PhDr. VĚRA ŠUSTÍKOVÁ, Ph.D.
je odbornou pracovnicí Národního
muzea – Českého muzea hudby. Její
dvojí specializace, hudební a literární
věda (FF UK), jí umožnila zaměřit se
na melodram jako průsečík těchto
uměleckých disciplín, a to v rovině
vědecké i umělecké (interpretace,
dramaturgie, režie melodramu).
Umělecké zkušenosti s melodramem,
získané roku 1996 na koncertním
turné po USA a Kanadě, zúročila ve
vlastním projektu, jímž probudila
zájem o dosud opomíjený žánr. Výsledky svého bádání realizuje v uměleckých a vzdělávacích aktivitách
Společnosti Zdeňka Fibicha, v jejímž
čele je od roku 2000. Poznatky o koncertním melodramu publikuje v odborných časopisech a sbornících.
Její kniha Zdeněk Fibich a český
koncertní melodram (2014) je první
českou publikací o vývoji koncertního melodramu.
Fibichově světově unikátní trilogii
scénických melodramů Hippodamie
věnovala knihu Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického (2016),
jejíž součástí je i první kritická edice
libreta.
Kniha Nová vlna koncertního melodramu vychází k 20. výročí jejího
projektu Oživení koncertního melodramu.
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NOVÁ VLNA
KONCERTNÍHO MELODRAMU
je pozoruhodným zmapováním dvacet let trvajícího světově ojedinělého
projektu Oživení koncertního melodramu, který dokázal obrodit zapomenutý žánr a vytvořit podmínky pro
vznik nové tvorby.
V úvodní kapitole o genezi projektu
autorka odhaluje inspirační zdroje,
události a jejich souvislosti, o nichž
může podat svědectví jen ona sama.
Jádrem knihy je kapitola Dvacet let
projektu Oživení koncertního melodramu, popisující provázanost plánovaných aktivit v oblasti vědecké,
pedagogické a umělecké.
Cennými jsou tři „dokumentační“
oddíly: ucelený veriﬁkovaný soupis
programů Mezinárodního festivalu
koncertního melodramu Praha z let
1998–2017 (stěžejní akce projektu),
dále soupis nové tvorby psané pro
festival a pro Mezinárodní soutěž
Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů, a bohatá obrazová příloha.
Nikdo jiný než hlavní iniciátorka a
koordinátorka projektu nemohl podat
tak vyčerpávající zprávu o tomto kulturněhistorickém fenoménu.
Anglický překlad hlavních kapitol
zpřístupňuje výsledky českého projektu i zahraničním zájemcům.

