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Emeritní sólista opery, operní režisér, 
pedagog a farář Českobratrské církve 
evangelické

V neděli 12. června se uzavřela životní pouť 
osobnosti spojené od roku 1955 do roku 
1993 s ostravskou operou, operního 
režiséra Miloslava Nekvasila.

Do Ostravy byl však angažován tehdejším 
šéfem opery a dirigentem Rudolfem Vašatou 
jako sólista. Do svého prvního a jediného 
divadelního angažmá přišel z rodné Prahy, 
kde se 6. listopadu 1930 narodil. Vyrůstal 
na Žižkově, kde měl jeho otec lakýrnickou 
dílnu. Po válce vystudoval s vyznamenáním 
gymnázium, na vysokou školu přesto 
nebyl přijat. Ačkoliv doma žádné hudební 
zázemí neměl, již za gymnaziálních studií 
se stal nadšeným návštěvníkem pražských 

operních představení jak v Národním 
divadle, tak i v Divadle 5. května. Opera jej 
zcela uchvátila. Rok po maturitě byl přijat 
na pražskou konzervatoř, kterou absolvoval 
roku 1955 v oboru sólového zpěvu pod 
vedením profesora Jana Berlíka, někdejšího 
dramatického tenoristy a sólisty Národního 
divadla. Velký vliv zde na něj měla osobnost 
pěvce a režiséra Hanuše Theina, který 
vyučoval operní herectví. Ten u něj zároveň 
prohloubil zájem o operní režii a stal se 
až do konce svého života jeho laskavým 
mentorem a přítelem.

První režijní příležitost mu nabídl režisér 
Ilja Hylas, který ho přizval k práci asistenta 
režie při zkouškách opery Boris Godunov 
(1959), a následovaly další asistence. V této 
pozici se osvědčil, a tak dostal v roce 1960 
možnost vytvořit první samostatnou režii – 

nastudování Pucciniho opery Tosca (1960), 
při které poprvé spolupracoval s výtvarníkem 
Vladimírem Šrámkem, jenž se posléze 
stal jedním z jeho nejbližších uměleckých 
spolupracovníků, a to až do roku 1990. 

Záhy zaujal svou hned druhou inscenací 
opery Gaetana Donizettiho Nápoj lásky 
(1960), v níž poprvé pro spolupráci na opeře 
získal do té doby výlučně činoherního 
scénografa Otakara Schindlera působícího 
v sousedním Divadle Petra Bezruče. 
Vladimír Šrámek a Otakar Schindler se stali 
v následujících letech jeho nejčastějšími 
spolupracovníky. V Nápoji lásky se projevil 
poprvé jako režisér s velkým citem pro 
komiku a komediální tituly, které inscenoval 
s hravým smyslem pro humor, s vkusem 
a lehkostí. Dráhu operního sólisty opustil, 
když v Ostravě získal režijní smlouvu. Osobní 
zájem a aktivní láska ke zpěvu a zejména 
k písňové tvorbě však u něj přetrvaly až 
do konce života. 

V ostravském angažmá během třiceti 
sedmi let vytvořil více než šest desítek 
inscenací světového i domácího repertoáru.

Nejdéle hranou inscenací Miloslava 
Nekvasila v tehdejším Státním divadle 
v Ostravě byla Rusalka Antonína Dvořáka. 
Svou premiéru měla v roce 1965, dočkala 
se dvou obnovených premiér a poslední 
představení se odehrálo v roce 1994! Prošly 
jí generace interpretů a okouzlila generace 
diváků.

Na práci s Vladimírem Šrámkem při 
přípravě Rusalky Miloslav Nekvasil 
vzpomínal těmito slovy: „S Vladimírem 
jsme společně dělali například Rusalku. 
Oba jsme vzpomínali na výkon Viléma 
Zítka v roli Vodníka, jak jsme ho kdysi jako 
studenti viděli v Národním divadle. Když 
zpíval ‚Prokletí živlů jsi propadla‘ – stále 
jsme viděli ty živly a chtěli jsme je v naší 
inscenaci zobrazit. Nechtěli jsme je ale 
malovat, spíše k jejich zobrazení využít 
nějaký materiál – plech, železo, dřevo, 
koudel atd. Rozhodli jsme se, že vodu 
uděláme z plechu. Ve Vítkovicích jsme 
získali plechové pláty a naleštili je, aby 
se leskly jako zrcadlo. Položili jsme je 
na podlahu a okolo nich umístili dřevěné 
praktikábly, jejichž kovové konstrukce jako 
by připomínaly kořeny. Ty jsme omotali 
koudelí. Celé jsme to umístili za závoj, 
čímž jsme docílili divadelní snovosti. 
V Rusalce najdete velké hudební plochy, 
my jsme jejich témata sledovali především 
světelnými prostředky. Od zpěváků, kteří 
zpočátku nevěřili, že tato scénografie 
bude na jevišti fungovat, jsem chtěl 
pravdivost citů, oduševnělost slov, aby 
zkrátka celé představení bylo pravdivé 
a citově naplněné. S Vladimírem jsme 
společně vytvořili řadu dalších inscenací; 
z těch nejvýznamnějších to byly Figarova 

svatba (1962, 1968), Manon (1969), 
Rienzi (1982), Simone Boccanegra 
(1985), Samson a Dalila (1986), Ifigenie 
na Tauridě (1987) či Zlato Rýna (1989), 
kterým se naše téměř třicetiletá spolupráce 
uzavřela. Nad každým novým úkolem jsme 
se dlouho scházeli a hledali nové cesty. 
Vladimír také miloval přírodu a ta byla 
naším největším společným inspiračním 
zdrojem. Vzor jsme měli v Divadle 
5. května, jehož inscenace jsme znali 
ze studentských let. Chtěli jsme na ně, 
po éře socialistického realismu, který vládl 
v 50. letech, na počátku šedesátých let 
navázat. Neměl jsem rád tzv. kašírku, chtěl 
jsem vše vyjádřit materiálem, nechtěli jsme 
ilustrovat, chtěli jsme představit, co hudba 
vyjadřuje, ne co popisuje. Vladimír byl 
architekt a naším společným výtvarným 
východiskem byl vždy architektonický 
prostor.

Otakar Schindler byl malíř, a pokud 
jsem tedy některé dílo cítil k inscenování 
spíše malířsky, nabídl jsem spolupráci 
jemu. Jeho výtvarné vidění divadla 
oplývalo neobyčejným vtipem a smyslem 
pro fantazii. Společně jsme inscenovali 
například již zmíněný Donizettiho Nápoj 
lásky (1960), dále Martinů Dvakrát 
Alexander (1976) nebo Janáčkovu 
Její pastorkyni (1996 v Státní opeře 
Praha). Výsostně originální pak bylo jeho 
scénografické řešení dvou veristických 
jednoaktovek Sedlák kavalír a Komedianti 
v roce 1972.“

V roce 1990 pak připravil pozoruhodnou 
inscenaci první opery Bohuslava Martinů 
Voják a tanečnice s tehdy mladým týmem 
výtvarníků Milanem Davidem a Alešem 
Votavou. Byla to tehdy teprve třetí inscenace 
tohoto díla. Pro mě dosud nepřekonaná!

V letech 1990–1992 se stal na dva 
roky uměleckým šéfem ostravské opery. 
K zásadním činům jeho krátké šéfovské 
éry patří uvedení dvou vynikajících 
a z ideologických důvodů opomíjených, 
až zakazovaných děl – Veroniky (1991) 
Rafaela Kubelíka a Armidy (1991) Antonína 

Dvořáka. Jeho poslední inscenací ve stálém 
angažmá byla Arabella (1992).

Naposledy, již jako host, v Ostravě 
v roce 1995 nastudoval operu Ladislava 
Matějky pro malé i velké diváky Broučci, 
přičemž byl zároveň i autorem libreta podle 
stejnojmenné knihy Jana Karafiáta. Byla 
to zároveň první opera, která vznikla pro 
tehdy nové a dodnes skvěle fungující Operní 
studio NDM vedené Lenkou Živockou.

Během své režijní dráhy hostoval kromě 
Liberce a Bratislavy ve všech operních 
souborech tehdejšího Československa. 
Nejsystematičtější byla jeho spolupráce 
s operou Jihočeského divadla v Českých 
Budějovicích, kterou zahájil v roce 1978 
pozoruhodnou inscenací opery Osud Leoše 
Janáčka, a následně zde režíroval do roku 
1987 celkem 9 operních inscenací. Hostoval 
také v zahraniční (Finsko, Lotyšsko). 
Celkem realizoval přes 130 operních 
inscenací. Jeho režijní práce se vyznačovala 
tvůrčím respektem k inscenovanému dílu. 
Vždy poctivě usiloval, podpořen pečlivou 
přípravou, nejen divadelním jazykem 
vyjádřit jeho vnitřní smysl, ale i kultivovaným 
rukopisem, neokázalou divadelní fantazií 
a zaujatým citlivým osobním přístupem 
k herci spojeným s hledáním jevištní pravdy 
a přirozenosti. 

Po poněkud vynuceném odchodu ze 
svého jediného divadelního angažmá 
v Ostravě, kde strávil od roku 1955 celkem 
38 let, se v roce 1993 přestěhoval do rodné 
Prahy. Již v roce 1992 začal studovat 
teologii na Evangelické teologické fakultě 
Univerzity Karlovy, kterou absolvoval v roce 
1999. Již od roku 1994 byl v činné církevní 
službě a jako farář Českobratrské církve 
evangelické působil až do roku 2008 
hned v několika sborech v Praze i jinde 
v Čechách. Na divadlo však nezanevřel. 
Věnoval se pedagogické činnosti na katedře 
zpěvu a operní režie na Hudební fakultě 
AMU. K jeho žákům patřila například 
současná šéfka ostravského muzikálového 
souboru Gabriela Petráková nebo režisér 
Jiří Heřman, současný umělecký šéf 

Janáčkovy opery Národního divadla Brno. 
Ještě do roku 1999 příležitostně režíroval 
na operních scénách v Olomouci, Plzni, 
Ústí nad Labem a ve Státní opeře Praha. 
Veškeré práci, před kterou byl životem 
postaven, se věnoval s pokorou, úctou, 
s plným nasazením, odpovědností a radostí.

Na ostravské jeviště se symbolicky vrátil 
krátce před svými 90. narozeninami při 
premiéře nové inscenace opery Giuseppa 
Verdiho Nabucco (2020), která vznikla jako 
replika inscenace, kterou zde připravil v roce 
1968 spolu se scénografem Vladimírem 
Šrámkem.

„Všechno stálo za to, všechno bylo 
dobré.“ Těmito slovy ze závěru jedné 
písně Gustava Mahlera uzavřel Miloslav 
Nekvasil svůj rozhovor pro Paměť národa 
v roce 2019. S láskou, úctou a obdivem 
vzpomínáme a děkujeme!

 Jiří Nekvasil

SEDLÁK KAVALÍR (1972)
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Karel Průša jako Vodník na scéně Vladimíra Šrámka v inscenaci RUSALKA (1965)
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MILOSLAV 
NEKVASIL
(6. 11. 1930 Praha – 12. 6. 2022 Praha)

V Ostravě za dlouhý naplněný 
život poděkujeme a umělecký, 
a především lidský odkaz 
Miloslava Nekvasila připomeneme 
1. října 2022 na těchto místech:

Ve 14 hodin v Evangelickém Kristově 
kostele v Moravské Ostravě, Husovo 
náměstí 2245, Ostrava 1.

V 17 hodin ve foyeru Divadla Antonína 
Dvořáka při besedě a vzpomínkách 
na jeho divadelní působení.

V 18.30 hodin pak následuje 
repríza opery Giuseppa Verdiho 
NABUCCO. Tato inscenace z roku 
2020 vznikla jako replika původní 
inscenace Miloslava Nekvasila 
v tomto divadle z roku 1968.
Toto představení věnujeme jeho 
památce a památce Drahomíry 
Drobkové, představitelce Feneny 
v prvním nastudování této opery 
v Ostravě v roce 1968.
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