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Hodnocení hlavní – umûlecké ãinnosti Mûstského divadla Brno
v roce 2016 

Mûstské divadlo Brno pfiipravilo pro své náv‰tûvníky v roce 2016 devût nov˘ch inscenací 
a jednu obnovenou premiéru:

16. ledna Peter Stone, Maury Yeston
„TITANIC“

12. bfiezna Lászlo Tolcsvay, Péter Müller, Péter Müller Sziámi 
„EVANGELIUM O MARII“

19. a 20. bfiezna Alan Ayckbourn
„MAL̄  RODINN¯ PODNIK“

7. kvûtna James Krüss, Markus Heitz, Xavier Naidoo, Michael Herberger
„PRODAN¯ SMÍCH“

18. ãervna Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a
„RADÚZ A MAHULENA“ (Biskupsk˘ dvÛr)

10. a 11. záfií Friedrich Dürrenmatt
„FRANK V.“

22. fiíjna Jifií Brdeãka, Jan Rychlík, Vlastimil Hála
„LIMONÁDOV¯ JOE“

12. a 13. listopadu Marc Norman, Tom Stoppard, Lee Hall, Paddy Cunneen
„ZAMILOVAN¯ SHAKESPEARE“

30. listopadu P. L. Traversová, Richard Sherman, Robert Sherman,
Julian Fellowes, George Stiles, Anthony Drewe 
„MARY POPPINS“
obnovená premiéra 

17. a 31. prosince Larry David
„RYBA POTMù“
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Úvodní slovo fieditele
Friedrich Nietzsche ve své knize „Mimo dobro a zlo“ pí‰e, Ïe „…kdo zápasí s nestvÛra-

mi, aÈ se má na pozoru, aby se pfiitom nestal nestvÛrou, a hledí‰-li dlouho do propasti,
vhlédne pak propast i do tebe…“ Tento citát lze vzhledem k na‰í tvorbû parafrázovat násle-
dovnû: „…ten, kdo se dívá do rozzáfien˘ch oãí sv˘ch divákÛ, prozáfií sám sebe, a ten, kdo
chce do nebe, se do nûj i dostane…“ 
V˘‰e pronesené se dá zjednodu‰enû pojmenovat jako „radostné sebevûdomí“. Ti, ktefií

v roce 2016 zaÏili reakce na‰eho i zahraniãního publika, dobfie vûdí, Ïe se v na‰em diva-
dle dnes ke spoleãné práci vzácnû soustfiedí mimofiádnû kvalitní, harmonizující umûlecké
osobnosti, které jsou navíc maximálnû profesionálnû vybavené. 
Pro kaÏdého umûlce, pro uvûdomûní si jeho osobní vzácnosti, je nezbytné srovnání. Toho

se nám bohatû dostalo napfiíklad pfii na‰em letním hostování s v angliãtinû Petrem Gazdíkem
skvûle nastudovan˘m muzikálem „Chicago“ v lucemburském Wiltzu. Pod ‰ir˘m nebem jsme
realizovali ‰piãkovou produkci srovnatelnou s tím nejlep‰ím, co je uvádûno v hlavních svû-
tov˘ch metropolích, a to, Ïe na‰e fiady posílili dva kolegové z Lond˘na, neumen‰ilo v˘kony
na‰ich ãlenÛ. Naopak. V onom nûkolikanásobném srovnání jsme v jednotlivostech i v celku
absolutnû obstáli. Opakovanû zní ze zahraniãního tisku obdiv k na‰im v˘konÛm, k absolut-
nímu nasazení, které strhává obecenstvo k nezvykle nad‰enému ohlasu. 
Tento pfiím˘ diváck˘ ohlas je pro na‰i práci, pro na‰e umûlecké sebevûdomí mnohem

dÛleÏitûj‰í neÏ rozliãné rádoby kritické ohlasy, které také nûkdy doprovázejí na‰i tvorbu.
Dne‰ní internetem „pro‰pikovan˘“ svût umoÏÀuje zvefiejnit de facto komukoliv de facto
cokoliv, aÈ uÏ má ten kdokoliv tomu odpovídající dostateãné penzum vzdûlání, morálky,
etiky ãi lásky, a tak se mÛÏeme rychle ocitnout v pralese ve v˘sledku nic neurãujících
komentáfiÛ schopn˘ch nahlodat a oslabit na‰e sebevûdomí. Jedna a táÏ na‰e práce je jed-
ním takov˘m kritikem vynesena do nebe jako naprosto dokonalá a jin˘ ji po‰le celou do
pekel. Co z toho si vybrat?
Snad se leckomu mÛÏe zdát, Ïe smûfiování divadelní ãinnosti mají urãovat ti, ktefií o diva-

dle tzv. „bádají“ – tedy divadelní teoretici, z nichÏ se nûktefií dokonce naz˘vají vûdci…(!)
Copak tito mnohdy skuteãn˘m divadlem nedotãení lidé mají hodnotit, co je dobré a co ne,
co je progresivní a co je zastaralé, kdyÏ obsah ãinnosti divadla, jeho smûfiování po celé
vûky urãovali pouze a jenom sami divadelníci v dialogu s diváky? Cokoliv jiného by totiÏ
bylo zvrácené! 
V základních premisách divadelní teorie i praxe jsme vûrní urãit˘m my‰lenkám a „nepo-

skakujeme“ podle taktu udávaného dobov˘mi objednávkami. Skuteãn˘ umûlec nemÛÏe b˘t
za Ïádn˘ch okolností sm˘kán aktuálním vkusem aÈ uÏ obecenstva, nebo vesmûs stádnû se
chovajících kritikÛ. Opakovanû a rád v této souvislosti cituju génia ãeského v˘tvarného
umûní Jana Zrzavého, kter˘ fiíká: „Dílo umûlce vyrÛstá ze samotn˘ch hlubin jeho bytosti, 
a jeÏto je dítûtem své doby, nemÛÏe b˘t nemoderním. Mnoho z tûch, jimÏ se nedostává
talentu a jimÏ umûní samo není dÛvodem a cílem jejich ãinnosti, ale cestou ke kariéfie 
a uchvácení moci ve vefiejném Ïivotû, nejhouÏevnatûji usiluje pfiekvapit neobvyklostí 
a nápaditostí, „novostí“ formy, neboÈ jinak nemohou uãinit své dílo zajímav˘m. AÏ vyprchá
senzace novosti, není-li malífisk˘ch kvalit – zbude jen duchaprázdná, mrtvá kostra.“ 
Základním principem Ïivota kaÏdého dobrého divadla je citlivû vnímat lidsk˘ ãasoprostor,

ve kterém tvofií. Zaznamenávat jeho impulsy, pfiedjímat tok z nich vypl˘vajících událostí 
a umût, (ne se pouze snaÏit, ale skuteãnû umût), vyhledávat neurastenické body na‰ich
ÏivotÛ, na‰eho makro i mikrosvûta a umût je formulovat. Teprve pak lze skrze kreativní pro-
ces tvorby stanovovat provokující otázky a odpovûdi – pak lze nacházet nejpfiíhodnûj‰í
formy, které nabízejí námi pro tento úãel zvolení autofii – aÈ uÏ se jedná o osvobozující smích,
laskavé porozumûní, ãi pfiípadnou krutost pfii pran˘fiování na‰ich lidsk˘ch nedostatkÛ.
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Kdysi mi Sergej Machonin, mág ãeské anal˘zy divadla, kterého jsem v mladickém
nad‰ení poÏádal o prÛbûÏnou zprávu o ãinnosti na‰eho divadla, napsal, abych nehledûl na
to, co se o na‰em divadle pí‰e, stejnû, jako by toho nedbal napfi. Karel âapek. Tak jsme si
to vzali k srdci a nedbáme na komentáfie zvenãí, aÈ uÏ jsou jakékoli, a myslíme si svoje. 
Chceme totiÏ i nadále budovat divadlo svobodné ve v‰ech aspektech humánní tvÛrãí

práce, divadlo bezpeãné pro jeho kvalitní tvÛrce a zamûstnance, divadlo sebevûdomé, 
a proto nesoutûÏící, divadlo v tom nejlep‰ím slova smyslu souãasné, divadlo s mimo-
fiádn˘mi produkãními schopnostmi, divadlo maximálnû profesionální a samozfiejmû 
i divadlo soudné.
Následující analytická zpráva je svûdectvím ãlovûka, kter˘ je s tímto divadlem absolutnû

spjat˘. Je to analytická zpráva ãlovûka toto divadlo milujícího a má mít jedin˘ efekt, kter˘m
je ponoukání k dal‰ímu posílení na‰eho spoleãného radostného sebevûdomí. 
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Peter Stone, Maury Yeston

TITANIC
osudov˘ muzikál

ReÏie a úprava: Stanislav Mo‰a
Pfieklad: Stanislav Mo‰a, 
Zuzana âtveráãková
Hudební nastudování a dirigenti: 
Dan Kalousek, Jakub Îídek
Hudební aranÏmá: Franti‰ek ·terbák, 
Martin Wiesner, Michal Babiak
Sbormistr: Karel ·karka
Scéna: Christoph Weyers
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Choreografie: Aneta Majerová
Scénické projekce: Petr Hlou‰ek
Dramaturgie: Klára Latzková
Asistenti reÏie: Igor Ondfiíãek, Karel ·karka
Produkce: Zdenûk Helbich

âeská premiéra: 
16. ledna 2016 na Hudební scénû

Jako první divadlo jsme na území na‰í republiky uvedli svûtoznám˘ muzikál, kter˘ mûl
svou premiéru na Broadwayi v roce 1997 je‰tû nûkolik mûsícÛ pfied premiérou slavného
Cameronova filmu. Divadelní inscenace byla ocenûna hned pûti Cenami Tony vãetnû té za
nejlep‰í muzikál, zaznamenala pfies osm set repríz a dílo bylo následnû pfieloÏeno do ‰esti
jazykÛ. Kromû základní pfiíbûhové báze nemá vÛbec nic spoleãného s filmem tak, jak mnozí
diváci dopfiedu oãekávají, a je to jenom dobfie. Dílo se nekoncentruje na katastrofu samot-
nou. Peteru Stonemu, autoru scénáfie a textÛ písní, se skvûle podafiilo na mozaice osudÛ
rozliãn˘ch postav pfiednést pfied diváky poselství o základním smyslu Ïivota, kter˘m je jeho
proÏití v lásce jak k jin˘m lidsk˘m bytostem, tak i k jakékoliv pozitivní lidské aktivitû – tedy
smysluplné práci. VÏdyÈ o tom, Ïe nûjak˘m zpÛsobem nakonec kaÏd˘ tak jako tak zemfie,
nepochybuje ani malé dítû. Zde jde o to, jak˘m zpÛsobem vyuÏijeme základního daru, kter˘
nám byl dán, tedy Ïivota. Dal‰ím v˘znamn˘m aspektem je v díle i sociální kritiãnost argu-
mentovaná nesrovnateln˘mi podmínkami rÛzn˘ch spoleãensk˘ch tfiíd, a tedy jejich zcela
rozdíln˘mi závûreãn˘mi ‰ancemi na pfieÏití. A v neposlední fiadû inscenace vypráví o odvû-
ké touze ãlovûka soupefiit s pfiírodou, a tedy o tom, Ïe neustálá lidská snaha po novém, vût-
‰ím, lep‰ím a rychlej‰ím mÛÏe nakonec znamenat i hrÛzné katastrofické konce.
ReÏie Stanislava Mo‰i toto základní téma v˘raznû akcentuje a jeho úprava, která dílo

oproti originálu zkrátila o více neÏ hodinu, napomáhá vyznûní potfiebné monumentalitû
v kontrastu oproti skromn˘m, umûfien˘m intimním pasáÏím, ãímÏ se inscenace pod kontro-
lou peãlivé dramaturgynû Kláry Latzkové vyh˘bá jak moÏné obskurní sentimentalitû, tak 
i moÏné k˘ãovitosti. Tomu napomáhá i odpovídající jazyk jeho pfiekladu, na kterém praco-
val se Zuzanou âtveráãkovou. Obzvlá‰È písÀové texty jsou svou poetiãností jednoznaãnû
na vy‰‰í úrovni neÏ jazyk originálu. 
Jednou z nejzásadnûj‰ích dominant díla je de facto klasická symfonická hudba Mauryho

Yestona. Jedná se o neobvykle silnou hudbu, která dílo neopou‰tí ani v mluven˘ch pasá-
Ïích. Je skvûle vystavûna ve prospûch pfiíbûhu a v souãasném aranÏmá hned tfií na‰ich
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muzikantÛ Franti‰ka ·terbáka, Martina Wiesnera a Michala Babiaka se vzdaluje od ponû-
kud operetnû znûjícího originálu k modernû a ‰iroce znûjící vskutku muzikálové hudbû.
Pfiedstavení zásadnû napomáhají i hudební ãísla, která originál neobsahuje. Napfiíklad hlav-
ní song ústfiední milenecké dvojice „Tfii dny…“ ãi „Irsk˘ tanec“. O hudební nastudování se
s naprostou bravurou postarali oba dirigenti pfiedstavení Dan Kalousek a Jakub Îídek.
Orchestr s 29 hráãi hraje pod jejich taktovkami pfiehlednû, dravû a naprosto pfiesnû. Dojem
mohutnosti podporují zvukové efekty a tutti plochy orchestru. 

Sbory nastudoval Karel ·karka s obvyklou peãlivostí a ve spojení s obecnû znám˘mi
schopnostmi na‰ich zpûvákÛ ve sborech i v sólov˘ch partech tak vytváfií hudební ãást
inscenace neobyãejnû siln˘ základ k dal‰ím vypovídajícím elementÛm. Navíc v‰emu jako
vÏdy napomáhá znamenitá práce hudebního reÏiséra Milana Vorlíãka.
V‰ichni realizátofii se podíleli na nadmíru úspû‰né zahraniãní produkci vloni ve ·v˘car-

sku a své zku‰enosti tak mohli v Brnû dále pozitivnû zhodnotit. PfiestoÏe se brnûnské scé-
nografické fie‰ení z dílny Christopha Weyerse nemÛÏe prostorovû srovnávat s jeho pade-
sátimetrovou dekorací na bfiehu jezera ve Walenstadtu, je jeho v˘tvarná kreace v na‰em
divadle dechberoucí. Co v‰echno se na jevi‰ti objeví, v jak˘ch dimenzích a nakonec i v jaké
metaforické podobû je v souãtu jednoznaãnû úchvatné. Ze v‰eho vyjímám sráÏku lodi
s ledovcem, o které se diváci i kritika vyjadfiují jako o nûãem zcela nevídaném a nezaÏitém
stejnû jako finální promûnu ledovce do jakéhosi chrámu smrti propojujícího svût pfieÏiv‰ích
s pietou k obûtem katastrofy. Tomu napomáhají i zdafiilé projekce z dílny animátora Petra
Hlou‰ka. Dal‰í jednoznaãnou kvalitou inscenace je její kost˘mní v˘prava. Preciznû vyve-
dené kost˘my, které navrhla Andrea Kuãerová, nádhernû navozují atmosféru zaãátku minu-
lého století a zásadnû orientují diváka v jednotliv˘ch sociálních kategoriích. Svûtelná reÏie
je dílem Davida Kachlífie, kter˘ inscenaci dokonale v rozliãn˘ch atmosférách opticky dotvá-
fií. Choreografie Anety Majerové poskytuje divákÛm i celkovému vyznûní díla ve stylovû
velmi rÛzn˘ch tancích vÏdy odpovídající a strhující emocionální záÏitek. 
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V jedné kritice o pfiedstavení se pí‰e: „…profesionálnûj‰í t˘m v âesku nedá nikdo jin˘
dohromady…“ A to se samozfiejmû t˘ká i jednotliv˘ch interpretÛ, o nichÏ se v jiné kritice
pí‰e: „…herecká, pûvecká i taneãní interpretace rolí je na velmi vysoké úrovni…“
Mimofiádnû poãetnû obsazená inscenace vlastnû postrádá hlavní role. Tûmi jsou zde v‰ich-
ni cestující na lodi i ti, ktefií jsou na ni rÛznû zamûstnáni. Pro postavu Edwarda J. Smithe,
kapitána lodi, se vlastnû Zdenûk Junák narodil. Obdafiuje ji nezpochybnitelnou autoritou 
a navíc skvûle zpívá. S ním alternuje neménû zdatnû i úspû‰nû Jifií Hork˘. Williama
Murdocha, 1. dÛstojníka hraje Jifií Mach s naprostou odevzdaností své profesi a zfietelnû
orientuje diváka i ve svém chvilkovém selhání. SvÛj písÀov˘ part zvládá skvûle obdobnû
jako s ním alternující Ondfiej Studénka. I role Charlese Lightollera, 2. dÛstojníka je Danielem
Ryme‰em vystavûna na bázi absolutní disciplinovanosti. SvÛj nesouhlas s kapitánov˘mi
rozhodnutími pak realizuje pfiimûfienû. Kristian Pekar ve stejné roli slouÏí inscenaci
s naprost˘m soustfiedûním. Ve dvojroli Herberta Pitmana, 3. dÛstojníka a následnû Majora
prezentuje Jan Apolenáfi nejprve svou herecky pfiesnou vytfiíbenost a následnû sklízí coby
Major i úspûch jako jedna z mála komick˘ch rolí v celé inscenaci. Stejné role s ním na úrov-
ni alternuje i Tomá‰ Slezák. 

J. Bruce Ismay, majitel lodi je v hereckém i pûveckém podání Petra ·tûpána ãlovûk
posedl˘ svou vidinou zapsat se úspû‰nû do historie. Ve své aroganci v‰ak pfiehlíÏí jisté
technické zákonitosti a nakonec mu nezb˘vá neÏ zbabûle zachránit svÛj vlastní Ïivot.
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Stanislav Slovák hraje a zpívá stejnou postavu jako silná a vyzrálá osobnost, která zná
svou cenu, ale ke smÛle v‰ech ostatních ji pfieceÀuje. V˘borné v˘kony! Jednou z nejzají-
mavûj‰ích rolí v muzikálu je konstruktér Thomas Andrews. Petr Gazdík tuto se sebou aÏ do
samotného konce nespokojenou postavu i jakéhosi komentátora vystavûl s naprostou ode-
vzdaností. Jeho sólové party patfií k ozdobám pfiedstavení díky neb˘valé zpûvní technice 
i absolutnímu ztotoÏnûní se. Karel ·karka, kter˘ s ním tuto roli alternuje, podává rovnûÏ
mimofiádn˘ v˘kon. Frederick Barett, topiã na Titanicu je Du‰anem Vitázkem nádhernû
vykreslenou studií ãlovûka, kter˘ pfiesto, Ïe nade v‰e touÏí po své lásce, disciplinovanû se
oddá osudu, kter˘ mu pfiipravil tragick˘ konec. S hrdou tváfií a láskou na rtech odchází se
ctí ze Ïivota. Jako obvykle zpívá na maximálnû dosaÏitelné úrovni. S ním tuto roli alternuje
Jifií Mach, kter˘ sv˘m v˘konem rovnûÏ zdobí celou inscenaci. Milou figurku telegrafisty
Harolda Bridea povy‰uje sv˘m lidstvím, laskavostí a ponûkud ujet˘m humorem na v˘znam-
nou postavu Ale‰ Slanina, kter˘ s pfiehledem zvládá i svÛj nelehk˘ zpûvní part stejnû
úspû‰nû jako i s ním alternující Luká‰ Janota, jehoÏ vy‰inutost v lásce k telegrafu je je‰tû
markantnûj‰í. 

S patfiiãnou odevzdaností sluÏbû jin˘m vytváfií Igor Ondfiíãek pro pfiíbûh v˘znamnou
postavu Henryho Etchese, vrchního stewarda 1. tfiídy. S pokerov˘m obliãejem dosahuje pro
tuto inscenaci vzácn˘ch specifick˘ch smíchov˘ch efektÛ. S ním alternující Luká‰ Vlãek
dosahuje obdobné obratnosti. Radek Novotn˘ hraje a v˘bornû zpívá roli Fredericka Fleeta.
Pfiedvádí soustfiedûn˘ a pfiesn˘ v˘kon podobnû jako s ním alternující a v na‰em divadle jiÏ
ponûkolikáté hostující Joná‰ Florián, kter˘ se díky sv˘m dispozicím i talentu stává v˘znam-
n˘m pfiíslibem i pro budoucí spolupráci. Jednu z mála postav, která není alternována, hraje,
tanãí a zpívá Jakub Zedníãek. Jeho Wallace Hartley, kapelník na Titanicu je roz‰afn˘ 
a zábavn˘ profesionál najat˘ pro zábavu cestujících první tfiídou. Jeho v˘kon je v˘born˘. 
V roli Nakladaãe i dal‰ích postav v company odvádí Robert Rozsochateck˘ peãlivou 

a pfiesnou práci. Zdena Herfortová vytváfií v postavû Idy Straus krásnou bytost odevzdanou
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celoÏivotnû svému manÏelovi. Na pomûrnû malé plo‰e dosahuje skvûlého v˘sledku podob-
nû jako její alternantka Erika Kubálková. Jejich partnerem je zde v postavû Isidora Strause
Ladislav Koláfi, ãi Jan Mazák. Oba skvûlí ve svém sarkastickém nadhledu, oba dojemní ve
svém obûtování se. Evelína Studénková zdobí pfiedstavení v provokující postavû Madam
Cardozy. 
Kouzelnou studii slepice domácí v inscenaci realizují hned tfii hereãky ve vdûãné, ale

stejnû tak nároãné postavû Alice Bean, touÏící po lep‰ím Ïivotû stejnû tak jako po záÏitcích
spojen˘ch s onûmi lep‰ími – v˘‰e postaven˘mi lidmi. KaÏdá z nich, aÈ uÏ se jedná 
o Markétu Sedláãkovou, Radku Coufalovou, nebo Andreu Zelovou, pouÏívá rozliãn˘ mate-
riál odpozorovan˘ od podobn˘ch husí. KaÏdá z nich je ve své váÏnosti velmi vtipná a pomá-
há tím krásnû doplÀovat onen kaleidoskop nepfieberné armády rÛzn˘ch lidsk˘ch typÛ.
Odevzdaného manÏela Alice Edgara Beana hraje jak Rastislav Gajdo‰, tak i Tomá‰ Sagher
se sympatickou apatickou letargií. 
Samozfiejmû ani v takto pojatém díle v‰ak nemÛÏe scházet ãerstvû narozená láska…

Jejími pfiedstaviteli jsou pfiíslu‰níci nejchud‰í, tfietí tfiídy Kate McGowan a Jim Farrel. Eli‰ka
Skálová nás strhává ãirostí svého charakteru i hlasu. S ní alternující Barbora Remi‰ová 
i Markéta Pe‰ková odevzdávají sv˘m postavám i inscenaci maximum moÏného. Jima pak
vybavuje Marek Koláfi svou mladou muÏností a Jan BroÏek pak sází na svou stejnû tak mla-
dou nevinnost. V‰ichni v˘bornû zpívají. 
Dal‰í mladé a sympatické irské dívky cestující tfietí tfiídou skvûle hrají a zpívají v roli Kate

Mullins rozjívená Katarína Mikulová, ãi váÏnûj‰í Viktória Matu‰ovová a v Kate Murphy roz-
pustilá Hana Kováfiíková a ‰ibalská Lucie Bergerová. Mladinkou Stewardku, témûfi dûtskou
roli, hrají skvûle Markéta Pe‰ková a s ní alternující Nikol Kotrnetzová.
Pro celou inscenaci je typické, Ïe i v‰echny dal‰í men‰í postavy jsou hrány, zpívány 

a tanãeny s naprostou profesionalitou a kaÏdá z nich je vybavena specifickou charaktero-
kresbou i osobitostí. Zdenûk Bure‰, Robert Jícha, Sára Venclovská, Jan Mazák ml., Karel
Mi‰urec, Martina Severová, Jana Musilová, Monika Havlíãková, Lenka Bartol‰icová, Jakub
Przebinda, Michal Matûj, Bohumil Vitula, Vladimír Strouhal, Vladimír ¤ezáã, Václav Púãik,
Jakub Li‰ka, Laco Hudec ·ubrt, Hana Va‰áková, SoÀa Kubi‰ová, Natálie Tichánková,
Tereza ·kodová, Barbora Musilová, Renáta Mrózková, Hana Kratochvilová, Magda
Vitková, Monika Svûtnicová – ti v‰ichni zdobí na‰i inscenaci perfektnû odevzdávanou prací. 
Nepfiebernû rolí první tfiídy peãlivû alternovali i kolegové Martin KfiíÏka, Sára Milfajtová 
a Evelína Studénková.
Inscenace, o kterou projevily zájem zahraniãní agentury, má pro své vzácné poselství,

skvûlou realizaci a mistrovské v˘kony jednoznaãnû nad‰en˘ pozitivní ohlas u publika i kri-
tiky. 
Poãet repríz k 31. 12. 2016: 48
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László Tolcsvay, Péter Müller,
Péter Müller Sziámi

EVANGELIUM O MARII
rocková opera

ReÏie: Stanislav Slovák
Pfieklad: Mikulá‰ Bryan
Instrumentace a hudební materiály: 
Karel Cón
Hudební nastudování: Franti‰ek ·terbák
Dirigenti: Franti‰ek ·terbák, Josef Javora
Scéna: Jaroslav Milfajt
Scénické projekce: Petr Hlou‰ek
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Choreografie: Michal Matûj
Asistent reÏie: Jakub Przebinda
Dramaturgie: Jan ·otkovsk˘
Produkce: Zdenûk Helbich

âeská premiéra: 
12. bfiezna 2016 na Hudební scénû

ByÈ nás od premiéry tohoto díla a a od premiéry na‰eho pfiedstavení dûlilo jiÏ celiãké
ãtvrtstoletí, jeho hlavní téma to niãím neoslabilo. Vztah matky a dítûte, kter˘ je vystaven té
nejkrutûj‰í zkou‰ce… Jaká je následná cena Ïivota, kter˘ má své v˘jimeãné poslání, a jak
to vnímá ten, kdo Ïivot nejenom vûnoval, ale po v‰echny dny od zrození aÏ do mladé
dospûlosti své dítû vychovával? Pohlédnout na pfiíbûh o JeÏí‰ovi oãima té, která jej nejv˘-
znamnûji formovala, tedy jeho matky, je skvûl˘ nápad, jenÏ s sebou na jevi‰tû pfiiná‰í celou
fiadu konotací souvisejících se základními otázkami smyslu na‰ich ÏivotÛ.
Dílo, realizované v rockové sazbû s originálními ozvûnami maìarsk˘ch kofienÛ sklada-

tele László Tolcsvaye na bázi scénáfie s texty písní autorÛ Pétera Müllera a Pétera Müllera
Sziamiho, bylo uvedeno v na‰em divadle v ãeské premiéfie pod pfiesnou dramaturgickou
kontrolou Jana ·otkovského v pfiekladu Mikulá‰e Bryana, jenÏ je oceÀován jak pro jeho
srozumitelnost, tak i pro jeho poetick˘ jazyk. 
Hudební podklady byly pro na‰e uvedení – historicky první s Ïiv˘m orchestrem – novû

skvûle instrumentovány Karlem Cónem. Autofii stejnû jako diváci neskr˘vají své nad‰ení 
z nové podoby díla realizované velmi poãetn˘m orchestrem pod taktovkou zku‰eného
Franti‰ka ·terbáka, kter˘ se u dirigentského pultu stfiídá s mlad˘m a velmi talentovan˘m
Josefem Javorou. V hudební aranÏi Karla Cóna se podafiilo rockovost zachovat i pfii sym-
fonickém obsazení orchestru. Pfii interpretaci se pak mÛÏe 17ãlenn˘ orchestr spolehnout na
pfiesnû a rockovû hrající rytmickou sloÏku. V˘znamnû se na zvukovém úspûchu inscenace
podílí i minuciózní práce sbormistrynû Jany Suchomelové a skvûlá zvuková reÏie Milana
Vorlíãka. 
ReÏie Stanislava Slováka, postavená na konstruktu setkání se uteãencÛ, ktefií zbaveni

domovÛ sdílejí shodou okolností stejn˘ prostor a pfii ãekání na nelehkou budoucnost si vzá-
jemnû vyprávûjí pfiíbûh vycházející z bible, se soustfiedí na vystavûní vztahÛ mezi jednotli-
v˘mi postavami a z nich vypl˘vající celkové poselství díla. Nelze pfiehlédnout, Ïe se jedná
o koncertní pfiedstavení, které do soudobého jevi‰tního tvaru a tím i k efektu vût‰ího zauje-
tí souãasného publika pomáhá pfienést scéna Jaroslava Milfajta, kter˘ s reÏisérem pfiíbûh
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zasazuje do industriálního prostfiedí, i kost˘my Andrey Kuãerové, které jsou postaveny na
bázi souãasnosti s uÏitím motivÛ minulosti vzdálenûj‰í i bliÏ‰í a navíc ‰ikovnû protkané
prvky poetick˘mi. Inscenace je bohatû a divoce svícena pod dohledem Davida Kachlífie 
a zdafiile pracuje s projekcemi z ateliéru Petra Hlou‰ka. 
Choreograf Michal Matûj vytvofiil obrovskou plejádu tancÛ, které vlastnû doprovázejí –

doilustrovávají tento ve své podstatû lyrick˘ pfiíbûh. Odvedl úÏasné penzum práce plné ori-
ginálních, stejnû jako divácky úãinn˘ch pohybov˘ch kreací, v nichÏ s absolutním nasaze-
ním excelují taneãníci na‰eho divadla Vladimír Strouhal, Igor Mar‰álek, Jakub Li‰ka, Petr
Drábek, Hana Va‰áková, Tereza ·kodová, Simona ·eligová, Pavla Princová, Renáta
Mrózková a Krist˘na Ga‰peráková. Du‰í inscenace je pak doslova sv˘m v˘konem, zjevem,
názvem role i v˘znamem v˘teãná Gabriela Karmazínová, ãi s ní alternující neménû skvûlá
Klára Mülerová. 
V rolích AndûlÛ pfiedstavení odevzdávají ze sebe to nejlep‰í Vladimír ¤ezáã, Robert

Rozsochateck˘, Václav Púãik, Martin KfiíÏka, Marek Koláfi, Laco Hudec ·ubrt, Stanislav
Fiala a Miloslav âíÏek stejnû jako dílu odevzdanû, s pokorou i nad‰ením slouÏící Chór, ve
kterém v˘bornû fungují Monika Havlíãková, Magda Vitková, Eli‰ka Skálová, Pavlína
Palmovská, Barbora Remi‰ová, Kvûtoslava Ondráková, Michaela Mrkosová, Sára
Milfajtová, Lucie Fabi‰íková, Krist˘na DaÀhelová, Lucie Bergerová a Lenka Bartol‰icová.
Své kolegy v pozicích swingÛ zodpovûdnû „hlídají“ David âernák, Bohumil Vitula, Dana

Baãinská, Markéta Pe‰ková, Janika Koláfiová, Nikol Kotrnetzová, Katarína Mikulová 
a Barbora Musilová. 
Roli U‰ouna si uÏívá Kristian Pekar a sympaticky se v ní uvedl i hostující Martin Vesel˘,

kter˘ s ním tuto roli alternuje. Slepej‰e v˘bornû hrají a zpívají hned tfii kolegové – umírnûn˘
Luká‰ Vlãek, rozpustil˘ Ale‰ Slanina a odpovûdn˘ Robert Jícha. Malého JeÏí‰e pfiesvûdãi-
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vû ztvárnili dva chlapci, Dominik Urbánek a ·imon Zabadal. Oba, aã je‰tû dûti, disponují
potfiebnou hereckou v˘bavou. Stejnû v˘bornû se s rolí Malé Marie vypofiádávají dal‰í dvû
dûtské hereãky Elena Juráãková a Îaneta ·ulová. 
Ve tfiech Past˘fiích se stfiídají herecky i pûvecky znamenití Ale‰ Slanina, Daniel Ryme‰,

Tomá‰ Sagher, Kristian Pekar, Martin Vesel˘, Radek Novotn˘ a Jakub Przebinda. Stejnû
bohatû je obsazena i skupina rockersk˘ch Tfií KrálÛ, která nás vÏdy dostane sv˘m perfekt-
ním zpûvem. Úspû‰nû v ní alternují Ale‰ Slanina, Zdenûk Junák, Martin Novotn˘, Rastislav
Gajdo‰, Jifií Ressler, Robert Jícha a Luká‰ Vlãek. V postavû Herodese excelují skvûl˘
Stanislav Slovák i s ním se stfiídající neménû v˘born˘ Jakub Zedníãek. Pokorného i chápa-
jícího, stejnû jako pochybujícího Josefa vytváfií s pfiesvûdãivostí jak Jifií Mach, tak i jeho
alternant Petr Drábek. 

Mladou Marii hraje i zpívá úÏasná Andrea Zelová s odzbrojující ãistotou projevu plného
oãekávání a pokory. Obdobného úãinku dosahuje i s ní se alternující Kristína Vrecková 
a Barbora Remi‰ová. Titulní postavu Marie v jejím pokroãilej‰ím vûku zvládá pfies v˘jimeã-
nû nároãn˘ pûveck˘ part její pfiedstavitelka Radka Coufalová s úÏasnou lehkostí a svou
absolutní odevzdaností, laskavostí, dokonalou pfiesností a osobitostí strhává diváky k jed-
noznaãnému nad‰ení. V jejím podání se jedná o jeden z nejzdafiilej‰ích v˘konÛ tohoto roku,
a to nejenom na na‰em jevi‰ti. S ní alternující Martina Severová podává rovnûÏ úctyhodn˘
v˘kon. Roli mûla rozezkou‰enu Markéta Sedláãková, která v‰ak tuto práci vzhledem ke
zdravotním problémÛm nemohla dokonãit… 
JeÏí‰e v této inscenaci hrají a zpívají stfiídavû jemnûj‰í Ondfiej Studénka a drsnûj‰í Jozef

Hru‰koci. Oba s pln˘m nasazením, oba pfiesní a sv˘mi v˘kony dominující pfiedstavení.
Ústfiední postavou tohoto díla je jednoznaãnû postava Jana – vypravûãe, kter˘ nás cel˘m
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pfiíbûhem provází. Petr ·tûpán ji realizuje ve v‰ech sloÏkách svého v˘konu brilantnû 
a s intelektuálním nadhledem. Obdobnû bravurní v˘kon podává i jeho kolega alternant
Du‰an Vitázek, kter˘ je ve správné mífie cel˘m pfiíbûhem kouzelnû posedl˘ a k obdobné-
mu efektu strhává i své diváky.

Tato legendární rocková opera se na na‰em jevi‰ti nemohla neobjevit. Maximální nasa-
zení v‰ech, ktefií se na pfiípravû inscenace a jejím následném provedení úãastnili, bylo pfií-
kladné a mnoh˘mi inovacemi posunul realizaãní t˘m v ãele se Stanislavem Slovákem dílo
do úrovnû, kterou, i dle slov samotn˘ch autorÛ, dosud nikdy nedosáhlo. KaÏdou reprízu
provázely zaslouÏenû nad‰ené ovace publika.
Poãet repríz k 31. 12. 2016: 18
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Alan Ayckbourn

MAL̄  RODINN¯ PODNIK
hofiké drama

Pfieklad: Zuzana Josková
ReÏie: Petr Gazdík
Inscenaãní úprava: Petr Gazdík, Jifií Závi‰
Hudební spolupráce: Dan Kalousek
Scéna: Emil Koneãn˘
Kost˘my: Andrea Kuãerová, 
Adéla Kuãerová
Asistent reÏie: Anna Marie Formánková
Dramaturgie: Jifií Závi‰

Premiéry: 
19. a 20. bfiezna 2016 na âinoherní scénû

Hlavní téma této inscenace lze formulovat slovy: „ëáblu nikdy neprodá‰ jenom pÛlku své
du‰e.“ Jsem velmi rád, Ïe jsme uvedli a to ve skvûlé kondici hru, která pfied diváka pfied-
kládá sebezpytující hofikou komedii o nûãem tak podstatném, ãím je v na‰ich Ïivotech
morálka a odpovûdnost k poctivému zpÛsobu vedení Ïivota. Autor nemilosrdnû rozdal karty
tak, Ïe i kdyÏ drÏíme hlavnímu hrdinovi palce v jeho spravedlivém boji proti v‰e prorÛstají-
címu podvodnému zpÛsobu Ïivota, s opravdov˘m dojetím pak sledujeme, Ïe kroky, které
jsou nejprve namífieny k záchranû a ozdravení jeho rodiny, nakonec konãí nejenom zjevnû
dûsiv˘mi zloãiny, ale v parabolickém efektu mají i zásadní podíl na zniãení jeho vlastní nej-
mlad‰í dcery. Lze jen podûkovat dramaturgovi inscenace Jifiímu Závi‰ovi za jeho iniciativu
pfii nalezení tohoto textu i pfii jeho ve‰keré následné dramaturgické práci vãetnû té, jíÏ vyko-
nal s v˘bornou pfiekladatelkou této kruté komedie Zuzanou Joskovou. 
ReÏisér Petr Gazdík odolal moÏnému poku‰ení pojmout inscenaci jako ãirou komedii,

byÈ se k tomu mnohé nabízí – situace, charaktery i ‰ílená zápletka. On se v‰ak bez ambi-
cí k okázalému divadlu, které by v rukou jin˘ch realizátorÛ pracovalo s vnûj‰ími znaky od
bílého líãení hercÛ aÏ po pfiehrávání jejich charakterÛ, rozhodl jít cestou poctivého vyprá-
vûní pfiíbûhu ve sluÏbû autorovi tak, jak je to na‰ím dobr˘m zvykem. Ono totiÏ k tomu musí
mít kaÏd˘ reÏisér kromû odvahy, Ïe „narazí“ u povrchní kritiky, k dispozici i skvûlé herce 
a o ty, na‰tûstí, v na‰em divadle nemáme nouzi. ReÏisér nevolí stupidní zpÛsob práce s jed-
notliv˘mi charaktery tak, aby bylo od poãátku kaÏdému jasné, kdo je darebák a kdo ne.
V‰ichni jeho záludní zloãinci jsou reÏisérem vedeni k herectví, které si uÏívá i tûch nejzá-
pornûj‰ích vlastností jejich nositelÛ, a iritují své publikum absolutní roz‰afnou radostí ze
svého zvrhlého zpÛsobu Ïivota.
Ve spolupráci s reÏisérem vytvofiil scénograf Emil Koneãn˘ modernû vyhlíÏející prostor,

kter˘ jako by na bázi jakési Rubikovy kostky dokázal diváky „pfiená‰et“ z jednoho prostfie-
dí do druhého bez ztráty zde tolik dÛleÏité primární orientace. Krémovû bílá barva scény
zpÛsobuje skvûl˘ kontrapunkt pro sledování i té nejjemnûj‰í mimiky hercÛ a navíc zde vybyl
je‰tû prostor v nejhornûj‰ím patfie scény pro hudební doprovod, vytváfien˘ hrou mladiãké
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violoncellistky ne náhodou kost˘mované shodnû s dcerou hlavního hrdiny Jacka
McCrackena. VÛbec jsou kost˘my, které jsou dílem Andrey a Adély Kuãerov˘ch, bezvad-
nou ukázkou toho, jak má b˘t nenásilnû herec charakterizován skrze kost˘m, jenÏ má navíc
i ve‰keré dal‰í sounáleÏející ambice vãetnû té, Ïe je veskrze moderní a je‰tû pomáhá rÛz-
n˘mi zpÛsoby kvalitativnû formovat hercovu postavu. Hudbu k inscenaci pomáhal reÏisé-
rovi koncipovat hudební ‰éf na‰eho divadla Dan Kalousek a, jak jiÏ bylo vedeno, její inter-
aktivní realizátorkou jsou dvû vynikající mladé dámy, které se pfii této práci stfiídají, ãlenka
na‰eho orchestru AlÏbûta Poukarová a hostující Iva Kalusová. O svûtelnou reÏii se posta-
ral jako vÏdy perfektní David Kachlífi.

V˘teãné studie jednotliv˘ch charakterÛ s nepfiehánûním, av‰ak s drtiv˘mi smíchov˘mi
reakcemi u obecenstva, realizuje Alan Novotn˘ v postavách hned nûkolika vypeãen˘ch ital-
sk˘ch bratrÛ Rivettiov˘ch, a to i s docela úspû‰n˘mi pokusy o mluvní projev v jejich matefi -
‰tinû. V men‰í roli se jiÏ ponûkolikáté vedlo na jevi‰ti na‰eho divadla hostující Sáfie
Venclovské, tentokrát coby stejnû tak upjaté jako i vyz˘vavé bestii Yvonne Doggettové.
Tinu, star‰í Jackovu dceru, realizuje Johana Gazdíková jako bytost hnanou Ïivotem
k tempu, které taktak s pfiedstíran˘m pfiehledem zvládá. I v emocionálnû vypjat˘ch scénách
je velmi pfiesvûdãivá. Jako pfiívû‰ek za ní vlaje její manÏel Roy Rusten, kterého Jan BroÏek
pojímá coby bytost Ïivot spí‰e komentující neÏ schopn˘ jej s radostí Ïít. Jakub Uliãník opût
dokazuje, jak skvûle vyzrál do zajímav˘ch a ‰iroce barvit˘ch charakterov˘ch rolí. Svého
velmi osobnû utilitárnû zamûfieného Desmonda Ayrese realizuje jako naprosto nevinn˘ typ
ãlovûka, kter˘ si ani v nejmen‰ím nevyãítá nic z toho, ãím poru‰uje zákon. Jeho v‰eobec-
nû se sympatiemi pfiijímanou svatou postavu podporuje i jeho nevrle protivná, neustále
„vrãící“ Ïena Harriet ve v˘borném podání jinak vÏdy milé Evelíny Studénkové. 
Igor Ondfiíãek hraje Jackova bratra Cliffa coby bytost zcela fatálnû odevzdanou v‰emu,

co ho potká. Bezskrupulózní gauner bez jak˘chkoliv morálních a etick˘ch zábran, bez v˘ãi-
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tek a vÏdy schopn˘ nalézt jakékoliv byÈ hanebné fie‰ení problému, kter˘ se zrovna vyskyt-
ne. Jeho prostituující nádhernou Ïenu Anitu hraje Ivana VaÀková rovnûÏ jako bytost, která
si pln˘mi dou‰ky uÏívá zvolené formy Ïivota, jenÏ jí pfiiná‰í pouze a jen v˘hody. Samanthu,
mlad‰í Jackovu dceru, nejobludnûj‰í obûÈ této hry, hraje Katefiina Marie Fialová jako bytost
neschopnou se socializovat ani ve spoleãnosti, ani v rodinû. Hraje ji bez pfiehrávání jako
typického teenagerského fracka. HodÀouãkého Kena Ayrese, Jackova tchána, realizuje
Ladislav Koláfi jako senilního ãlovûka, jehoÏ by nám mûlo b˘t po v‰ech stránkách líto. Jeho
obãasná prozfiení jsou dojemn˘mi stfiípky vzpomínek na doby, kdy pevnû stál v ãele své,
dnes zlodûjsk˘mi ãervotoãi prolezlé, firmy. 
V˘teãnou postavou v této inscenaci je Benedict Hough, soukrom˘ detektiv v podání Jana

Mazáka. Z jeho vlezlosti, naznaãovan˘ch znalostí a schopnosti pouÏívat je v neprospûch
tûch, ktefií se mu postaví, jde jednoznaãnû hrÛza. S minimálními prostfiedky, s hlasem pou-
Ïívan˘m na pár tónech, vytváfií jednu z nejzajímavûj‰ích postav své tolik bohaté kariéry.
Alena Antalová hraje Poppy, Jackovu Ïenu, jakoby v neustálém prozfiívání. Její údiv a úÏas
z toho, Ïe mohou existovat i vût‰í nemravnosti, neÏ kter˘ch je sama schopna, je kouzelnû
upfiímn˘. Existuje v neustálé tenzi na pomezí upfiímné obrany proti svûtu, kter˘ se fiídí záko-
ny dÏungle, a nezfiízené chuti se tomuto svûtu plnû odevzdat. 
Jack McCracken, podnikatel – to je hlavní postava inscenace – její lakmusov˘ papírek,

na nûmÏ mohou diváci sledovat tu dûsivou promûnu z ãlovûka absolutnû ãistého do ãlovû-
ka, kter˘ je schopen pro svou záchranu a pochybn˘ materiální prospûch rodiny obûtovat
cokoliv a stejnû tak i pfiestoupit ve‰keré mravní i spoleãenské zákony, jeÏ existují. Viktor
Skála ho hraje s fanatick˘m nasazením z jedné i druhé strany poloh mravnosti na‰eho
svûta. Jeho energické nasazení je obdivuhodné. V nejlep‰ím slova smyslu inscenaci slou-
Ïí, stejnû jako ji uÏívá k dovedn˘m a úãinn˘m exhibicím, které jsou v‰ak vÏdy realizovány
ve prospûch tohoto vzácnû kolektivnû pojatého pfiedstavení.
Inscenace je v‰eobecnû spravedlivû pfiijímána jejími diváky i kritiky jako nesmírnû dÛle-

Ïitá sebereflexe na‰í souãasnosti, ze které se, bohuÏel, tak mocnû vytrácejí ty nejzáklad-
nûj‰í hodnoty morálky, etiky, vzájemné slu‰nosti a ve které dominují nakonec ti, ktefií si nej-
více nakradou, a to i na úkor lidsk˘ch ÏivotÛ sv˘ch bliÏních.
Poãet repríz k 31. 12. 2016: 29



18

Xavier Naidoo, Markus Heitz, Michael
Herberger, James Krüss

PRODAN¯ SMÍCH
magick˘ muzikál

ReÏie: Petr Gazdík
Pfieklad: Mikulá‰ Bryan, Stanislav Mo‰a
Hudební aranÏmá: Karel Cón, Igor Vavrda,
Martin Wiesner
Hudební nastudování a dirigenti: 
Ema Mike‰ková, Jakub Îídek
Scéna a kost˘my: Christoph Weyers
Projekce: Dalibor âernák, Petr Hlou‰ek
Choreografie: Aneta Majerová
Asistentka reÏie: Anna Marie Formánková
Dramaturgie: Klára Latzková
Produkce: Zdenûk Helbich

âeská premiéra: 
7. kvûtna 2016 na Hudební scénû

Jako teprve druhé divadlo na svûtû jsme uvedli muzikál o cenû lidské schopnosti smát
se. Byl napsán na bázi knihy pro dûti Jamese Krüsse „Timm Thaler“ a její svûtovou premié -
ru reÏíroval ve Státním divadle v Darmstadtu Stanislav Mo‰a, podle jehoÏ realizaãní kon-
cepce, av‰ak s celou fiadou novátorsk˘ch inscenaãních my‰lenek, pro na‰e divadlo insce-
naci pfiipravil, upravil a na jevi‰tû uvedl reÏisér Petr Gazdík. Pfieklad písní je z dílny Mikulá‰e
Bryana, libreto pfieloÏil Stanislav Mo‰a. Dramaturgyní inscenace byla jako vÏdy moudrá 
a v‰e s láskou kontrolující i inspirativní Klára Latzková. Autofii pfiíbûhu dûj knihy v mnohém
dobfie zaktualizovali, a tak divákÛm na‰e divadlo pfiedkládá témûfi detektivní podívanou
s ambicí rÛzn˘ch kritick˘ch pohledÛ na ná‰ souãasn˘ svût, ve kterém peníze hrají vÏdycky
jenom tu hlavní roli. Pohádkovo-magick˘ pfiíbûh nenásilnû monitoruje celou fiadu lidsk˘ch
ne‰varÛ od gamblerství, pfies nezfiízenou touhu v‰echno vlastnit, aÏ po tu zvlá‰tní ãlovûãí
schopnost – existenci bez citu. 
Rapersko-rocková hudba skladatele Michaela Herbergera, jejíÏ v˘sledná podoba je

dílem ãesk˘ch aranÏérÛ Karla Cóna, Igora Vavrdy a Martina Wiesnera, vznikala i za
v˘znamné supervize Dana Kalouska. Hudebnû v˘bornû inscenaci nastudovali a perfektnû
ji dirigují oba dirigenti Ema Mike‰ková a Jakub Îídek. Orchestr hraje smûs popov˘ch a roc-
kov˘ch melodií s minimalistick˘mi prvky s lehkostí, velmi plasticky a kompaktnû. V‰e zní
dokonale i díky pfiepeãlivé práci zvukového reÏiséra Milana Vorlíãka.
Scéna i kost˘my byly pfievzaty z darmstadtské inscenace a jsou dílem Christopha

Weyerse. V‰ichni oceÀují jeho nápad se stavebnicí Merkur, která je hlavním stavebním prv-
kem monumentální scény a odkazuje k dûtsk˘m hrám do doby, kdy byl napsán román.
Nejenom scény v kasinu jsou pak doplnûny o velké mnoÏství televizních obrazovek, které
vybaveny projekcemi Petra Hlou‰ka dodávají inscenaci pocit tolik potfiebné autenticity 
a v˘znamnû spoluurãují i temporytmus díla. Kost˘my jsou jak civilní, tak i fantazijnû divoké,
a to vãetnû neobvykl˘ch masek a paruk. V˘tvarná ãást inscenace je její v˘znamnou deví-
zou. Svûteln˘ design k inscenaci pfiipravil skvûle David Kachlífi. Choreografie k inscenaci
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byla rovnûÏ pfievzata z Darmstadtu. I tam byla dílem Anety Majerové, která ji v Brnû uzpÛ-
sobila pro na‰e provedení. Je plná fantazijních obrazÛ, které skvûle dotváfiejí mnohdy bizar-
ní charakter díla. 
Pfiedstavení dotváfiejí sv˘mi mnohav˘stupov˘mi v˘kony v obrovském poãtu postav ãle-

nové company, ktefií na maximálnû dosaÏitelné úrovni pfiedstavují jednu z nejv˘znamnûj-
‰ích sloÏek inscenace. Jimi vytváfiené davové scény i jednotlivé drobné figury jsou jedno-
znaãnû v˘znamnou kvalitou inscenace. Igor Mar‰álek, Krist˘na Ga‰peráková, Vladimír
¤ezáã, Luká‰ Kuãera, Marián Chalány, Petr Drábek, Bohumil Vitula, Ondfiej Studénka,
Robert Rozsochateck˘, Radek Novotn˘, Jakub Li‰ka, Dana Baãinská, Katarína Mikulová,
Sára Milfajtová, Barbora Musilová, Markéta Pe‰ková, Pavla Princová, Tereza ·kodová,
Hana Va‰áková, Eva Ventrubová, Monika Havlíãková a Janika Koláfiová, ti v‰ichni se jako
jeden muÏ, resp. jedna Ïena, stávají jednou z hlavních rolí pfiedstavení. V nároãném pro-
vozu divadla je nezbytné, aby je „hlídali“ na pozicích swingÛ i dal‰í kolegové Vladimír
Strouhal, Nikol Kotrnetzová, Dana Puková a Daniel Ryme‰, ktefií jsou schopni na absolut-
ní úrovni pfievzít kterékoliv jejich úkoly. 

V pomûrnû v˘znamn˘ch rolích zde vystupují i dûti. Jako mal˘ Timm Thaler a Ministrant
se v pro nû obvyklé nadstandardní formû pfiedvedli jak Josef Gazdík, tak i Adam Gazdík.
Malou Marii pak pfiesvûdãivû ztvárÀují Alena Juráãková i její alternantka Elena Juráãková. 
V men‰ích rolích pomáhají inscenaci pfiesnû dotváfiet Robert Jícha v alternaci

s Martinem KfiíÏkou v postavû Otce, Marek Koláfi a Kristian Pekar v rolích Krupiéra, Knûze,
V˘pravãího a Baronova asistenta, Tomá‰ Sagher a Rastislav Gajdo‰ v rolích Uãitele,
Hlídaãe na hfibitovû, 5. démona, MuÏe v obleku a Fotografa. Obû pfiedstavitelky Matky
Lenka Bartol‰icová i Monika Svûtnicová se se svou herecky i pûvecky nároãnou rolí vypo-
fiádaly znamenitû. 
Alexandra, touÏícího po své b˘valé lásce a tvrdû o ni bojujícího, nádhernû zpívá a hraje

Luká‰ Janota jako muÏe, kter˘ bez citu existovat nemÛÏe (na rozdíl od hlavní postavy díla),
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a s ním alternující Jifií Mach pak dodává této postavû i tolik potfiebnou vnitfiní aktuální neu-
kotvenost. Jeho doãasnû ztracenou lásku Lilith – Saskii vytváfií Lucie Bergerová v duchu
postavy Jekylla a Hyda. Jedná se o nesmírnû nároãnou roli, která musí b˘t realizována
hned na nûkolika mentálních úrovních, coÏ zvládá její pfiedstavitelka úÏasnû a zaslouÏenû
se stává ozdobou celého pfiedstavení, stejnû jako s ní alternující Ïivoãi‰ná, skvûle zpívající
i hrající Viktória Matu‰ovová. 

V hlavní roli se pfiedstavili dva kolegové. Jejich úkol nebyl vÛbec jednoduch˘. Nároãné
zpívání, nutn˘ pfierod do bytosti, která nedisponuje ani stínem smíchu, a na poãátku i na
konci pak musí pfiesvûdãivû zahrát bytost, která sv˘m zvoniv˘m smíchem okouzluje cel˘
svût. Jan BroÏek i Joná‰ Florián se s tûmito úkoly vypofiádávají na velmi dobré úrovni 
a diváci jim spravedlivû drÏí v jejich souboji s ìábelskou mocí palce od samotného poãát-
ku aÏ do ‰Èastného konce. Jejich je‰tû dûtskou lásku Marii hraje a zpívá Eli‰ka Skálová
v kfii‰Èálovû ãisté podobû. Její alternantka Barbora Remi‰ová dosahuje neménû dobrého
v˘sledku. 
Samostatnou kapitolou v inscenaci je postava Barona L. Tretsche a její pfiedstavitel

Martin Havelka, pro nûhoÏ snad byla tato figura napsána. Jeho schopnost hrát na sto pro-
cent a zároveÀ sám sebe s láskou parodovat je nûco naprosto neobvyklého. Rozko‰né jsou
i jím realizované rÛzné baronovy drobné i vût‰í úchylky. To, jak˘m zpÛsobem jevi‰ti domi-
nuje v okamÏiku, kdy získá ke v‰em sv˘m dosavadním schopnostem i onen nevinn˘ dût-
sk˘ smích, jenÏ vzápûtí promûÀuje ve smích ìábelsk˘, umoÏÀující mu pozfiít ná‰ lidsk˘ svût,
je naprosto ojedinûlé a pfiesahuje to bûÏné herecké dimenze. Martin Havelka zde pfiedvá-
dí jeden z nejv˘znamnûj‰ích v˘konÛ probíhající sezóny, a to nejen v na‰em divadle. Roli pro
kaÏd˘ pfiípad peãlivû nastudoval i reÏisér inscenace Petr Gazdík. Zatím v‰ak nedo‰lo k situ-
aci, Ïe by musel za svého kolegu zaskoãit. 
UÏ v Darmstadtu byla inscenace na v‰ech reprízách vyprodaná a i ohlas na‰eho obe-

censtva i kritiky svûdãí o tom, Ïe se inscenace nadmíru povedla. Její obsahová, interpre-
taãní úroveÀ i poselství strhávají spoleãnû v detektivním reÏisérském vyprávûní Petra
Gazdíka obecenstvo natolik, Ïe se vÏdy dûkování hercÛm odehrává vestoje.  
Poãet repríz k 31. 12. 2016: 16



21

Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a, 
na motivy stejnojmenné hry Julia Zeyera

RADÚZ A MAHULENA
muzikálová balada

ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hudební supervize: Petr Ulrych
Hudební nastudování: Jana Suchomelová,
Dan Kalousek
Scéna: Jaroslav Milfajt
Kost˘my: Andrea Kuãerová, 
Adéla Kuãerová
Choreografie: Michal Matûj
Asistent reÏie: Jakub Przebinda
Dramaturgie: Klára Latzková
Produkce: Zdenûk Helbich

Premiéra: 
18. ãervna 2016 na Biskupském dvofie

Nejenom diváci, ale i ãlenové souboru si vyÏádali návrat legendárního díla, které zauja-
lo v˘znamnou pozici v historii na‰eho divadla. Inscenace zaÏila od své premiéry v roce
1997 fiadu krásn˘ch repríz, a tak není divu, Ïe dávné poselství slovensk˘ch pohádek, nej-
prve zpracované Juliem Zeyerem a následnû u nás Petrem Ulrychem se Stanislavem
Mo‰ou o nesmrtelnosti lásky, potkalo po letech znovu své, tentokrát nové, publikum. 
A k novému publiku promlouvají i noví pfiedstavitelé v‰ech rolí skrze úÏasnou hudbu Petra
Ulrycha nejenom o lásce, ale i pfiírodû a jejích kouzlech, o její moci, o tom, jak jsme s ní
coby lidské plemeno jednou provÏdy neoddûlitelnû svázáni.
Inscenaci opût reÏíroval autor libreta a textÛ písní, zhusta opfien˘ch o lidové básnû,

Stanislav Mo‰a, kter˘ opût realizuje na jevi‰ti pfiedstavení plné poezie, metafor a fantazie,
pfiedstavení, které se odehrává v naprosto neobvyklém, na prv˘ pohled pro dne‰ní dobu
pomalém tempu, které v‰ak konstituuje zcela neobvyklé napûtí mezi scénou 
a hledi‰tûm. Mnohé zÛstalo stejné, mnohé se pod dozorem krásnû iniciativní dramaturgy-
nû Kláry Latzkové promûnilo. Hraje se na stále v˘bornû pfiipravenou studiovou nahrávku
formou half playbacku, kdy se hudba pou‰tí z poãítaãe a herci a zpûváci zpívají Ïivû.
V˘znamn˘ podíl na zdafiilé kvalitû této sloÏky mají Jana Suchomelová a Dan Kalousek, ktefií
inscenaci hudebnû nastudovali. Inscenace doznala nejvût‰í inovace kromû obsazení i ve
své vizuální podobû. Scénograf Jaroslav Milfajt pfiipravil jednolitou scénu, která se stala
svou modfie indigovou barvou i prostorov˘mi moÏnosti znamenitou základnou pro figurální
scénografii, kterou v plné mífie vyuÏívá jak reÏie, tak i choreografie. Scéna skvûle napomá-
há vytvofiit sv˘m tvarem dojem vysok˘ch hor, hlubok˘ch lesÛ i prostor královsk˘ch síní.
Kost˘my Andrey Kuãerové se rovnûÏ li‰í od její první kreace. Tentokrát opustila jistou uni-
formnost vypovídající o na‰í lidské identické podstatû. Oblékla postavy pfiíbûhu do historic-
k˘ch kost˘mÛ, které je skvûle charakterizují vãetnû jejich pfiesného spoleãenského zafiaze-
ní. Úchvatné jsou pak fantazijní kost˘my postav Nocí i StínÛ, v‰emu pak logicky dominuje
neobvykle nádhern˘ kost˘m Matky Zemû. 
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I choreografie Michala Matûje je zásadnû jiná, neÏ byla práce Vladimíra Kloubka.
V mnoha ohledech kouzelnû a poeticky doslovuje to, co je jinak neÏ právû pohybem a tan-
cem nevyslovitelné. Jeho práce je pro celou inscenaci, stejnû jako scéna a kost˘my, dÛka-
zem, Ïe v divadle nemÛÏe nic existovat samo o sobû. V‰e se zde vzácnû doplÀuje a úãi-
nek sdûlení se tak jen a jen mocnû násobí. A to v‰e je‰tû utû‰enû podporuje svûtelná reÏie
Davida Kachlífie a zvuková reÏie Milana Vorlíãka. 

Dûtské role bezpeãnû zvládají a inscenaci zdobí Anna Janíãková, Hannah ·kodová 
a Alena Juráãková. Je radost sledovat muÏsk˘ i Ïensk˘ Chór, ve kterém tanãí, zpívají, hrají
a tentokrát i rÛzné dekorace sv˘mi tûly odpovûdnû a s patfiiãn˘m nad‰ením vytváfiejí Hana
Kováfiíková, Katarína Mikulová, Dana Baãinská, Pavla Princová, Nikol Rozehnalová,
Markéta Pe‰ková, Marek Koláfi, Jakub Zedníãek, Daniel Ryme‰, Marco Salvadori, Bohumil
Vitula, Marek Hurák a jejich náhradníci v rolích tzv. swingÛ Krist˘na Ga‰peráková a Igor
Mar‰álek. Na zcela prvotfiídní úrovni v inscenaci tanãí i pfiedstavitelé StínÛ David âernák,
Petr Drábek a Nocí Renáta Mrózková a Hana Va‰áková. 
Rastislav Gajdo‰ jako Král Stojmír propÛjãuje pfiíbûhu svou vzácnou rozváÏnost i roz-

hodnost. Jakub Zedníãek pak mimo mnoha úkolÛ v Chóru zvládá v˘bornû zahrát i obûta-
vého Radúzova pfiítele Radovida. Pfiibinu zde odpovûdnû hraje Jakub Przebinda, kter˘
navíc v inscenaci skvûle plnil roli asistenta reÏie. 
V inscenaci si zahrálo i nûkolik kolegÛ z jejího prvního uvedení. Vzácnou pfiíleÏitost pak

nechala rozkvést v nové dimenzi Radúzovy Matky Nyoly první a hlavní pfiedstavitelka
Mahuleny Markéta Sedláãková, která i v nové roli nechala zazáfiit sv˘m hereck˘m i pûvec-
k˘m darÛm. I hereãky, které zde hrají sestry Mahuleny, mají mnoho úkolÛ v Chóru insce-
nace, av‰ak obû – Hana Kováfiíková jako Prija a Katarína Mikulová jako Îiva – nás svou
jen tûÏko krocenou vá‰nivostí uchvacují, byÈ tu pfiedstavují dvû pûkné zlostné potvÛrky.
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Doslova. Pfiíbûh pfied nás pfiedkládá moudr˘ past˘fi Vratko. Tuto roli s nádhern˘m pfiehle-
dem a s úÏasnou silou své osobnosti i s bájeãn˘m a klidn˘m zpíváním realizuje k velké
radosti v‰ech Stanislav Slovák. 
âir˘m zjevením je pak Runa Lucie Bergerové. Dokonal˘ v˘kon v nelehké roli podpofien˘

v˘sostnou hereckou i pûveckou profesionalitou stejnû jako mimofiádnou osobnostní pfie-
svûdãivostí. Viktória Matu‰ovová jako Matka Zemû pak dokazuje, Ïe je mimofiádn˘m inter-
pretaãním zjevem. Její pûveck˘ projev se na jedné stranû dot˘ká nebes a na druhé je
doslova uzemÀující! 

V roli ne‰Èastného, zoufalého, ‰íleného i odevzdaného Radúze vyuÏívá Ale‰ Slanina
v‰ech sv˘ch nev‰edních dovedností. Nároãn˘ part zvládá s mimofiádn˘m pfiehledem 
a stává se tak jedním ze základních kamenÛ celé inscenace. Mahulenu hraje a zpívá
s úÏasnou pokorou a laskavostí Andrea Zelová. Odevzdává své postavû i dílu samotnému
v‰e to, ãím mÛÏe pozitivnû uvaÏující bytost disponovat. Kromû ãirého pûveckého projevu
pfiedev‰ím svou lidsky harmonizující dimenzi. 
Pfiedstavení, které jsme hráli pod ‰ir˘m nebem na Biskupském dvofie a poté i na

Hudební scénû na‰eho divadla, potvrdilo, Ïe vycházet z na‰ich vlastních pramenÛ zname-
ná dot˘kat se témat nejbliÏ‰ích i nejv˘znamnûj‰ích. Je to povzná‰ející zji‰tûní, které nás má
smûfiovat k dal‰ím originálním dílÛm realizovan˘m s vírou v sebe sama i v prostfiedí, v nûmÏ
existujeme. Diváci i kritika to rovnûÏ jednoznaãnû potvrzují a s nad‰ením oceÀují.
Poãet repríz k 31. 12. 2016: 15
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Friedrich Dürrenmatt

FRANK V.
komedie jedné soukromé banky

ReÏie: Hana Bure‰ová
Pfieklad: Jifií Stach
Hudba: Paul Burkhard
Hudební úprava a nastudování: Karel Cón
Korepetice: Jan Dobiá‰, 
Monika Jakubíãková
Scéna: Tomá‰ Rusín
Kost˘my: Zuzana ·tefunková-Rusínová
Dramaturgie: ·tûpán Otãená‰ek
Dramaturgická spolupráce: Jifií Závi‰
Pohybová spolupráce: Martin Pacek
Asistent reÏie: Michal Isteník

Premiéry 
10. a 11. záfií 2016 na âinoherní scénû

Povinností kaÏdého souãasného divadla je vést dialog se spoleãností a nastavovat jí
odpovídající zrcadlo. A v nûm pak zji‰Èujeme, Ïe je stejnû tak smutné jako i logické, Ïe se
podstata lidské pfiirozenosti po staletí, po tisíciletí nemûní, a tak je stále proã pran˘fiovat onu
nezmûrnou touhu ãlovûka po osobním blahobytu na úkor jeho bliÏních. Co naplat, Ïe i ti nej-
otrlej‰í zloãinci a vrazi chtûjí ze sv˘ch potomkÛ vychovat morálnû ãisté a spoleãenskou ‰pí-
nou nedotãené jedince, kdyÏ se nakonec právû tyto dûti (ne genetick˘m dûdictvím, n˘brÏ
svou – bohuÏel – lidskou pfiirozeností) stanou je‰tû vût‰ími gaunery neÏ jejich rodiãe. 
Osobní profit za kaÏdou cenu, vybudování rodinné firmy s vyuÏitím rÛzn˘ch kontaktÛ na

úkor jakékoliv jiné logiky neÏ je úporn˘ egocentrismus. Hra stará témûfi 70 let je neustále
aktuální a z jejího sledování ãlovûka natolik mrazí, Ïe jedin˘m jeho osvobozením mÛÏe b˘t
snad jenom smích. VÏdyÈ co uÏ zb˘vá? ReÏisérka Hana Bure‰ová spolu se sv˘m osudo-
v˘m dramaturgem ·tûpánem Otãená‰kem a za dohledu ‰éfdramaturga na‰eho divadla
Jifiího Závi‰e volí charakter vyprávûní v odstínech ‰edé – od ‰edé do bílé a na druhou stra-
nu pak do ãerné. âernobíl˘, ze‰edl˘ svût, kde není pro barvy místo. V‰echno je úãelovû
motivováno, v‰e je podfiízeno egu jedince, jeho materiálnímu profitu. I jednoduchá hudba
Paula Burkharda ve v˘teãné hudební úpravû a nastudování Karlem Cónem se zde více
podobá zvuku cirkulárky pfiefiezávající lidské tepny neÏ ãemukoliv jinému. U kláves se stfií-
dají s povinností dirigovat dva brilantní hráãi Karel Cón a Tomá‰ Küfhaber. Na klarinet 
a saxofon skvûle hrají Jan Svoboda, Antonín Mühlhansl a Lubor Pokluda. Znamenitou hrou
na violoncello v˘kon malého orchestru doplÀují ·árka Mitevová a AlÏbûta Poukarová. 
ReÏisérka titulkuje jednotlivé obrazy naznaãujíc tak epick˘ proces jí zvoleného vyprávû-

ní. Herce vede k roztomile minucióznímu hraní, pfii kterém dominuje osobnostní drobno-
kresba nad hrÛzností podstaty charakteru. Absurdní obsah celkového sdûlení pak vypl˘vá
ze snoubení jednotliv˘ch osudÛ s bizarním pfiíbûhem. Neprosazuje se jinak neÏ skrze logi-
ku autorova nemilosrdného vyprávûní, které je velmi dobfie vetknuto v pfiekladu Jifiího
Stacha, jeÏ brilantnû zvládá i témûfi shakespearovské ver‰ované komentáfie, z nichÏ kaÏd˘
zasahuje diváky hluboko pod kÛÏi jak svou technickou obratností, tak i syrovou anal˘zou
právû se odehrávajícího zvûrstva. Scénû Tomá‰e Rusína dominují dvû obrovské sochy
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AtlasÛ, které jsou replikou brnûnského domu „U âtyfi mamlasÛ“. Scéna tím získala jak
neobvykle rozmûrn˘ i poetizující prostor, tak i pfiesnû odpovídající odkaz k aktuálnímu v˘kla-
du pfiíbûhu ve smyslu „dnes a zde“… Minimum nábytku, stejná barevnost jako v úsporn˘ch
aÏ úfiednick˘ch kost˘mech Zuzany ·tefunkové-Rusínové – opût i zde: bílá, ‰edá, ãerná.
Strohost a chlad. Stejnû jako obsah lidsk˘ch du‰í postav zjevujících se na jevi‰ti, jejichÏ
neobvyklé motorice pomáhá Martin Pacek ve funkci choreografa inscenace, jejímuÏ hlad-
kému prÛbûhu i nazkou‰ení poslouÏil odpovûdnû Michal Isteník jako asistent reÏie.
Inscenaci slouÏí v drobn˘ch rolích Otta a âí‰níka David Kropáã a Pavel Záruba. Josef
Jurásek jako Guillaume míchá drinky s tak voÀav˘m komentáfiem, Ïe se sliny sbíhají.
Vojtûch Blahuta jako „pfiíkladn˘“ syn Herbert hraje pfiechod od laskavého a poslu‰ného
synáãka do vypoãítavé zrÛdy s tûÏko skr˘van˘m apet˘tem po moci a penûzích. Je to dáno
zajisté i reÏijní koncepcí Hany Bure‰ové, neboÈ i jeho sestra Franziska tak, jak je hrána
Eli‰kou Skálovou, pfiedev‰ím sází na ostré a chladné tóny, jimiÏ konturuje svou mile zvrh-
lou postavu. 
Viktor Skála slouÏí konceptu i jednotliv˘m postavám – Piaget a Prezident – aÏ s fanatic-

kou obûtavostí. Volí obvykle formu hraniãní zkratky a to i v pouÏití psychofyzického jedná-
ní na pomezí grotesky podpofiené vÏdy i bizarním líãením na hranici s varietním v˘kladem.
Zdenûk Junák nechává sv˘m postavám Ernsta Schlumpfa a Faráfie vyznít ve zde tolik
potfiebné roz‰afnosti i dÛstojnosti. Lukas Häberlin ZdeÀka Bure‰e je jedním z pû‰ákÛ tupé
armády Franka V. Správnû ohnihfibetsk˘ a stejnû tak bázliv˘ v prosazování vlastních názo-
rÛ. Technicky velmi vytfiíben˘ v˘kon. Z podobného tûsta uhnûtli své postavy Theo
Kappelera Jifií Ressler a Gastona Schmalze Alan Novotn˘. ·ediví uskuteãÀovatelé plánÛ
sv˘ch ‰éfÛ, dokonale poslu‰ní a stejnû tak dokonale nenávidûjící systém, ve kterém exis-
tují. Roli Pauli Neukomma tvofií Michal Isteník stfiídm˘mi prostfiedky. Je zfiejmé, Ïe jeho
postava neumí nic jiného neÏ slouÏit sv˘m pánÛm, pfiiãemÏ jeho pokusy vymanit se z jejich
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vlivu pfiipomínají svou intenzitou plané sny bezzub˘ch pseudohrdinÛ. „Chci v‰echno a neu-
dûlám nic…“ Typick˘ ·v˘cárek… moÏná lépe fieãeno âecháãek. V roli Emila Böckmanna
rozvíjí svou neobvyklou eleganci Ladislav Koláfi v kontextu s reÏií do polohy v principu aÏ
odpudivé. Friedu Fürstovou, dámu pfiipravenou dát v plen i své tûlo, hraje s roztomilou, pfii-
rozenou odevzdaností jak Markéta Sedláãková, tak v této prodejné roli úkolÛm obchodu
slouÏící Radka Coufalová, i pfies svÛj poÏehnan˘ stav. 

Richard Egli Igora Ondfiíãka je perfektní studií ãlovûka do poslední molekuly odevzdané-
ho sv˘m pánÛm. Jeho personální ‰éf je postavou z rodÛ katÛ. Podle nûkter˘ch komentáfiÛ
byla Antalová obsazena do role Ottilie proti svému typu. Co je to proti typu? Znamená to
snad, Ïe laskavû vyhlíÏející osoba nemÛÏe páchat hrÛzné ãiny? Alena Antalová si této
postavy uÏívá s nad‰ením a v kaÏdém okamÏiku své jevi‰tní existence je kouzelnû odevz-
daná v‰em sv˘m Ïivotním cílÛm od tûch mile matefisk˘ch aÏ po ony ‰pinavû vraÏednû
obchodní. A jako novodob˘ císafi Frank V., ona kreatura, skrze niÏ Friedrich Dürrenmatt
mapuje novodobé dûjiny úspûchu, onen soudob˘ loupeÏník, pirát, z jehoÏ majetku vzkvétá
jeho lidská hodnota. Jan Mazák jej hraje doslova „prsama dopfiedu“. AÏ dûtinsky se tû‰í
z kaÏdé komplikace, která mu dovoluje pfiicházet na ãím dále tím brutálnûj‰í a v principu
nelidská fie‰ení. Je kouzelnû sebestfiedn˘ v touze b˘t v‰emi milován a chápán. Nádherná
studie lidské malichernosti ne‰títící se niãeho odporného. 
Aãkoliv se smûjeme, aãkoliv jsme vystavováni rozko‰i pfiem˘‰lení, jde nám prÛbûÏnû

mráz po zádech. âeho v‰eho je lidská bytost schopná? Jak vnímá svého bliÏního? Brilantní
autorovo odsouzení této lidské odpudivosti pfieÏívá pfies desetiletí a bojíme se, Ïe za dal‰í
staletí se nebudeme dûsit niãeho jiného…
Poãet repríz k 31. 12. 2016: 21
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Jifií Brdeãka, Jan Rychlík, Vlastimil Hála

LIMONÁDOV¯ JOE
aneb KoÀská opera

ReÏie a úprava: Petr Gazdík
Hudební nastudování a dirigenti: 
Dan Kalousek, Ema Mike‰ková
Hudební aranÏmá: Daniel Kyzlink
Scéna: Petr Hlou‰ek
Kost˘my: Eli‰ka Ondráãková
Projekce: Dalibor âernák, Petr Hlou‰ek
Choreografie: Lucie Holánková
Sbormistr: Ema Mike‰ková, Karel ·karka
Korepetice: Monika Jakubíãková, 
Jaroslava Michalíková, Jakub Gabarík
Zbrojífi: Josef Jurásek
Asistentka reÏie: Anna Marie Formánková
Asistentka choreografie: Tereza Kachlífiová
Dramaturgie: Klára Latzková
Produkce: Zdenûk Helbich

Premiéra: 
22. fiíjna 2016 na Hudební scénû

Dbát o národní rodinné stfiíbro je povinností kaÏdého divadla. A dbát o nû tak, Ïe na jeho
bázi vznikne zcela autonomní dílo, plné dobrého, kvalitního a ãerstvého humoru v inscena-
ci, která ani zdaleka není replikou legendárního a vesmûs v‰emi nazpamûÈ znalého filmu.
ReÏisér Petr Gazdík, kter˘ stojí i za vydafienou úpravou pÛvodní divadelní verze, dal vznik-
nout inscenaci, kterou zdobí v‰echny moÏné klady. S v‰udypfiítomn˘m nadhledem v˘bornû
pfievyprávûn˘ nelehk˘ pfiíbûh, kouzelná scéna umoÏÀující rychlé a vtipné promûny, odpoví-
dající kost˘my a v neposlední fiadû brilantní herecké, pûvecké a taneãní v˘kony plné profe-
sionality i osobitosti doplnûné skvûle hrajícím orchestrem.
Práce Petra Gazdíka se jiÏ ponûkolikáté ukázala jako v mnoha ohledech minuciózní 

a zároveÀ potvrzující jeho mimofiádnou schopnost vytvofiit za peãlivého dohledu dramatur-
gynû Kláry Latzkové od detailu k celku reÏijnû pfiehledn˘ a jednoznaãnû fiízen˘ koncept,
kter˘ je nutno zafiadit do obecného fiádu mistrovsky zvládnutého fiemesla. Cel˘ divadelní
aparát pouÏívá se zásadním zacílením, kaÏd˘ díl jeho práce na inscenaci je do jednotlivos-
tí promy‰len a následnû je pouÏito to nejlep‰í fie‰ení pro naplnûní celkovû optimálního
vyznûní díla. Oporu ve své práci nalezl jiÏ ponûkolikáté pod dohledem ‰éfa produkce
ZdeÀka Helbicha i ve vÏdy pfiesné asistentce reÏie Annû Marii Formánkové. 
Skvûl˘m spolupracovníkem mu je scénograf Petr Hlou‰ek. Jeho dekorace je posvûcena

nejenom filmovou pfiedlohou, n˘brÏ ãerpá i z dal‰ích filmÛ, urãujících filmovou kulturu dané
etapy, a pfiitom ctí ve‰keré potfiebné divadelní zákonitosti, ãímÏ v celku dosahuje pfiíkladné
pfiehlednosti, jemné symboliky a sympatického nadhledu, a to v‰e v nelehk˘ch velkopros-
torov˘ch fie‰eních. Celou fiadu v˘born˘ch a vtipn˘ch projekcí sám bravurnû pfiipravil
s Daliborem âernákem. Znamenitá je jako obvykle i práce svûtelné reÏie realizované
Davidem Kachlífiem. Nesmírnû v˘znamnou v˘tvarnou i akãní souãástí inscenace jsou roz-
liãné a funkãní zbranû, které mají v‰echny pÛvod v dílnû precizního zbrojífie Josefa Juráska. 
Obdobnû kvalitní v˘sledek celkové koncepci pfiiná‰ejí kreace kost˘mní v˘tvarnice Eli‰ky
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Ondráãkové. V‰echny odpovídají stylu a jsou v mnoha ohledech vkusnû originální. V cita-
cích, které inscenaci posunují do vy‰‰ího patra umûní, si dûlají legraci ze sebe samotn˘ch,
jsou doslovnû pfiesné a v nûkter˘ch momentech vtipnû pfiesahující i pÛvodní pfiedlohu. 
ByÈ má inscenace bohatou originální hudební aranÏ, není ji moÏné v soudobém hudeb-

ním divadle takto pouÏít. Proto byl vytvofiením nového aranÏmá povûfien Daniel Kyzlink.
V˘sledek jeho práce je úÏasnû komplexní ‰irokospektrální hudba vÏdy a za v‰ech okolností
odpovídající jednotliv˘m dramatick˘m situacím. V inscenaci je pouÏito i mnoho hudebních
ãísel, která ve filmu nebyla. Hudebním nastudováním byli povûfieni a následnû inscenaci
s pfiehledem a úspû‰nû dirigovali Dan Kalousek a Ema Mike‰ková. Orchestr zní pod jejich
taktovkami plnû a bohatû. Nápaditosti a vtipu muziky si uÏívá pfiedev‰ím dechová sekce

orchestru a pak samozfiejmû pianisti Dan Kyzlink, Martin Procházka a Tomá‰ Küfhaber
napfi. pfii groteskové honky-tonky skladbû. Nejednoduché a pfiitom znamenitû znûjící sbory
na vysoké úrovni pfiipravili Ema Mike‰ková a Karel ·karka. Pûvecké party dokonale nako-
repetovali Monika Jakubíãková, Jaroslava Michalíková a Jakub Gabarík. V˘znamnû se na
celkové hudební kvalitû podílí i dokonalá práce zvukového a hudebního reÏiséra Milana
Vorlíãka.  
Mnohovrstevnatou choreografii pro toto dílo vytvofiila jako obvykle perfektnû pfiipravená,

pfiesná i kreativní Lucie Holánková, která pro úspû‰né realizování repríz pfiipravila mnoho-
ãetnou swing company, z níÏ v‰ichni zde obsazení kolegové Barbora Musilová, Krist˘na
Ga‰peráková, Pavla Macháãková, Ondfiej Biravsk˘, Ondfiej Halámek a Marek Hurák „jistí“
mnoho z rÛzn˘ch rolí v inscenaci, o které se v rÛznû velk˘ch rolích postupnû dûlí a nav˘-
sost dokonalé podobû díla slouÏí Aneta Majerová, Gabriela Karmazínová, Renáta
Mrózková, Markéta Pe‰ková, Michaela Baladová, Marta Dfiímal Ondráãková, Katefiina
Marie Fialová, Veronika Morávková, Petra ·imberová, Klára Mülerová, Daniel Ryme‰,
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Radek Novotn˘, Ondfiej Studénka, Robert Rozsochateck˘, Jifií Daniel, Ondfiej Bábor,
Jaroslav Dolník, Patrik Földe‰i, Daniel Joch, Luká‰ Kantor, Luká‰ Kuãera a Ladislav
Mlejnek. 
Na zatvrzelého Grimpa, jak ho hraje ve filmu Josef Hlinomaz, nechává sv˘m osobitû

neomalen˘m v˘konem zapomenout Tomá‰ Sagher. I Zdenûk Bure‰, kter˘ s ním tuto posta-
vu alternuje, poskytuje sv˘m v˘konem celku odpovídající kvalitu. Mexiko Kid Radka
Novotného je roztomilou ukázkou tupého slouhy negativních westernov˘ch hrdinÛ a sv˘m
IQ jej nepfiesahuje ani jeho alternant Robert Rozsochateck˘. Ze stejného tûsta je „uhnûte-
na“ i figura Dakoty Kida, kterou alternují oba stejnû perfektní Daniel Ryme‰ a Ondfiej
Studénka. V‰ichni tito kolegové v men‰ích, av‰ak velmi osobit˘ch rolích, jsou nejenom
skrze tupohlavost sv˘ch postav vtipní, ale navíc i v‰ichni znamenitû zpívají nelehké, a pfii-
tom velmi efektní songy. 

Skuteãnou ozdobou inscenace je Ivana VaÀková v postavû Tornádo Lou. Její hudební
ãísla pfiedstavují jednoznaãnû vrchol pfiedstavení. Dokonalá v emocionálním, psychicko-
kinetickém chemickém sloÏení charakteru postavy a navíc úÏasnû sebeironická. Bez této
schopnosti by její postava vyznûla nav˘sost trapnû. Obecnû je totiÏ nadsázka hlavním rea-
lizaãním komponentem stavby celé inscenace. Její alternantka Jana Musilová tuto roli pojí-
má váÏnûji. 
Roli morálnû pfieãisté Winnifred hrají a zpívají hned tfii kolegynû. S nadhledem perfektnû

nakládající kouzelná Ivana Odehnalová, ponûkud psychologizující, ale pfiesvûdãivá Sára
Milfajtová a v neposlední fiadû typovû úÏasnû odpovídající a bez zábran hrající i zpívající
Petra ·imberová. Postavu Aba Honestyho hraje se skromností a pfiitom s obrovsk˘m nasa-
zením Martin Havelka. Typovû pfiesn˘ a zároveÀ kouzelnû odevzdávající svou osobnost ve
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sluÏby dvou královen této inscenace – ironie a nadsázky. Obdobnû úspû‰nû s touto rolí
nakládá Ladislav Koláfi. Figuru Douga zvládají na bájeãné úrovni hrát s nádhernou nad-
sázkou více úporn˘ Jakub Zedníãek a na druhou stranu více non‰alantní Luká‰ Vlãek. Oba
jsou brilantní ve v‰ech nárocích, které pfied nû koncept inscenace i jejich postav klade. 
I kdyÏ je titulní postavou muzikálu Limonádov˘ Joe, hlavní roli zde hraje naprosto doko-

nal˘ Viktor Skála v postavû Horáce. Svou ojedinûlou osobitostí, úÏasn˘m hereck˘m, pûvec-
k˘m i taneãním talentem ãiní z kaÏdého okamÏiku existence své postavy na jevi‰ti nevída-
nû skvûlou událost, která je s nad‰ením kvitována v‰emi jeho diváky. Obdobného úãinku
ve vytvofiení této role dosahují jinak osobit˘ a v kontextu inscenace rozko‰nû zloãinn˘ Alan
Novotn˘ i ponûkud ménû pfiesn˘ Jan Apolenáfi.

V titulní roli pak pfiedev‰ím Luká‰ Janota odevzdává naprosto brilantní v˘kon. Jeho
veskrze pozitivní postava témûfi z rodu naivních idiotÛ nepfiestává b˘t tisíciprocentnû nad
vûcí. Hraje jako pod prá‰ky v neustálém optimistickém nasazení a skvostnû zpívá i ty nej-
nároãnûj‰í pasáÏe sv˘ch nadmíru tûÏk˘ch písní. Kristian Pekar je stejnû odpovûdn˘ ve
svém herectví. Ponûkud se mu je‰tû nedostává naprosté dokonalosti ve zvládnutí pûvec-
k˘ch partÛ. Pfiesto je v‰ak jeho v˘kon obdivuhodn˘. 
Inscenaci jsme nasadili v ponûkud omezeném seriálovém bloku, i kdyÏ pfiedpokládáme

pfiedev‰ím ve vztahu k diváck˘m nad‰en˘m ohlasÛm i její dal‰í nasazení, a to i na zájez-
dech. ZaslouÏí si to pro svou neobvyklou inscenaãní obratnost a vtipnou originalitu. 
Poãet repríz k 31. 12. 2016: 36
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Marc Norman, Tom Stoppard, Lee Hall,
Paddy Cunneen 

ZAMILOVAN¯ 
SHAKESPEARE
romantická komedie

ReÏie: Stanislav Slovák
Pfieklad: Jitka Sloupová
Scéna: Jaroslav Milfajt
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Hudba: Paddy Cunneen
Hudební nastudování a úpravy: Karel Cón
Choreografie: Michal Matûj
Scénick˘ ‰erm: Josef Jurásek
Dramaturgie: Jan ·otkovsk˘
Asistent reÏie: Jakub Przebinda
Produkce: Zdenûk Helbich

Kontinentální premiéry: 
12. a 13. listopadu 2016 
na âinoherní scénû

V‰ichni, ktefií zhlédli tuto inscenaci, svornû mluví o „velkém svátku divadla“. Tyto „hody“
jsou z jedné strany postaveny na mimofiádné inteligenci autorÛ, jejich zamilovanosti do
magie záhad divadla, jejich schopnosti kombinatoriky pfiíbûhu a skvûlé práci s jednotliv˘mi
charaktery postav, s brilantním vedením dialogÛ v prÛzraãnû kouzeln˘ch situacích. 
A z druhé strany pak dílu k jeho mimofiádnû mistrovské úrovni napomáhá realizaãní síla
celého tvÛrãího t˘mu v ãele s reÏisérem Stanislavem Slovákem posílená o naprosto pfies-
né typové i osobnostní obsazení, a to ve v‰ech rolích. Divák tak má unikátní moÏnost
kochat se záplavami jevi‰tní inteligence namíchané v koktejlu z hlubokého lidského citu,
humoru a hluboké lásky k divadlu. Kongeniální variantu nejznámûj‰í svûtové básnické tra-
gédie o lásce jsme mûli tu ãest uvést jako první divadlo mimo Lond˘n. Zahájili jsme tak
touto premiérou triádu v˘znamn˘ch premiér inscenací, které doposud nebyly uvedeny
mimo místa svého vzniku: „Zamilovan˘ Shakespeare“ poprvé mimo Lond˘n, „Ryba potmû“
poprvé mimo New York, stejnû tak jako první premiéra roku 2017 „Chaplin“. Svûdãí to neje-
nom o na‰ich pozoruhodn˘ch dramaturgick˘ch a vyjednávacích schopnostech a zruãné
produkci pod vedením ZdeÀka Helbicha, n˘brÏ i o dÛvûfie v na‰e divadlo, kterou poÏíváme
u velk˘ch svûtov˘ch autorsk˘ch agentur.
Stanislav Slovák zkonstruoval svou reÏii s noblesou a patfiiãn˘m pfiehledem. Akcentuje

aristokratické pojetí divadelního prostfiedí, v nûmÏ i kolega s tou nejmen‰í rolí, ãi prachbíd-
n˘mi schopnostmi, je v okamÏiku své jevi‰tní existence postaven na úroveÀ v‰ech tûch
vyvolen˘ch rytífiÛ, ktefií se jimi stávají právû díky mocnému kouzlu divadla, v nûmÏ, kdyÏ
herec jedná, sál pln˘ rÛzn˘ch divákÛ rÛzného sociálního postavení vãetnû královny ztichne
a absolutnû se odevzdá jeho v˘konu. Princip divadla na divadle reÏisér uÏívá s pfiehledem
a v mizanscénû s ním nakládá perfektnû ve prospûch zde tolik potfiebné divácké orientace.
Vede herce i k odpovídajícímu historickému patosu, kter˘ sympaticky stfiídá s aktuálními
emocemi reáln˘ch postav. Inscenace disponuje nepfiebern˘m mnoÏstvím nesmírnû siln˘ch
emocionálních, poetick˘ch i komick˘ch scén a témûfi postrádá hluchá místa. Herci pfiíklad-
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nû uÏívají nesmírnû zdafiil˘ pfieklad Jitky Sloupové kombinovan˘ v divadelních obrazech
s pfieklady Jifiího Joska. Je jim bájeãnû rozumût a jediné slovo nepadne tzv. „pod stÛl“, a to
i díky peãlivé práci dramaturga Jana ·otkovského a hlasové poradkynû Evy Spoustové,
díky jejíÏ práci napfi. Du‰an Vitázek (aã pÛvodem slovenské národnosti) v titulní roli jedná
slovem naprosto v˘teãnû. 

Inscenace pracuje s jiÏ napsanou romantickou hudbou Paddyho Cunneena, kterou pro
na‰e divadlo upravil a se souborem nastudoval pro tuto práci pfiíkladnû disponovan˘ Karel
Cón, kter˘ jako vÏdy úãelnû a mistrnû vyuÏil v‰echny nástrojové moÏnosti. V jeho hudeb-
ním nastudování jsou propojeny flétny, housle, violoncello, trumpeta, harmonika, kytara 
a bicí se zpûvy velmi barevnû a vkusnû. ·estiãlenná alÏbûtinská kapela pod vedením bube-
níkÛ Tomá‰e Cvejna nebo Petra Kalouska hraje stylovû a dynamicky pestfie. Pochvalu za
interpretaci si zaslouÏí v‰ichni hráãi, zejména pak trumpetista Jaroslav Jiráãek za nastudo-
vání akordeonového partu.
Scéna Jaroslava Milfajta znamenitû slouÏí ve‰ker˘m situacím a s potfiebnou velkory sostí

její koncept vychází z alÏbûtinského uspofiádání divadelního prostoru. Drobn˘mi doplÀky
dosahuje odpovídajících iluzí ve vztahu k jednotliv˘m prostfiedím. V celku pak jeho uspofiá-
dání scény nádhernû a úãelnû doplÀuje samotnou budovu âinoherní scény a ta zase nao-
pak úãelnû umocÀuje dekoraci urãenou ke hfie. I materiál, ze kterého je scénografie mate-
rializována, (dfievo a textilie), odkazuje k „pralátkám“ základních ingrediencí starého dobré-
ho divadla. Kost˘my Andrey Kuãerové jsou zde skuteãnou pastvou pro oãi. Bez tendencí
po modernosti, ve sluÏbû autorÛm a reÏisérovû koncepci kost˘mografka kaÏdou postavu
nádhernû charakterizuje a dává jí rozkvést i vzhledem k jednotliv˘m fyziologick˘m dispozi-
cím rÛznû „stavûn˘ch“ hercÛ. V hromadn˘ch scénách a za kouzelného svícení mága diva-
delních svûtel, ve funkci svûtelného reÏiséra Davida Kachlífie, její kost˘my s líãením a paru-
kami i v kompozicích reÏiséra mnohdy pfiipomínají legendární obrazy vlámsk˘ch mistrÛ.
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V˘teãnû vychází i práce ‰ermífiského „profesora“ Josefa Juráska. Jím vytvofiené bojové
scény jsou naprosto pfiesvûdãivé a pomáhají fiádnû dotvofiit historick˘ kolorit i kontext insce-
nace. Josef Jurásek svou vrozenou u‰lechtilostí a peãlivou dikcí pfiíkladnû inscenaci slouÏí
i v postavû Sira Roberta de Lesseps.

V mnoha drobn˘ch rolích konkrétních i symbolizujících postav inscenaci peãlivû slouÏí
kolegové Dana Hyblerová, SoÀa Kubi‰ová, Hana Va‰áková, Jan BroÏek, Jakub Przebinda,
Jifií Ressler, Robert Hamala, Jaroslav Zádûra a Michal Nevûãn˘. Skvûl˘ v˘kon zde podává
v postavû koktajícího krejãího, jenÏ nakonec ve vlastní divadelní produkci triumfuje, Miloslav
âíÏek, kter˘ zaujme milou skromností i oním záhadnû úÏasn˘m pfierodem do suveréna
jevi‰tû. 
Dvû „svaté“ ‰lapky Molly, hraná Katarínou Ptáãkovou, a Kate v nastudování Barbory

Remi‰ové jsou jak˘misi laskav˘mi reÏisérov˘mi bohynûmi. Posvátné Ïenské bytosti nabí-
zející jak fyzické, tak i duchovní uspokojení. Obû v kontrastu k divok˘m sexuálním scénám
dotváfiejí sv˘m kouzeln˘m zpûvem atmosféru osudového klidu a míru. Mladink˘ Tomá‰
Daleck˘ hraje naivního podrazáka Johna Webstera v kontextu ke svému vûku odpovûdnû
a pfiesvûdãivû. 
Popudlivû sr‰at˘ Ralph Rastislava Gajdo‰e je zde vzácnou v˘bu‰nou esencí, jejíÏ pravá

hodnota se projeví pfii jeho odevzdání se divadelnímu zázraku. Královnu AlÏbûtu charakte-
rizuje Markéta Sedláãková zde tolik potfiebnou non‰alancí, panovnick˘m nadhledem i Ïivot-
ní skepsí. Robert Jícha hraje Edmunda Tilneyho sympaticky a v souladu s v˘kladem pfiíbû-
hu jako úlisného, rádoby moudrého, av‰ak v podstatû tupého, zbyteãnû aktivního slouhu. 
Dvû postavy jsou zde ulity jakoby z jednoho Ïivoãi‰ného kovu. Richard Burbage Tomá‰e

Saghera a Hugh Fennyman Jakuba Uliãníka. Oba tvrdohlaví, zaslepení a omámení diva-
dlem, dva nesmifiitelní a krutí nepfiátelé, které dokáÏe ke spolupráci pfiimût právû a jenom
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ona láska k divadlu. Nádhernû vyzrálé, osobnostnû nesmírnû originální a plnohodnotné
velké v˘kony zdobící celou inscenaci. K nim se sv˘m nasazením, timingovou pfiesností,
mistrovskou glosátorskou schopností pfiidává Michal Isteník v roli ponûkud pobláznûného 
a mnohé prostou racionalitou nechápajícího Philipa Henslowea. Témûfi kaÏdá jím pronese-
ná replika vycházející z naprostého se odevzdání té které situaci je vítána nad‰en˘mi smí-
chov˘mi reakcemi obecenstva. 
Skuteãnou ozdobou mezi hereck˘mi v˘kony v inscenaci je postava herce Neda Alleyna

v podání Petra ·tûpána. Jedná se o bájeãn˘ v˘kon podpofien˘ jeho hereckou inteligencí 
a pfiesvûdãivostí, uhranãivou vizáÏí a ohromn˘m talentem, kter˘ mu umoÏÀuje ovládnout
kaÏd˘ okamÏik jeho jevi‰tní existence. Svou práci korunuje brilantní schopností neotfiel˘ch,
av‰ak vÏdy situaãnû pfiesn˘ch formulací textu, mnohdy pak i s ojedinûlou schopností osob-
nostní sebeironie a odzbrojujícího nadhledu vÛãi detailÛm i celku.  
Povrchního a omezeného Lorda Wessexe hraje Jifií Mach s odzbrojující sebeláskou, 

a tedy i intelektuální zaslepeností. Christopher Marlowe Ale‰e Slaniny je jak˘msi ãlovûkem
odjinud. Spí‰e zde existuje v roli opovûdníka, ãi alter ega, snové formy v˘ãitek neÏ Ïivé
bytosti. Svou tajuplností, moudrostí i pfiirozenou autoritou, kterou Shakespeare uznává, se
vymyká zde uÏitému konceptu herectví, av‰ak dodává dílu tolik potfiebn˘ v˘znamov˘ kon-
trapunkt. To Alena Antalová vytváfií svou postavu chÛvy na bázi absolutního ztotoÏnûní se,
i kdyÏ i její v˘kon, obdobnû jako v herectví Petra ·tûpána, zdobí nadhled a schopnost obec-
n˘ch komentáfiÛ vypl˘vajících z hereããiny mimofiádné inteligence. I v jejím pfiípadû je kaÏd˘
okamÏik s ní na jevi‰ti velk˘m zjevením. 
Postavu Shakespearovy zniãující lásky Violy de Lesseps mûla pÛvodnû hrát pouze

Andrea Zelová. Její nová role (matefiství), která ji bûhem zkou‰ení osudovû potkala, pfiivo-
lala k dílu i její kolegyni Svetlanu Janotovou. Obû si roz‰afné a moudré a schopné a nád-
herné a milující a odevzdané a nev‰ední bytosti bájeãnû uÏívají, i kdyÏ kaÏdá sv˘m osobi-
t˘m zpÛsobem. Jak jinak, Ïe? Andrea Zelová dominuje mimo jiné svou odzbrojující pfiímo-
ãarostí a Svetlana Janotová pak zase nad jiné svou lyrickou ‰irokospektrální, jinde nevída-
nou lyrikou. 
William Shakespeare. Kdo se ho odváÏí hrát? Onu velehoru mezi velikány. Jakou musí

takov˘ herec disponovat energií, sebeironií, sarkasmem, ale taky úÏasnû nekoneãnou
pokorou, sebemrskaãstvím a taky drzostí a milostí. Du‰an Vitázek tím v‰ím nejenomÏe dis-
ponuje, n˘brÏ pfiekypuje. Jeho postava se dá pfiirovnat k drtivé síle horské mohutné fieky,
která rozvodnûna pfii jarním tání s sebou strhává v‰e, co jí stojí v cestû, aby se náhle ztra-
tila v podzemí pfii autorsk˘ch ãi milostn˘ch pochybách. Du‰anÛv v˘kon lze bez ostychu pfii-
rovnat i ke sprintem ubûhnutému maratónu, po kterém zÛstává jeho aktér nedotãen a pfii-
praven k nûkolikanásobnému opakování. A pfiitom má herec v‰e pod kontrolou, nic není
uÏito z ãirého pudu, aãkoliv se v‰e zdá b˘t v jeho podání pudové, v‰e v‰ak vyvûrá ze zralé
úvahy a rozboru charakteru, situace a charakteru v situaci spoleãnû stvofiené s reÏisérem.
Obdivuhodn˘ a strhující v˘kon!
„Zamilovan˘ Shakespeare“ je v produkci na‰eho divadla milníkem, kter˘ jednoznaãnû

zdobí jeho dosavadní ãinnost a v mnohém ji i zavr‰uje. Je poklonou dobrému divadlu, je
zjevením, ze kterého má kaÏd˘ citliv˘ divák neobvykle povzná‰ející pocit. Svûdãí o tom
neutuchající zájem o tuto inscenaci, kterou diváci vÏdy odmûÀují dlouhotrvajícím potleskem
vestoje.

Poãet repríz k 31. 12. 2016: 11
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Larry David

RYBA POTMù
ãerná komedie

ReÏie: Mikolá‰ Tyc
Pfieklad: Pavel Dominik
Scéna: Karel âapek
Kost˘my: Aneta GrÀáková
Hudba: Jifií Hájek
Dramaturgie: Jan ·otkovsk˘
Asistent reÏie: Jakub Przebinda

Evropské premiéry: 
17. a 31. prosince 2016 
na âinoherní scénû

I dal‰í premiérou byla inscenace, která nebyla zatím uvedena jinde neÏ v místû svého
vzniku. Na newyorské Broadwayi mûla svou svûtovou premiéru ani ne dva roky pfied tím,
neÏ ji mohli nav‰tívit brnûn‰tí diváci. Jedná se o skvûlou konverzaãnû-situaãní komedii,
která v na‰em repertoáru zastoupila místo tradiãní veseloherní silvestrovské premiéry. Více
neÏ tragické vztahy nejuÏ‰ího rodinného kruhu eskalují po smrti Sidneyho, otce dvou bra-
trÛ, z nich jeden je Ïenat˘ moula s nekoneãnû mnoha problémy a druh˘ svobodn˘ svûták
bez jak˘chkoliv zábran. Jejich nefie‰iteln˘m úkolem se stane postarat se o svou nesná-
‰enlivou matku. Vztahovou mozaiku pak doplÀují dal‰í rozliãní ãlenové ‰ir‰í rodiny, ktefií se
snaÏí neomalenû uplatnit své dûdické nároky vÛãi zemfielému. Hra je smutn˘m dokladem
faktu, Ïe souãasná lidská spoleãnost zásadnû staví na majetku a osud bliÏních je tím
posledním, co jednotlivce zajímá. Tuto krutou anal˘zu v˘jimeãnû nadan˘ autor umnû kon-
struuje na bázi komedie, skrze niÏ mÛÏe s diváky vést intenzivní dialog o na‰í lidské zka-
Ïenosti. 
ReÏisér Mikolá‰ Tyc vypráví tento pfiíbûh s pfiehledem a vytváfií pro jednotlivé herecké

osobnosti potfiebn˘ prostor k uplatnûní ve‰ker˘ch jejich dispozic, které od nich tento neleh-
k˘ Ïánr Ïádá. Vyh˘bá se banalitám a nikde pfii uplatÀování komick˘ch situací nepfiekraãu-
je spoleãnû s herci dobrou míru vkusu. V‰e tu má jasn˘ fiád dan˘ pfiíbûhem, charaktery
postav, jejich cíli a v‰emi tûmi vtipnû smutn˘mi komplikacemi, skrze které se jim právû ony
cíle nedafií naplÀovat. Inscenace je reÏisérem ve spolupráci s potfiebnû kreativním drama-
turgem Janem ·otkovsk˘m a s herci velmi ‰ikovnû rytmizována, a tak diváci nezaÏívají
v prÛbûhu veãera praÏádnou nudu. Naopak. Vedle skvûl˘ch hereck˘ch v˘konÛ spontánnû
oceÀují i znamenit˘ pfieklad Pavla Dominika. 
V˘born˘m pomocníkem mu je ve v‰em snaÏení scénograf Karel âapek, jehoÏ dekorace

umoÏÀují nejenom rychlé promûny jednotliv˘ch prostfiedí, ale rovnûÏ se v˘znamnû podílejí
na celkovû chladné atmosféfie, která znamenitû pomáhá akcentovat hlavní téma této kome-
die – lidskou odcizenost. Kost˘my Anety GrÀákové úspû‰nû charakterizují jednotlivé posta-
vy ze v‰ech podstatn˘ch ohledÛ, aÈ uÏ se jedná o jejich sociální postavení, ãi osobní 
vkusové trendy rÛzn˘ch povah. Nepfiehání a nekomikuje skrze optické vyjádfiení sv˘ch
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kost˘mÛ a masek, n˘brÏ v souladu se v‰emi herci dosahuje vÛãi realistické koncepci insce-
nace pfiesnû odpovídajícího v˘tvarného sdûlení. Hudba Jifiího Hájka inscenaci pomáhá pfie-
dev‰ím pfii pfiestavbách. Je jednoduchá, ve své podstatû minimalistická a dobfie podporuje
onu atmosféru neomalené neschopnosti normální mezilidské komunikace. 

Arthurovu dceru Jessicu hraje mladinká Michaela Mrkosová s pfiehledem, vycházející
z odpovídajících vlastních pfiedpokladÛ dan˘ch fyzick˘m vûkem i zjevem je‰tû dítûte. David
Kropáã hraje v inscenaci drobnou postavu âí‰níka zodpovûdnû a vûrohodnû i díky své
pokerové mimice. Dana Puková se uvedla v ãinoherní roli sice malého rozsahu, ale posta-
vu Zdravotní sestry Ramirezové vytvofiila na velmi dobré úrovni. Jakub Przebinda jako
Doktor Meyers i Jifií Ressler jako Doktor Stiles inscenaci odevzdávají v˘bornou práci ve
dvou témûfi identick˘ch postavách, byÈ je jejich charakter zcela rozdíln˘. UÏívají drobné 
a jemné projevové prostfiedky a svou hereckou skromností velmi dobfie slouÏí celkovému
konceptu díla. Obdobné prostfiedky volí i Karel Mi‰urec v postavû Jaye Leventhala, i kdyÏ
ho jeho osobní naturel donutí nûkdy pouÏít i více pro nûj tak typického vnitfiního tempera-
mentu. Grega hraje Vojtûch Blahuta velmi zdafiile jako roztûkaného, je‰tû zcela neukotve-
ného mladinkého rádoby suveréna. Jeho milou, silnû sv˘m vûkem a aktuálním proÏíváním
rÛzn˘ch stavÛ pomatenou Natalii, hraje sympaticky Katefiina Marie Fialová. Role je to
v˘raznû stylizovaná kvÛli naivní nepfiimûfienû dlouhodobé identifikaci s postavou, kterou
právû zkou‰í a jejímuÏ charakteru i zpÛsobu mluvy se plnû odevzdává. Michelle pfiedsta-
vuje Sára Milfajtová jako Ïenu, která si je plnû vûdomá sv˘ch tûlesn˘ch pfiedností. Na jevi‰-
ti nestráví jedin˘ moment bez toho, Ïe by se na jeden a tisíc zpÛsobÛ rÛznû nepfiedvádûla.
V reÏisérovû konceptu tak vytváfií dal‰í v˘znamn˘ valér mezi v‰emi charaktery zde zúãast-
nûn˘ch postav. Jan BroÏek si pln˘mi dou‰ky uÏívá role Diega, Sidneyho nemanÏelského
syna, kterého mûl se svou sluÏebnou, Hispánkou Fabianou Melendezovou, jíÏ skvûle hraje
jako ustaranou a v‰emi moÏn˘mi emocemi nabitou matku Mária Lalková. Diego Jana
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BroÏka je hlavní obûtí inscenace, a jak uÏ to tak v dobré komedii b˘vá, je to obûÈ témûfi
nevinná a veskrze sympatická. Hurónskou dvojici neodbytn˘ch manÏelÛ Sidneyho sestry
Rose a jejího manÏela Harryho hrají Erika Kubálková jako Ïenu s minimálním sociálním IQ
a na bájeãném v˘konu ZdeÀka Junáka je zfiejmé, Ïe ‰el za svou postavou pfies ukfiiãené
pivnice v brnûnském Bronxu. Oba ve svém zkratkovitém hraní sympatiãtí a sv˘mi vypeãe-
n˘mi charaktery v˘znamnû obohacující paletu pestr˘ch postav v inscenaci. Sidneyho bra-
tra Stewieho hraje skvûle Jan Mazák jako nahluchlé, sebestfiedné a omezené individuum
bez jak˘chkoliv morálních, mravních a etick˘ch zábran. Josef Jurásek, pfiedstavitel
Sidneyho má ulehãenou roli v tom, Ïe jej „zaÏijeme“ v posledních dvou minutách jeho Ïivo-
ta, kdy pfier˘vavû, av‰ak naprosto srozumitelnû zformuluje svá poslední pfiání, která zásad-
ním zpÛsobem následnû ovlivní Ïivoty jeho nejbliÏ‰ích na mnoho let. 

Jeho suverénního syna Arthura hraje Igor Ondfiíãek bravurnû jako povrchního metrose-
xuála, kter˘ plnû rozumí svûtu a umí s nadhledem vyuÏívat v‰ech rozko‰í, které mu jen
mÛÏe Ïivot nabídnout. Je vÏdy skvûle obleãen, vÏdy ví, co má fiíct, aby si zároveÀ nezadal,
aÏ se zdá, Ïe neexistuje nic, co by mu mohlo jakkoliv zkomplikovat Ïivot. V˘teãn˘ v˘kon,
kterého si herec i náleÏitû a sympaticky uÏívá. Brendu, manÏelku jeho ne‰Èastného bratra,
vytváfií s obdivuhodnou suverenitou Katarína Ptáãková. Je kouzelnû a úãinnû vtipnû vûcná.
Její pragmatick˘ sarkasmus vychází i z jí pfiesnû pojaté, témûfi geniální inteligence její
postavy, která si naprosto dokonale pamatuje jak˘koliv den ze svého Ïivota, a právû proto
umí a mÛÏe s pfiehledem pfiedjímat i v‰echny vûci pfií‰tí. 
Její tchyni, Glorii, onu matku obou bratrÛ, která se má stát nepfiedstavitelnû komplikova-

nou pfiítûÏí v jejich Ïivotech, vytváfií s naprostou brilancí Zdena Herfortová. Její v˘kon je
ozdobou inscenace. Vypl˘vá z hereããiny neuvûfiitelné energie, která je nabíjena naprosto
mimofiádnou hereckou mnohovrstevnatou inteligencí, jeÏ jí nedovoluje jakkoliv polevit, a to
v kaÏdém okamÏiku jejího pobytu na jevi‰ti. Navíc si hry uÏívá i s jak˘msi vûdomû zvefiej-
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Àovan˘m nadhledem nad vûcmi kolem ní plynoucími, s vûdomím o ve‰ker˘ch souvislostech
a vztazích, plánech a cílech jejích partnerÛ. Charakter, kter˘ pro svou postavu vybudovala,
se dá popsat jako ve v‰ech ohledech li‰áck˘, a právû skrze tuto vnitfiní radost ze hry
s ostatními dokáÏe strhnout své publikum k neustálému pozornému zaujetí. Diváci o ní
hovofií jako o hlavní hvûzdû pfiedstavení hned vedle Viktora Skály, kter˘ v postavû druhého
Sidneyho syna Normana Drexlera v prÛbûhu veãera témûfi neopustí jevi‰tû. V jeho podání
se jedná o naprosto ojedinûl˘ v˘kon. Svou postavu s aÏ milou bezbranností charakterizuje
jako soudobého, nerozhodného Hamleta s ponûkud men‰í inteligencí. Je v inscenaci
posledním ostrovem, kde se je‰tû pociÈuje jakáÏ takáÏ lidskost. Je klaunsky dojímav˘ právû
pro svou neobratnost, s níÏ je nucen nakonec pfiijímat v‰echny moÏné rány osudu, které si
jednoznaãnû nepfieje, ale které jej nakonec vÏdy dostihnou. Navíc trpí v souãasné dobû
nepfiirozen˘m neduhem, kter˘m je ostentativní návalová pravdomluvnost, a to i ve vûcech,
o nichÏ se ani neslu‰í mluvit. Je natolik plnû zaujat kaÏd˘m okamÏikem své tragické 
a vysmívané existence, Ïe není schopen jakékoliv zdravé sebereflexe, která by mu pomo-
hla se v‰em tûm pohromám nûjak vyhnout. 

Jeho v˘kon je z mnoha stran obdivuhodn˘ a stejnû jako v˘kony jeho kolegÛ tvofií pátefi
celé herecky vydafiené inscenace, která se hned po svém uvedení stala zcela spravedlivû
obecenstvem vyhledávan˘m a oceÀovan˘m titulem na‰eho divadla. 
Poãet repríz k 31. 12. 2016: 8
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Závûrem: 
V˘ãet na‰ich aktivit v uplynulém roce v‰ak je‰tû nekonãí. Vydáváme vlastní ãasopis

DOKO¤ÁN, kaÏdoroãní zhodnocení na‰í práce lze nalézt ve v˘pravné Roãence divadla,
standardní je uÏ pravideln˘ a hodnû Ïádan˘ kalendáfi s nabídkou základního abonmá do
na‰eho divadla, skvûlé jsou obsáhlé, témûfi vûdecké programy k jednotliv˘m inscenacím…
PfiipomeÀme i tradiãní anketu Kfiídla, která je zavr‰ena udûlením cen za nejv˘znamnûj‰í
v˘kony jednotliv˘m osobnostem. JiÏ po sedmnácté jsme kalendáfiní rok zavr‰ili slavnostní
silvestrovskou premiérou, spolupofiádáme velkolep˘ Dûtsk˘ den na Dvoranû na‰eho diva-
dla, kde v prÛbûhu letních mûsícÛ probíhají filmová pfiedstavení realizovaná pod ‰ir˘m
nebem. Aktivnû se podílíme na organizaci a pofiádání festivalu Divadelní svût Brno. 
Na‰e divadlo v hodnoceném období opût potvrdilo své mimofiádné postavení mezi diva-

dly v âeské republice i v zahraniãí. Jsme dnes jednoznaãnû pozitivnû uznávanou umûlec-
kou instituci, která udává tón svou originální dramaturgií, institucí, kterou v‰ichni obdivují
pro její realizaãní moÏnosti a pro materializované v˘sledky v dílech scénick˘ch, vizuálních,
reÏijních, i pro její interpretaãní dispozice v oblasti umûleck˘ch v˘konÛ hereck˘ch, pûvec-
k˘ch, taneãních a hudebních. 
Soustfieìujeme celou fiadu úÏasn˘ch umûlcÛ, které nám v‰ichni závidí, a kontinuálnû 

a programovû tak navazujeme na systém stfiedního a vysokého umûleckého ‰kolství,
obzvlá‰È pfii následném vyuÏívání absolventÛ JAMU. Na‰e obecenstvo, které dlouhodobû
akceptuje vysoké vstupné, je nesmírnû spokojené.  ZaÏíváme stálé úspûchy v zahraniãí,
uvádíme nové, originální a pÛvodní tituly… To nejdÛleÏitûj‰í je v‰ak pro na‰i práci vnitfiní
klima divadla, které nám umoÏÀuje tvofiit sebevûdomû, svobodnû, drze i s pokorou. VáÏíme
si toho, Ïe mÛÏeme pracovat v mimofiádnû vstfiícné, jinde neb˘valé atmosféfie. 
Celkovû se tedy nedá rok 2016 v Mûstském divadle Brno hodnotit jinak neÏ jako napros-

to mimofiádnû úspû‰n˘!
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Ceny a nominace v roce 2016:

Cena OSA 2016:
Zdenek Merta – nejúspû‰nûj‰í autor populární hudby v zahraniãí

Ceny portálu www.musical-opereta.cz, ve které diváci hlasovali ve tfiech kategoriích: 

Nejoblíbenûj‰í hereãka: 1. místo Hana Holi‰ová
2. místo Andrea Zelová  

Nejoblíbenûj‰í herec: 2. místo Ale‰ Slanina
3. místo Jifií Mach

Nejoblíbenûj‰í inscenace: 2. místo „Johnny Blue“
4. místo „Vrabãák a andûl“
5. místo „Ostrov pokladÛ“

Cena divadelních kritikÛ:
Petr Gazdík za reÏii muzikálu „Pískání po vûtru“

Grand Festival smíchu Pardubice 2016:

Nejlep‰í Ïensk˘ hereck˘ v˘kon festivalu:
ALENA ANTALOVÁ v roli Elisabeth Garaud-Larchet v komedii „Jméno“

Cena studentské poroty:
Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière / „JMÉNO“
ReÏie: Petr Gazdík

Komedie divákÛ 2015:
Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière / „JMÉNO“
ReÏie: Petr Gazdík

Festivaly:

„Jméno“ – Grand festival smíchu Pardubice (26. 1.)
„Vrabãák a andûl“ – Zvolenské zámecké hry (8. 6.)
„Král Lear“ – Mezinárodní festival Divadlo evropsk˘ch regionÛ Hradec Králové (23. 6.)

Na Biskupském dvofie jsme odehráli následující inscenace:
„Radúz a Mahulena“
„Mendel aneb Vzpoura hrá‰kÛ“ 
„Noc na Karl‰tejnû“ 
„My Fair Lady (ze ZelÀáku)“

V roce 2016 jsme vydali CD s nahrávkou muzikálÛ:
„Titanic“ 
„Limonádov˘ Joe“
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Mezinárodní reprezentace:

Bratislava „Titanic“
Wiltz „Chicago“ (v anglickém jazyce)

Galerie Milana Zezuly:

Jan Zuziak • xerografie 
Kamil Mikel • obrazy, grafiky 
Magma Now 
(B. Ole‰ová, J. HamÏa, Z. HamÏa) • obrazy, fotografie
Jan BruÏeÀák, Tomá‰ Smolak • obrazy, grafiky
Martin Lasák, Libor Jaro‰ • obrazy, objekty
Jan Dungel • obrazy
Vladimír Matou‰ek • sochy
Pavel Buchta • obrazy, perokresby
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