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a svém repertoáru má
role jako je Fenena ve
Verdiho opeře Nabucco, Suzuki v Pucciniho
Madama Butterfly, Třetí
dáma v Mozartově Kouzelné flétně či vysněná Carmen. S posledně zmíněnou „dámou" se Andrea
Kalivodová poprvé potkala loni ve
Státním divadle v Košicích a od
letošního března ji představuje i ve
Státní opeře v Praze.
„Vyhovuje mi dělat velké role na
malém jevišti, kde získám patřičnou
dávku suverenity, a potom můžu přestoupit na prkna většího rozměru.
Takhle to bylo s Carmen a já jsem
naprosto spokojená."
S Carmen se už Andrea „kamarádí" více než rok, kvůli ní odmítla
i jiné nabídky. „Na jevišti jsem živý
prvek, musím mít pocit, že jsem udělala pro roli maximum. Chci se jako
Carmen probouzet, uléhat jako ona,
cítit ji během dne i zkoušek. A proto si v ten daný okamžik nedovedu
představit, že bych žila i jinou rolí.
Neuznávám, když je někdo na jevišti unavený. Ale na druhou stranu chápu, zášť a nenávist na každém rohu, a já s tím nic
že zpěváci mají rodiny, které musí z něče- neudělám. Mám 100% podporu ve svém přího živit a proto zpívají Mozarta i Verdiho teli a to je pro mě to nejdůležitější."
zároveň, honoráře v divadle podle tabulek
Andrea má velmi pestrý život. Hodně času
jsou totiž směšné."
tráví také ve Vídni, kde jí čeká od počátku
A jaká je Carmen v očích temperamentní příštího roku natáčení CD se špičkovým
Andrey? „Pro mě je to jedinečná opera, kte- orchestrem. Se svým přítelem, režisérem
rá musí zasáhnout i laika. Carmen je úžas- Ondřejem Kepkou (37), plánují natočení
ná ženská, ,bouřka', co se přihrne na jeviš- klipu ke Carmen, také je v plánu CD šantě a neustále překvapuje něčím novým. Je sonů, muzikálové i operní hity. Na to vše se
přímá, nedá se spoutat konvencemi,
mohou její fanoušci těšit v průběhu
Carmen je dvou let. A k tomu všemu bude Anmiluje svobodu a svým způsobem
má vysněná drea od léta 2007 zkoušet svou další
je i férová, má v sobě spoustu citu.
Když už chlapa nemiluje, tak mu to a osudová vysněnou roli - Dalilu v opeře Samrole.
řekne přímo, nehraje na něj divason a Dálila francouzského skladadlo. Je tady však něco, co se mi na
tele Camilla Saint-Saën se. A jelikož
ní nelíbí - to, jak ničí Josého, který z lásky je sympatická pěvkyně pověrčivá, nechce
k ní ve svém životě přichází úplně o vše. předem prozradit, kde bude se zmíněnou
V tom jsme jiné. Já se snažím svým part- postavou prožívat biblický příběh. „Jen
nerům vždy pomoci, motivovat je v práci, vám mohu slíbit, že se jedná opět o malé,
mám ráda úspěšné muže."
ale velmi krásné jeviště jednoho úžasného
Ale nedávné nařknutí bulvárních noviná- města na území České republiky."
řů, kteří ji dali dohromady s politikem Jiřím
Zdá se, že Andrein pracovní diář je už
Paroubkem, rázně popírá. Zároveň pomluvy přeplněný na dobré dva roky dopředu. Ale
hází za hlavu. „Samozřejmě, že ty články mě co ten soukromý, přála by si už mít rodinu,
šokovaly, ale pohybuji se ve světě, kde je lež, děti? „Jasně že jo, ale momentálně jsem

opravdu velmi pracovně vytížená, taky
vázaná smlouvou... Dítě i manžela určitě
chci, tak za tři roky je to reálné."
Teď se už těší na Vánoce, doufá, že si trochu odpočine a na pár dnů „vypne". „Chystám se k rodičům do Brna, těším se na svou
rodinu a chvilku volna. Během svátků pak
mám vystoupení, takže budu opět cestovat do Prahy. Na Silvestra mám taky volno,
oslavám příchodu nového roku nechávám
volný průběh, zatím to neřeším. V novém
roce bych ráda vyrazila na týden za exotikou, kde chci jen relaxovat a připravovat
se na novou sezónu. Sluníčko a moře mi
dodávají energii, se kterou potom dlouho
hospodařím."
Není divu, že pěvkyně
je zatím se svým osudem spokojená.
Je to i tím, že se
řídí svým životním heslem - „Ať
každý den
stojí za to".
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