MEZZOSOPRANISTKA ANDREA KALIVODOVÁ DNES ZAZPÍVÁ V OPERE DON QUICHOTTE A ŘÍKÁ:

Moje Dulcinea má své smutky...

Radmila Hrdinová
• Vaší „parketou" je ohnivá
Carmen. Co pro váš hlas při
náší Massenetova Dulcinea?
Tahle postava přišla přesně ve
chvíli, kdy přijít měla. Kdybych
věřila, že mi někdo nahoře posí
lá role, musela bych mu velmi
poděkovat. Je to hravá francouz
ská hudba, postavená na vyleh
čeném tónu, koloratuře, nevyvíjí
takový tlak na hlas jako Carmen,
takže mě hlasově zjemnila, zklid
nila. Vhodnější role pro můj hlas
v tuto chvíli neexistuje.
• Režisér Jiří Nekvasil se
scénografem Danielem Dvořá
kem umístili příběh do filmo
vých ateliérů italského neorea
lismu
a
inspirovali
se
i atmosférou Felliniho filmů. Co
to znamená pro Dulcineu?

Andrea

Kalivodová
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Především je moje Španělka
Dulcinea překvapivě blondýna ja
ko Anita Ekbergová ve Sladkém
životě. A to samozřejmě ovlivní
celé pojetí postavy. Na rozdíl od
zmíněné ohnivé Carmen mě Dul
cinea přivedla k velkému zjemně
ní výrazových prostředků, svůj
přirozený temperament jsem
zkrotila k nebývalé pokoře. Reži
sér Jiří Nekvasil mě naučil, že
v jednoduchosti je krása.
• Jaká je vaše Dulcinea?
Je to dívka či žena, která tak
trochu neví, co vlastně chce. Zpo
čátku je v ní i trochu ze sebevě
domé Carmen, aleje daleko jem
nější, má své smutky. Konec
konců je to Dulcinea, která Dona
Quichotta nakonec chápe ze
všech lidí nejlépe...
• Co vás ještě čeká po pre
miéře Dona Quichotta?

Závěr docela náročné sezóny.
Splněným snem pro mě bude 19.
dubna v Rudolfinu účinkování ve
Dvořákově Stabat mater se Sym
fonickým orchestrem Českého
rozhlasu za řízení Vladimíra Vál
ka.
A těším se na pokračování
koncertů, kde zpívám Mahlerovy
písně za doprovodu klavíristky
Kristiny Kasíkové spolu s Valerií
Zawadskou, která čte z biografie
Almy Mahlerové. Po úspěchu
v Bruselu se nyní chystáme do
lotyšské Rigy.
Těším se i na koncertování po
republice s harfistkou Kateřinou
Englichovou s Janáčkem a Mar
tinů. V jednání mám i další za
hraniční cesty, ale to bych nerada
zakřikla. A o prázdninách mě če
ká Ježibaba v Rusalce po čes
kých hradech a zámcích.

