudebního nastudování Petra Šumníka. A když už jsme
zmiňovali tu sedmnáctku, pak vězte, že premiéra nové inscenace se uskuteční
sedmnáctý prosincový večer.
Raná Verdiho opera Nabucco má zajímavou historii. Slavné dílo, které zdobí
nádherné sborové
pasáže, totiž málem
vůbec nevzniklo. Libreto Temistocla
Solery totiž původně
Foto ze zahajovací zkoušky – na snímku Jiří Přibyl
(Zachariáš), Eva Wolfová Zatloukalová (Fenena),
dostal skladatel Otto
Jakub Rousek (Ismael).
Nicolai, který jej ovšem odmítl, protože
se mu nelíbily historické souvislosti a bojové scény. Verdi měl v té době
za sebou neúspěšnou operu Stanislav, navíc jej potkala tragédie v podobě
úmrtí manželky a dvou dětí. Verdi dokonce prohlásil, že už nebude
komponovat. Pak jej ale oslovilo libreto Nabucca, především proto, že
v něm našel spojitost s tehdejší politickou a společenskou situaci v Itálii,
která bojovala o sjednocení a o vymanění se z nadvlády Rakouska-Uherska.
Přes historickou událost se tak mohl vyjádřit k současnosti. Toto ve Verdim
zapálilo novou sílu ke komponování, potažmo k životu,“ popsala režisérka
Jana Andělová-Pletichová.

NA SLOVÍČKO S…
... MIROSLAVEM ETZLEREM

V titulní roli se představí Martin Bárta, kterého už olomoucké publikum zná
z inscenace Fidelio, v alternaci s Jakubem Tolašem. Dceru Fenenu ztvární
Dana Šťastná a Eva Wolfová Zatloukalová, její nevlastní sestru Abigail si
zahrají Radoslava Müller a Iveta Jiříková. V roli kněze Zachariáše uvidíme
Jiřího Přibyla a Davida Szendiucha, židovského vojevůdce Ismaela ztvární
Petr Martínek a Jakub Rousek. Na vizuální složce inscenace se podíleli
Michaela Savovová a Jaroslav Milfajt.
Premiéra: 17. prosince 2021 v 19 hodin.

JAKUB JAN RYBA:

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Co by to bylo za Vánoce bez „Rybovky“! Koncertní provedení České mše vánoční
Jakuba Jana Ryby patří ke stálicím prosincového repertoáru Moravského
divadla Olomouc. Dočkáme se i letos, a to dokonce inscenované verze s
dojemným příběhem pro celou rodinu. Po loňské on-line premiéře čeká Rybovu
mši konečně živá premiéra před publikem, a to den před Štědrým večerem.

Nápad na inscenovanou verzi se zrodil už vloni během jarní vlny pandemie
koronaviru. „Česká mše vánoční je už řadu let ozdobou předvánočního programu Moravského divadla a nás napadlo udělat ji trochu jinak místo koncertního provedení nastudovat hranou verzi s příběhem
a množstvím postav. Do příprav bohužel zasáhla druhá vlna pandemie,
takže scénář jsem nakonec upravovala čtyřikrát v návaznosti na to, jak
vycházela nová nařízení o tom, co se smí a co se nesmí, kolik lidí může
pívat pohromadě a podobně,“ popsala režisérka Dagmar Hlubková.
Při psaní scénáře vycházela režisérka z Komedie o hvězdě, lidové hry
o narození Ježíška ve zpracování teatrologa Jana Kopeckého. „Kromě toho
jsou v inscenaci ukázky dalších lidových her. Zpívané pasáže se prolínají s
hranými scénami a na konci máme i oživlý betlém,“ popsala Hlubková.
Kvůli trvajícímu uzavření divadel se nová verze Rybovy mše dočkala zatím
pouze on-line uvedení na YouTube kanálu Moravského divadla. Letos už
to snad bude jinak a ve čtvrtek 23. prosince si inscenovanou Českou mši
vánoční konečně užijeme naživo. Tvůrci navíc slibují, že to bude zážitek
i pro ty, kteří již měli možnost zhlédnout zmíněný záznam. „Diváci uvidí na
jevišti děje, které do videozáznamu nebylo možné dostat. Natáčeli jsme
na jednu kameru a ta pochopitelně nemohla zabrat veškeré dění na scéně.
Navíc má živé uvedení zcela jiný úvod. Zatímco vloni jsme hned na začátku
předvedli množství postav, abychom diváky u obrazovek a monitorů zaujali
a strhli od první sekundy, nyní začínáme komorně, nenápadně,“ upozornila
Hlubková. Celý děj je orámovaný vzpomínkou spisovatele Jana Nerudy.
„Pan Neruda se vrací z půlnoční mše a na zasněženém náměstí právě zní
Tichá noc. Vše je takové nostalgické a v této atmosféře začne Jan Neruda
vzpomínat na své dětství, na tatínka, na to, jak si doma hrál s betlémem
a vyprávěl si s figurkami. Najednou dojde k proměně a stane se zázrak.
Betlém, který má ve své paměti, zničehonic ožije,“ popsala režisérka.
Orchestr a zpěváky bude řídit Tomáš Hanák. Zpívané postavy ztvární Helena
Beránková, Radoslava Müller, Jakub Rousek a David Szendiuch, mluvené
party pak v inscenaci mají například Jiří Přibyl, Lucie Skácelíková, Martin
Štolba, Petr Martínek či Lucie Kordová. Na jevišti se během představení
objeví hodní králové Kašpar, Melichar a Baltazar, zlý král Herodes nebo
archanděl Gabriel.
Premiéra: 23. prosince 2021 v 16 hodin.
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Miroslava Etzlera máme spjatého s Národním divadlem a dalšími pražskými
divadly, jeho tvář vídáme ve filmech a v televizi. Ostravský rodák se po letech
znovu setkal s režisérem Miroslavem Krobotem na přípravě inscenace Zánik
samoty Berhof, v níž ztvární postavu Habigera. Už jsem si relativně zvykl na život
v Praze, ale vím, že další město, kde bych opravdu mohl být šťastný, je Olomouc,
říká herec v následujícím rozhovoru, který vznikl krátce před generálkovým
týdnem.
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- lékárna
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Podle tvůrců chystané inscenace je opera Nabucco postavená na
kontrastech. „Na jedné straně máme židovský národ, jehož víra zdůrazňuje
myšlenku a duchovno, zatímco babylonská kultura a víra je postavená na
efektu. Vedle mohutných sborových scén tu máme intimní scény, v nichž
je důraz kladen na charaktery a vztahy jednotlivých postav. Chceme v naší
inscenaci zachovat příběh se vší svou pompézností, ale současně chceme
vyzdvihnout i tyto komorní momenty,“ přiblížila režisérka.
Autor hudebního nastudování Petr Šumník upozornil, že o Nabuccovi se
tradičně hovoří jako o sborové opeře. „Právě sborové scény – slavný sbor
Židů nevyjímaje - a scény se sólisty se sborem považuji za nejefektnější
a pro posluchače nejzajímavější. Krásný hudební nápad představuje jistě
árie kněze Zachariáše, kde doprovod tvoří pouze šest sólových violoncell,
nebo závěrečná modlitba, kde se orchestr přidává až v posledních třech
taktech,“ shrnul dirigent.

inzerce
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Miroslav Etzler s Danielou Klevetovou
během focení plakátu k inscenaci Zánik samoty Berhof.

S režisérem Miroslavem Krobotem jste opakovaně spolupracoval na
inscenacích v Národním divadle. Jaké bylo setkání po letech v Olomouci?
Proměnil se podle vás v něčem pan Krobot a způsob jeho režijní práce?
Mě překvapilo, že vypadá pořád stejně. Od té doby, kdy jsme spolu pracovali
na divadle, jsem ho v Praze potkal jenom jednou a měl jsem pocit, že mám déja
vu, protože on se vůbec nezměnil. V Národním divadle jsme spolu dělali čtyři
inscenace a k tomu ještě jednu v Divadle Viola, byl to takový komponovaný
večer složený z Villonových balad. Všechno jen do putyk a ženským se to
jmenovalo. Šlo o neskutečně úspěšnou inscenaci, která měla stovky repríz.
S Mirkem Krobotem se vždycky pracovalo moc dobře, protože on je z režisérů,
které jsem měl možnost poznat, jeden z mála, který pracuje na principu
laskavosti. A to se, vzhledem k tomu, že zestárl, paradoxně ještě posílilo.

Ve starším věku už se může laskavost přece jen vytrácet a Mirek Krobot je
i přesto daleko laskavější. Navíc se rád usmívá. On se tedy smál vždycky,
ale teď bych řekl, že se smích stal jeho přirozeným životním projevem. Jsem
nesmírně vděčný, že mě přizval k práci na Zániku samoty Berhof, protože je
to pro mě opravdu krásné setkání.
Když přišla nabídka na účinkování v adaptaci Zániku samoty Berhof,
co vám proběhlo hlavou jako první? Dílo Vladimíra Körnera, nebo spíše
známá filmová adaptace Jiřího Svobody?
Úplně první věc bylo jméno Miroslava Krobota, radost z toho, že s ním můžu
zase pracovat. Hned potom se mi s názvem spojila novela pana Körnera,
jehož dílo mám moc rád. Nepovažuju ho za prozaika, ale za básníka, autora
přenádherných obrazů, literárně vytvořených tak, jak to uměli jen ti největší
básníci. Filmové zpracování mě upřímně moc neoslovilo. Vím, že původně
měl Zánik samoty Berhof režírovat František Vláčil, a jsem přesvědčený, že
by výsledek byl poetičtější než tato verze, která je podle mě i ideologicky
zabarvená. Věděl jsem, že Miroslav Krobot půjde spíše cestou obrazů, než že
by se držel nějakého racionálního vyprávění venkovského příběhu. A nespletl
jsem se. To, co jsem si přál a očekával od této práce, se mi splnilo.
Navíc pro vás jako pro herce musí být příjemné, když režisér od začátku
prohlašuje, že hlavní jsou pro něj postavy a jde především o hereckou
záležitost…
To ano, ale odpovědnost je potom větší… Mirek Krobot dává hercům velký
prostor a já díky tomu mohl poznat, že tu v Olomouci máte velmi silný
činoherní soubor. Před začátkem zkoušek jsem se znal jen s Pavlem Hekelou
a Vlastičkou Hartlovou z našeho dřívějšího působení v šumperském divadle.
Kromě nich jsem neznal nikoho a musím říct, že je tady v souboru bezvadná
parta bezvadných herců. Doufám, že oni jsou stejně šťastní jako já a že
společně vybojujeme krásný výsledek.
Postava Habigera není zrovna vzorem ctností. Jak jste se s tímto
charakterem sžíval, vnímáte jej jako ryze zápornou postavu?
Myslím si, že rozhodnutí je na divákovi, my bychom neměli předurčovat
a škatulkovat za něj. Určovat, co je dobro a zlo, je velmi komplikované. Zlo
v nějakém středomořském letovisku vypadá jinak než zlo na pustině po konci
druhé světové války, kde se vraždí, krade, zapalují se domy. U Habigera se
alkoholismus spojuje se zbabělosti, permanentním strachem, nedůvěrou
v sebe sama. Tvrdím, že Habiger je spíše zoufalec než záporák. Mirek Krobot
ho pojmenoval jako skřeta, já s tím souhlasím, ale současně si myslím, že jeho
„skřetství“ je důsledkem zoufalství, vnitřní prázdnoty, beznaděje. Postava
Ulriky má naději, protože se rozhodne odejít, změnit svůj život. Habiger ale
neodejde a shnije ve svém domě s poslední cihlou.
V souvislosti s tím, že můžeme opět hrát pro diváky v hledišti, se
samozřejmě musím zeptat, jak jste zvládal ono pandemické období, kdy
divadla zůstala zavřená?
Pro mě měla tahle smutná doba jednu výhodu. Jak říkal Bolek Polívka: Hele, my
máme tak líný děcka, že si musíme vyrábět vlastní vnuky. Takže já si vyrobil
vlastního „vnuka“, mám tři a půl letého syna a máme velmi pevný vztah právě
díky tomu, že jsem na něj měl čas. Pracovně jsem velmi vytížený a najednou
jsem měl možnost trávit rok a půl se svým malým synem, se svou rodinou.
Byla to pro mě vzácná chvíle, to nejlepší, co mě mohlo jako tátu potkat.
Jak si coby ostravský rodák užíváte, vracet se díky zkoušení
a představením z Prahy zpátky na Moravu?
Musím říct, že si to moc neužívám především z časových důvodů. Přejížděním
z Prahy do Olomouce jsem strávil stovky hodin ve vlaku a postupně se na mně
začala podepisovat únava. Denně jsem se ze zkoušek vracel na představení
v Praze nebo na zájezdy. Ale samozřejmě jsem šťastný, že jsem díky Zániku
samoty Berhof zase na Moravě. Už jsem si relativně zvykl na život v Praze,
ale vím, že další město, kde bych opravdu mohl být šťastný, je Olomouc. Je
to univerzitní, duchem nabité město, k tomu spousta studentek, takže je se
na co koukat…

Redakce: David Kresta
Foto na titulní straně: Daniel Schulz
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Grafika a sazba: Martin Šavel
Vydává Moravské divadlo Olomouc pro propagační účely zdarma
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VÁNOCE V DIVADLE:
MIKULÁŠ, KOLEDY, BALET, HUMOR

NOC DIVADEL VE FOTOGRAFIÍCH

V předvánočním čase chystá Moravské divadlo Olomouc pestrý program pro
malé i velké návštěvníky. Do divadelní budovy na Horním náměstí opět zavítá
Mikuláš, k němu se připojí Louskáček a dočkáme se i Rybovy České mše vánoční
nebo kolekce nejkrásnějších vánočních koled.

V sobotu 20. listopadu se ve více než padesáti českých a moravských divadlech
uskutečnila Noc divadel. Do příprav devátého ročníku tradičního divadelního
svátku se zapojilo také Moravské divadlo Olomouc, které kromě jiného nabídlo
hned trojici besed o historii, současnosti a budoucnosti Moravského divadla.

Vánoční náladu vnese do
foyeru Moravského divadla
sbor opery a operety,
který v sobotu 4. prosince
v 10 hodin zazpívá pod
vedením Lubomíry Hellové
ty nejkrásnější české
a moravské koledy. O den
později pak do divadla
V neděli 5. prosince přijde dětské přijde Mikuláš s anděly
diváky pozdravit Mikuláš. a čerty, aby ve foyeru
rozsvítil vánoční stromek.
Stane se tak po skončení pohádky Královna Koloběžka první a pro dětské
návštěvníky máme připraveno pásmo koled a také dílničku.
Kouzlo vánoc navodí také baletní pohádkový příběh Louskáček. Půvabný
Čajkovského balet se v Moravském divadle dočkal nového nastudování
s názvem Louskáček – Kouzelný příběh. Do světa skřítků, víl a splněných
přání se s námi můžete vydat 2., 22., 26. a 30. prosince. Zveme také na
baletní dílnu s tématem Louskáček. V sobotu 11. prosince se tak malí i velcí
zájemci o balet mohou setkat s profesionálními tanečníky, dozvědět se
zajímavosti ze zákulisí a sami si vyzkoušet krátkou choreografii.

Darujte
zážitek

Vánoční blokové předplatné
6 vstupenek na libovolný titul

Na první besedě se vzpomínalo, hosty Ivany Plíhalové byly někdejší
sólistka a umělecké šéfka opery a operety Ludmila Machytková, bývalá
členka činohry Hana Franková a dlouholetá členka olomouckého baletu
Dana Krajevskaja.

Dárkový šek
Ideální dárek

Ve vánočním programu Moravského divadla samozřejmě nesmí scházet
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. V sobotu 23. prosince v 16 a 19
hodin se dokonce dočkáme inscenované verze v režii Dagmar Hlubkové.
První svátek vánoční pak bude ve znamení humoru a dobré zábavy,
populární komedie Když se zhasne si na konto připíše už 114. reprízu.
Legrace samozřejmě nesmí chybět na Silvestra a Jana Posníková,
Roman Vencl, Jan Ťoupalík, Marek Pešl, Lukáš Červenka, Tomáš Krejčí
a Karel Pomahač udělají maximum pro to, abyste si poslední den roku užili
s úsměvem na rtech. Silvestrovský stand-up startuje v 16 hodin.

inzerce

Na druhé besedě se setkali sólisté baletu Sergio Méndez Romero
a Sawa Shiratsuki se sólistkou opery a operety Radoslavou Müller
a dramaturgyní olomoucké činohry Michaelou Doleželovou.

KVĚTINOVÉ VÝSTAVY
Flora Olomouc – jaro
21.– 24. 4.
Flora Olomouc – léto
18.– 21. 8.
Flora Olomouc – Hortikomplex
29. 9.– 2. 10.
Změna programu vyhrazena

NAPSALI O NÁS

W: www.moravskedivadlo.cz | T: 585 500 500
Během závěrečné besedy hovořil ředitel David Gerneš o budoucnosti
divadla z hlediska společenského i ekonomického.

ATELIÉR MDO - AKCE NA PROSINEC 2021

LOUSKÁČEK – KOUZELNÝ PŘÍBĚH

5. 12. - 10:00 Královna Koloběžka První

PROSINEC 2021

11:00 Mikuláš v divadle
Po pohádce spolu s Mikulášem, anděly a čertem rozsvítíme vánoční
stromeček ve foyer a společně si také zazpíváme několik koled. Budete
mít možnost se s Mikulášem vyfotit v našem fotokoutku nebo si v rámci
výtvarné dílničky vyrobit a odnést svého vlastního Mikuláše, andílka či
čerta.
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9. 12. - 16:30 Klaunský workshop

LOUSKÁČEK – KOUZELNÝ PŘÍBĚH (Foto: Serghei Gherciu)

Divadelně improvizační workshop s využitím klaunských principů. Pot,
slzy a smích pro všechny od 15 let. Přijď si vyzkoušet, jaké to je nasadit si
červený nos, a to pod vedením klaunského dua Zuzany Vodičkové a Jana
Šprynara.
Délka 90 minut, vstupné: 300 Kč.

„Kompaktnost inscenace a velký důraz na detail dokazují vysokou úroveň
celého divadelního souboru. Ať už jde o propracovanost scény a kostýmů
(David Janošek), které umocňovaly pohádkovou atmosféru, orchestr pod
vedením Miloslava Oswalda nebo o lehkost tanečního perfekcionismu – to vše
zaručuje půvabný, hravý, ale i strašidelný spektákl. Olomouckému Louskáčkovi
jednoznačně jeho nový kabát sluší.“
Miriam Blümlová, Taneční aktuality.cz

Workshop probíhá na zkušebně MDO.
11. 12. - 14:30 Baletní dílna Louskáček - Kouzelný příběh
Přijďte se blíže seznámit s danou inscenací a dozvědět se více o historii,
zajímavostech, ději a dílčích zpracováních. Těšit se můžete na setkání se
sólisty, taneční ukázky z baletu, výtvarné aktivity a hlavně zapojení se do
společné choreografie.
Délka 60 minut, vstupné 180 Kč.

FIDELIO

Dílna probíhá na baletním sále.

„Z dlouhodobého hlediska jde rozhodně o jednu z nejpovedenějších operních
inscenací Moravského divadla. Nemá výraznějších slabin, nic v ní nepřebývá,
jde o poctivé řemeslo s nespočtem silných emotivních momentů a s výborně
odvedenou hudební složkou. Nezbývá než doufat, že se Beethovenova jediná
opera, v kontextu světové operní hudby hraná spíše zřídka, udrží v repertoáru
Moravského divadla co možná nejdéle, neb jde o skvělý počin – nejen
Beethovenův.“
Michal Kadlec, Divá báze.cz

14. 12. - 18:15 Dramaturgický úvod

k Zániku samoty Berhof

Chcete se dozvědět zajímavosti nejen k inscenaci, na kterou se právě
chystáte, ale také něco o době, ve které dílo vzniklo, něco o autorovi
nebo čím je inscenace v našem podání jedinečná? Přijďte si poslechnou
dramaturgický úvod v podání divadelní lektorky Báry Medy Řezáčové.
Délka 30 minut, zdarma v rámci vstupenky na představení.
Dramaturgický úvod probíhá ve foyer.

„Opravdová premiéra, na jevišti a před očima veřejnosti, se mohla uskutečnit až
24. září 2021, kdy operní divadlo přivítalo konečně své diváky. Sice v rouškách,
ale zato s nadšením, neboť vynucená přestávka byla příliš dlouhá a operní
publikum již strádalo. Klasická opera je svébytným útvarem, komplexním
žánrem, který spojuje krásnou hudbu, zpěv a pohybové i výtvarné umění. A
dává divákům pocit výjimečnosti prostoru, prostředí, ve kterém se i oni sami
stávají výtvarnou součástí celku. Přistoupí-li k tomu i morální a filosofické
hodnoty, které obyčejnou lidskou realitu přesahují, je zážitek dokonalý.“
Karla Hofmannová, Opera PLUS

20. 12. - 19:00 Pan Scrooge + Beseda s diváky po

představení

Něčemu jste v inscenaci neporozuměli nebo Vás zajímá, jak dlouho se Jan
Ťoupalík učil chodit na chůdách? Beseda po představení je jedinečnou
příležitostí zeptat se herců na cokoliv chcete. Nebo můžete jen poslouchat,
několik otázek bude určitě mít i moderátorka debaty Bára Meda Řezáčová.
Délka 30 minut, zdarma v rámci vstupenky na představení.
Beseda probíhá v hledišti.

Louskáček – Kouzelný příběh / Balet
Koledování
Zámek na Loiře / DIVADELNÍ FLORA /

Lachende Bestien

Královna Koloběžka První / Pohádka /
MIKULÁŠ, mimo ABO

Sluha dvou pánů / Činohra / SENIOŘI –30 %
Klaunský workshop
10. pá 19:00 V
Podskalák / Opereta
Baletní dílna Louskáček – Kouzelný
14:30 –
příběh
11. so
16:00 ZO Cornevillské zvonky / Opereta
12. ne 14:30 NO Nedotknutelní / Činohra
13. po 19:00 – Boží mlýny / Činohra
14. út 19:00 L
Zánik samoty Berhof / Činohra
15. st 19:00 –
Nedotknutelní / Činohra
16. čt 20:00 D Pan Scrooge / Činohra
17. pá 19:00 P
Nabucco / Opera * / PREMIÉRA
18. so 19:00 X
Nabucco / Opera *
19. ne 16:00 YO Revizor / Činohra / SENIOŘI –30 %
20. po 19:00 K
Pan Scrooge / Činohra
22. st 19:00 – Louskáček – Kouzelný příběh / Balet
16:00 – Česká mše vánoční
23. čt
19:00 – Česká mše vánoční
25. so 19:00 – Když se zhasne / Činohra °
14:00 – Louskáček – Kouzelný příběh / Balet
26. ne
19:00 – Louskáček – Kouzelný příběh / Balet
27. po 19:00 A
Donaha! / Muzikál
28. út 19:00 B
Pan Scrooge / Činohra / RODINNÉ DIVADLO
29. st 19:00 C Nabucco / Opera *
30. čt 17:00 – Louskáček – Kouzelný příběh / Balet
31. pá 16:00 – Silvestrovský stand-up / Galavečer
19:00

–

9. čt 16:30

–

* v italském originále s českými titulky | ** v českém znění s hudebními čísly v
německém originále | *** ve francouzském originále s českými titulky|
° představení bez přestávky | Změny vyhrazeny | Aktuální program naleznete
na www.moravskedivadlo.cz
Zřizovatelem Moravského divadla Olomouc
je statutární město Olomouc.
Za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
a Olomouckého kraje.

www.moravskedivadlo.cz

tel.: 585 500 500

