
MùSTSKÉ DIVADLO BRNO
Lidická 16, 602 00 Brno

ZPRÁVA O âINNOSTI
MùSTSKÉHO DIVADLA BRNO p.o.

ZA ROK 2010



– 2 –

HODNOCENÍ HLAVNÍ - UMùLECKÉ âINNOSTI
MùSTSKÉHO DIVADLA BRNO ZA ROK 2010

Mûstské divadlo Brno pfiipravilo pro své náv‰tûvníky v roce 2010 tfiináct nov˘ch
inscenací:

6. února Jerry Herman, Michael Stewart
HELLO, DOLLY!

13. a 14. února Zdenek Merta, Zora Jandová
NAHÁ MÚZA

27. a 28. bfiezna Robin Hawdon
DOKONALÁ SVATBA

17. dubna Jifií Îáãek, Zdenek Merta
PTÁKOVINY podle ARISTOFANA

22. a 23. kvûtna Jean Anouilh
BECKET aneb âEST BOÎÍ

23. ãervna Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
SNY SVATOJÁNSK¯CH NOCÍ na Biskupském dvofie
(obnovená premiéra)

30. ãervna Edmond Rostand
CYRANO Z BERGERACU na Biskupském dvofie
(obnovená premiéra)

23. ãervence 2010 Martin Doepke
KRÁSKA A ZVÍ¤E

11. a 12. záfií Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová
·KOLA ZÁKLAD ÎIVOTA

18. záfií Ale‰ Bfiezina, ·imon Caban
MUCHOVA EPOPEJ

30. a 31. fiíjna Sofokles
OIDIPUS KRÁL

20. listopadu Disney's & Cameron Mackintosh's
MARY POPPINS

11. a 31. prosince Stefan Vögel
DOB¤E ROZEHRANÁ PARTIE
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Hodnocení hlavní – umûlecké ãinnosti Mûstského divadla Brno za rok 2010

Stejnû, jako jsou na‰e jednotlivé produkce od sebe na rÛzn˘ch úrovních oddûleny a fungují samostatnû, mají i fiadu
zásadních spoleãn˘ch faktorÛ. Tím nejpodstatnûj‰ím fenoménem úspûchÛ na‰eho divadla je kvalitní v˘bûr. A to v˘bûr
v‰eho – poãínaje od v˘bûru hry k následnému uvedení, pfies v˘bûr reÏiséra inscenace, jeho realizaãního t˘mu, hereckého
obsazení, atd. Je to jednoduché konstatování, pakliÏe je v‰ak z ãeho vybírat. A v pfiípadû Mûstského divadla Brno se dá
zásadnû konstatovat, Ïe u nás má kdo a z ãeho vybírat tak, aby v‰e dopadalo co nejlépe.

Není Ïádn˘m tajemstvím, Ïe v‰ichni ãlenové umûleck˘ch souborÛ na‰eho divadla jsou zamûstnáni na termínované
smlouvy. I v prÛbûhu sezony ãi po ní nás opustili nûktefií kolegové. Eva Gorãicová, Eva Jelínková, Pavel Kunert, Milo‰
Kroãil, Milan Horsk˘ a Tomá‰ Steiner ode‰li do dÛchodu. Pfiedpokládám v‰ak, Ïe jejich práci budeme i nadále vyuÏívat
– pouze na jiné bázi. Z rÛzn˘ch dÛvodÛ jsem se o nepokraãování v zamûstnaneckém vztahu k na‰emu divadlu dohodl
s Marcelou âumovou, SoÀou Jányovou, Vendulou JeÏkovou, Tomá‰em Novotn˘m, Robertem Rozsochateck˘m, Jifiím
Petrdlíkem, Ivanou Kloubkovou a Pavlínou Hoggard. I s nûkter˘mi z nich budeme nadále spolupracovat. Neustálá snaha
o maximálnû dosaÏitelnou úroveÀ na‰ich produkcí souvisí pfiedev‰ím s personálním potenciálem v‰ech souborÛ – celého
divadla tak, aby jak˘koliv titul, kter˘ nasadíme, dosáhl ve své realizaãní v˘bavû optimálního v˘sledku. A abychom byli
zároveÀ schopni tyto produkce opakovanû a provázanû v soubûhu reprízovat. Vedle jednoznaãné dÛleÏitosti schopnosti
optimálního provedení je zde dominantní i volba základní matérie k onomu provedení. UÏ jsem potkal mnoho „mistrÛ“
diskusí, ktefií, podobni generálÛm po bitvách, brilantnû formulují co a jak mûlo b˘t uãinûno jinak, aby to bylo opravdu doko-
nalé… zkuste jim v‰ak svûfiit úkol nûco vskutku uãinit a máte hned pohromadû celou fÛru v˘mluv, proã to nakonec ne‰lo!

Tezí, jak by se mûlo divadlo dûlat a co je moderní a souãasné divadlo existuje nepfiebernû. Obvykle se je dozvídáme
od tûch, ktefií mají nepomûrnû více ãasu neÏ ti, ktefií divadlo vskutku vytváfiejí. Navíc o divadle uvaÏují a pí‰í pfiedev‰ím ti,
ktefií se k nûmu z rÛzn˘ch dÛvodÛ nedostali, nebo v nûm neuspûli. Jsem nesmírnû ‰Èasten, Ïe se sice pomalu, av‰ak jistû
zbavuje divadlo v na‰í zemi letitého komplexu, do kterého bylo vehnáno lety ideologick˘ch imperativÛ typu: divadlo musí
vychovávat, divadlo není místem pro bezuzdnou zábavu apod., divadlo musí b˘t moderní, souãasné, pfievratné, bofiící atd.!
A to i pfiesto, Ïe jsem nûkolikrát v uplynulé sezonû ãetl, Ïe divadlo v âeské republice je v krizi, je stra‰né, nekoukatelné
apod. Obdobné fa‰izující my‰lenky netouÏí po niãem jiném, neÏ po tom upozornit na svého autora a jeho v˘jimeãnost.
Takovéto tendence bofiit tu vÏdy byly a jistû i budou, av‰ak ná‰ ãesk˘ divák, jak si lze jednodu‰e v‰imnout, se chová ãím
dále tím více svobodnûji. Baví se bezuzdnû a rád, kdyÏ mu k tomu dáme ‰anci a moÏná se pfievychová, bude-li chtít, jsa
do morku kostí otfiesen katarzí z na‰ich inscenací. A tak to má b˘t: divadlo musí b˘t totiÏ pfiedev‰ím svobodné, aby se v nûm
cítil svobodnû jeho divák. Ná‰ spoleãn˘ dialog nemÛÏe jinak fungovat a divákÛm na‰eho divadla je lhostejné, do jaké míry
jsme chtûli b˘t jakkoliv ideovû vyhranûní, pod jakou vlajkou jsme vyrazili na zteã s ním. Konáme-li divadlo na bázi na‰í
moudrosti i radosti, na‰eho vzdûlání, maximálnû dosaÏitelné orientace, pak existujeme v radostném právu provádût
slavnosti divadla. Vícekrát jsem pfii tûchto pfiíleÏitostech opakoval a neodpustím si to ani dnes, Ïe jedinou a základní
metodou na‰í práce je sebereflexe. Poãínaje sebereflexí autorovou, identifikací reÏisérovou i celého jeho t˘mu, schopnos-
ti sebereflexe herecké! To jsou pfiedpoklady spontánního zaujetí a ztotoÏnûní se diváka s na‰í v˘povûdí. Samozfiejmû
- máme-li na to…

Jednou z nejv˘znamnûj‰ích pfiekáÏek pfii procesu uskuteãÀování divadla je totiÏ snaha po jeho ideologizaci. Jako by se
napfi. Shakespeare, âechov, ãi Strindberg a jejich kaÏdé jedno rozko‰atûlé dílo dalo svázat do jedné byÈ ‰ikovnû formulo-
vané floskule.

V na‰em divadle v tom nejhlub‰ím smyslu existence pfiíspûvkové organizace vytváfiíme pfiedev‰ím prostor pro novou
tvorbu ne pro její novost, n˘brÏ pro zásadní smysl na‰í existence a sice: vytváfiet na divadelním jevi‰ti platformu pro jinde
tak intenzivnû nefungující dialog o vlastnû v‰ech aspektech na‰ich ÏivotÛ – tûch poznateln˘ch i onûch nepoznateln˘ch, jako
tfieba o zrození smíchu ãi pláãe.

Pfii kaÏdém na‰em pfiedstavení jsme vystavováni pfiímé konfrontaci s kaÏd˘m jedním na‰im divákem, kter˘ si sám mÛÏe
rozhodnout o tom, co je pro nûj záÏitek a co ne a zda-li znovu pfiijít, ãi nikoliv. A pouze ze sv˘ch zku‰eností a záÏitkÛ si
kaÏd˘ divák sám o sobû rozhoduje, po jakém divadle touÏí… vÏdyÈ zde se totiÏ vÏdy jedná ve svém principu o dialog dvou
lidsk˘ch bytostí – aktéra a jeho diváka, byÈ je tûch divákÛ obvykle spousta a aktér obvykle taky není na jevi‰ti sám.

Tak se dostávám k tomu nejpodstatnûj‰ímu, ãímÏ je proces uskuteãÀování, neboÈ mezi my‰lenkou a materializací b˘va-
jí obvykle galaktické vzdálenosti, pakliÏe se zcela nemíjejí, coÏ b˘vá v pfiípadû realizace my‰lenek spí‰e pravidlem. Byl-li
realizován kvalitní v˘bûr, zb˘vá v tom na‰em emocemi nabitém prostfiedí jediné – ovládnout se a vyhrát. Existují totiÏ dva
druhy hráãÛ – ti, ktefií se dokáÏou ovládat a vyhrávají a ti, ktefií to nedokáÏou…

Hráã musí mít talent, techniku pro schopnost jej realizovat, navíc mít radost z úkolÛ, které dostává a oblaÏující pocit
‰tûstí z jejich opakování. Sami to jako diváci známe – je vÏdy unikátním záÏitkem sledovat sebevûdomou hereckou osob-
nost, která je nabita absolutním potû‰ením z moÏnosti realizovat svÛj v˘kon právû v onom ãase – teì. V následujícím
hodnocení jednotliv˘ch inscenací a jejich komponent budu mé potû‰ení z nadmíry takov˘ch v˘konÛ v na‰em divadle rád
konkrétnû akcentovat.
Kolik z tûch nejlep‰ích pfiedsevzetí vzalo za své skrze neschopnost jejich aktérÛ se ovládnout. Pfii pfiípravû, pfii realizaci…
PakliÏe se neovládne autor, mÛÏe se stát, Ïe pfiestane vnímat své nejniternûj‰í popudy jako ty rozhodující a poãne hledat
mimo sebe v konfrontaci s v˘sledky popudÛ niter jin˘ch autorÛ. A právû o tuto nedisciplinovanost vÛãi osobnostnímu svû-
domí kaÏdého z aktérÛ, kaÏdého z realizátorÛ mi jde pfiedev‰ím. Opakem této upfiímné tvorby je nûco, ãemu se dá
jednodu‰e fiíkat „pozérství“. Je vlastnû smû‰né, Ïe se jej dopou‰tûjí pfiedev‰ím ti, ktefií mají jak malé sebevûdomí, tak
nedostateãn˘ talent, ãi nev˘raznou osobnost.

Pfied hodnocením jednotliv˘ch inscenací je nutno poznamenat, Ïe samozfiejmû existují ideová vymezení, která urãují
ná‰ v˘bûr i smûr realizace, av‰ak nelze je v‰ak svázat do jedné vûty. Ona se komplikovanû rekrutují z laskavého a pokor-
ného, krajnû individuálního pozorného pozorování na‰eho svûta a jeho ve‰ker˘ch procesÛ, rekrutují se v na‰í spontánní
touze neustále se vzdûlávat, ãíst, uãit se a tím hloubûji rozumût tomu, co se kolem nás odehrává a skrze jednotlivá, námi
svobodnû zvolená, díla související nejblíÏe s na‰í realitou pak zaujímat k problémÛm i radostem, ke v‰emu, co nás obklo-
puje, rozãiluje, tr˘zní a vzteká, ãi rozradostÀuje a rozesmává rÛzná stanoviska – kritická, tepavá, protestní, hojivá, chlá-
cholivá i v˘smû‰ná – dle na‰eho humánního postoje, dle na‰í osobní zodpovûdnosti k vy‰‰ím mravním principÛm na‰í
existence.

Stanislav Mo‰a
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Jerry Herman, Michael Stewart

HELLO, DOLLY!
ReÏie a choreografie: Gustav Skála
Pfieklad: Ivo Osolsobû a Alexander Kozák
Hudební nastudování a dirigenti: Dan Kalousek, Jifií Petrdlík
Scéna: Martin âern˘
Kost˘my: Roman ·olc
Sbormistr: Karel ·karka
Dramaturgie: Jan ·otkovsk˘, Ondfiej ·rámek

Premiéra: 6. února 2010 na Hudební scénû

Jsou tituly hudebních inscenací, které se staly z rÛznû
zajímav˘ch dÛvodÛ populární pfiedev‰ím u nás – v âeské
zemi. KdyÏ se ve Francii pochlubíte, Ïe máte na repertoáru
Mam'zelle Nitouche, nikdo z tamních divadelníkÛ netu‰í, o co
se jedná. Nikde v Evropû se nehraje Divotvorn˘ hrnec
a podobnû je to i s Hello, Dolly!, která je obecnû povaÏována
za slab‰í odvar své pfiedlohy. Pfiesto se v‰ak v Hollywoodu
pfiipravuje nová filmová verze a na mapû ãesk˘ch divadel
s hudebními ambicemi neschází snad jediné, které by je
nemûlo v minulosti ãi souãasnosti na repertoáru. Na‰e
úspû‰ná inscenace v reÏii Gustava Skály se zajisté stane pro
své nesporné kvality na dlouhá léta mûfiítkem pro jiné pokusy

v na‰í zemi. VÏdyÈ jiÏ poslední premiéra s Ivanou Ch˘lkovou v hlavní roli je v nûkolika recenzích porovnávána právû
s inscenací na‰í – cituji: „vÏdyÈ i ve srovnání s nastudováním Mûstského divadla Brno nedopadá aÏ tak zle.“
Proto, aby pfiíbûh vÛbec fungoval, jsou zde dovoleny divadelnû podpásové situace ne nepodobné pohádkov˘m zvyk-
lostem. A právû i proto je tak dÛleÏité mít pro v‰echny role k dispozici interprety, ktefií, kromû oãekávané technické
brilance, jsou schopni aÏ hystericky osobnostnû naddimenzovaného a pfiitom kontrolovaného v˘konu. On totiÏ cel˘
pfiíbûh stojí a padá s tím, jak uvûfiíme - a my tak rádi uãiníme, zvlá‰È kdyÏ s námi nemanipuluje ani tak profesí dohazo-
vaãka, jako spí‰ nádhern˘ „Brouk Pytlík“, ãi lépe „Cimrman“ v sukních. A tak dílo protkané nonsensuálními situacemi
a realizované skrze stejnû vykolejené charaktery je tou nejlep‰í materií pro reÏiséra Gustava Skálu a jeho osobité ten-
dence vytváfiet témûfi z kaÏdé jevi‰tní situace jednotlivé anekdoty.

A nyní k samotné materializaci. Tak jako mne zcela uspokojují kost˘my Romana ·olce, které odpovídají sladce pohád-
kovému konceptu reÏiséra, je to stejné i se scénou Martina âerného pro její stylovou propojenost, skrze kterou se stala
kontinuální souãástí celku a zároveÀ jejím rámem. VÏdy pfiesnû odpovídá prostfiedí – napfi. ve scénû krámku
v klobouãnictví paní Mollyové dosahuje plnû i provázanosti s hereckou akcí, které tak pomáhá intenzivnûji rozkvést.
Hudební partituru realizujeme v originální podobû a pod taktovkou dirigentÛ Jifiího Petrdlíka a Dana Kalouska. Na realizaci
je poznat, Ïe orchestr hraje s nad‰ením (jak jinak…?) a tak ve spojení s profesionalitou na‰ich interpretÛ a jejich schop-
ností hereckého naplnûní dosahují v‰echna hudební ãísla, zpestfiená obsazením ãtyfi saxofonÛ, maximálnû dosaÏitelné
úrovnû.

Tím, co ãiní na‰i inscenaci mimofiádnou, jsou pfiedev‰ím herecké v˘kony a osnova jejich vztahÛ, utkaná reÏisérem
Gustavem Skálou. Inscenace byla uvedena na repertoár s tím, Ïe je nasazena pro konkrétní hereãku v titulní roli, a to sice
pro Alenu Antalovou. Jméno druhé hereãky, pro kterou byla tato role rovnûÏ napsána, tedy Ivany VaÀkové, jsem
nedeklaroval pouze proto, Ïe jsme si nebyli zcela jisti, jak to bude moci zvládat ve vztahu ke sv˘m matefisk˘m povinnos-
tem. Anal˘zu herecké práce je tfieba zaãít v‰ak u obou pfiedstavitelÛ Horáce Vandergeldera. Oba dva, jak Petr ·tûpán,
tak Igor Ondfiíãek se chytfie stáhli do sebe a tak trochu i z dosahu sv˘ch hlavních partnerek. Igor Ondfiíãek ve svém v˘konu
akcentuje obezfietnost a v duchu zákonitostí dobré komedie je zde spí‰ pfiihrávaãem, neÏ aby touÏil strhávat pozornost
na komické procesy svého v˘konu. (I dokonalému Waltru Matthauovi je dána tato moÏnost zásadnû pouze skrze
kamerov˘ detail jeho senzaãní a jen tûÏko opakovatelné obliãejové mimické hry.) Petr ·tûpán je i ze své podstaty erup-
tivnûj‰í a do role ‰karohlída, lakomce, omezence se evidentnû, av‰ak s komickou roztomilostí, stylizuje. Hanka
Kováfiíková i Marta Prokopová jako Ermengardy tuto naivní bytost realizují jak s jist˘m infantilním ‰armem, tak i s tolik
potfiebnou pfiesvûdãivostí. Jejich nápadníka, kterého autor i reÏisér „peãou“ z obdobného tûsta, hraje Radek Novotn˘
v sympatické Èulpáskovské stylizaci stejnû jako Robert Rozsochateck˘, kter˘ se v této roli stává vícestrannû zajímavou
personou.

Opravdové nad‰ení jsme spoleãnû s diváky zaÏívali pfii sledování kvarteta ãtyfi dal‰ích mlad˘ch zamilovan˘ch, ktefií
excelují skrze preciznû vybrou‰ené a eruptivní v˘kony. Je nutno pochválit úÏasné v˘kony Jakuba Przebindy a Alana
Novotného. Pfiesto v‰ak v tûchto rolích dominují pfiedev‰ím Ale‰ Slanina a Vojtûch Blahuta. Jejich v˘kony povaÏujeme za,
po v‰ech stránkách, absolutní: dokonalé vyuÏití osobnostního herectví, profesionalita v tanci, zpûvu i „v pokusech
o tanec“. Obû pfiedstavitelky paní Molloyové jsou obdobnû kouzelné! Lenka Janíková disponuje jak vyzrálou non‰alancí,
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tak i specifickou komickou zkratkou. Ivana Skálová nás zase obdarovává vrchovatû svou elegancí v kombinaci s jemn˘m
humorem. Mária Lalková jako její pfiítelkynû Minnie je rozko‰nû potutelná, Tereza Martinková ve stejné roli pak i sympa-
ticky pra‰tûná. V‰echny tyto ãtyfii v˘‰e zmínûné dívky navíc suverénnû tanãí a zpívají tak, jak se to v nejlep‰ím
muzikálovém divadle na starém kontinentu od hereãek v podobn˘ch rolích oãekává. Zvlá‰tní podûkování patfií paní Zdenû
Herfortové za roz‰afné „válení sudÛ“ v malé roliãce Ernestiny Moneyové, s kter˘mÏto úkolkem se krásnû vyrovnala
i Kvûtoslava Ondráková. Ob‰írnû obsazená company nese v‰echny znaky, kter˘mi lze charakterizovat v˘kon takového-
to tûlesa v na‰em divadle. (Znovu upozorÀujeme na skuteãnost, Ïe aãkoliv pouÏíváme slova jako company, tûleso, jedná
se v pfiípadû na‰eho divadla témûfi vÏdy o zásadnû individuální v˘kony jednotliv˘ch umûlcÛ, ktefií svÛj talent, osobitost
i energii s nad‰ením investují do tzv. hromadn˘ch scén. A jak dobfie víme, hromadné scény se na divadle nepodobají
Rembrandtov˘m obrazÛm… zde je vidût do kaÏdého obliãeje a jediná herecky nepfiítomná tváfi mÛÏe snahu celého apará-
tu divadla zhatit.)

V˘kony obou dam Ivany VaÀkové i Aleny Antalové jsou diváci zcela uchváceni, byÈ na bázi dvou odli‰n˘ch pfiístupÛ
i v˘konÛ. Ivana VaÀková má svou roli minucióznû vypracovánu a její pfiíprava i realizace ústfiední pasti je s ojedinûlou grá-
cií realizována od prvního okamÏiku její jevi‰tní existence aÏ po samotné finále. Je zurãivû noblesní, má mimofiádn˘ dar
vícevrstevnatého my‰lení, které jí umoÏÀuje zasahovat obecenstvo pfiekvapivostí i originalitou jejích promûn. Dokonalá
v pûvecké i taneãní interpretaci, strhující ve svém osobnostním nasazení a úÏasná ve fascinaci z nesdûlitelného. Neménû
stejnû exceluje v této roli i Alena Antalová. Její v˘kon v‰echny diváky strhne natolik, Ïe jsou fascinováni uÏ jenom svou
koexistencí s tak v˘jimeãnou bytostí. Alena Antalová je v této roli tak, jak je to pro ni i z jin˘ch kreací typické, podobná
nádhernému buldozeru, kter˘ mocí svého osobního ‰armu zdrtí v‰echno, co jí pfiijde do cesty. ZároveÀ v‰ak disponuje
úÏasnou inteligencí, která jí umoÏÀuje nakládat s onou specifickou pfiemírou energie natolik strukturálnû zajímavû, Ïe pfied
ní samotnou b˘váme uchváceni obdobnû jako v pfiípadû úÏasu nad portálem gotického chrámu.

ReÏisér a navíc i velice zruãn˘ choreograf ctící Ïánr díla v jedné osobû Gustav Skála se na na‰em jevi‰ti pfiedstavil
ve v˘teãné formû. Ne krátkou inscenaci dovednû ãlení ve strhující celek. Sympaticky jasn˘m a nezdÛrazÀovan˘m a pfii-
tom v˘znamn˘m aspektem inscenace se stala intenzivní touha témûfi v‰ech hlavních postav vymanit se z tr˘znivé osamo-
cenosti, aÈ uÏ té, do které se kaÏd˘ jedinec dostane tím, Ïe biologicky dospûje, ãi oné zde u dvou hlavních postav za-
vinûné ovdovûním. Grunt této hry je tedy vlastnû traumatizující a ke cti v‰ech autorÛ, realizátorÛ a interpretÛ slouÏí to, Ïe
tuhle v principu naivní pohádku dokázali povznést do takové úrovnû, která celé zástupy divákÛ baví naprosto skvûle.

Poãet repríz k 31. 12. 2010: 45
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Zdenek Merta & Zora Jandová

NAHÁ MÚZA
ReÏie: ·imon Caban
Hudební nastudování: Karel Cón, Zdenek Merta
Dirigenti: Karel Cón, Martin Procházka
Scéna: ·imon Caban
Kost˘my: Simona Rybáková
Choreografie: Lucie Holánková
Dramaturgie: Pavlína Hoggard, Dan Pfiibyl

Premiéra: 13. a 14. února 2010 na âinoherní scénû

·ansonov˘ muzikál… Oba autofii - ona jako interpretka
a Zdenek Merta (skladatel hudby) jako její ãast˘ klavírní
doprovod mají s tímto Ïánrem bohaté zku‰enosti, a protoÏe
témata ukrytá v Ïivotû meziváleãné pafiíÏské bohémy jsou
z rozliãn˘ch dÛvodÛ blízká i na‰í ãeské du‰i, bylo jenom
otázkou ãasu, kdy se tento titul dostane na repertoár na‰e-
ho divadla. Libreto doznalo v prÛbûhu pfiípravy celé fiady
zmûn, aÏ se o jeho finální verzi postaral reÏisér a scénograf
·imon Caban ve spolupráci pfiedev‰ím s designovan˘m
dramaturgem Danielem Pfiibylem. Téma skrze svou ma-
giãnost i atraktivitu umûleckého prostfiedí více neÏ vábné
a ohlas obecenstva velmi vstfiícn˘ i nad‰en˘. ·imon Caban
v procesu pfiípravy realizace inscenace uspûl i jako scéno-

graf. Jeho fie‰ení malého prostoru na‰í ãinoherní scény je elegantní a sv˘m ztvárnûním konotuje jak na lokalitu, tak i dobu
pfiíbûhu. Inklinace obou autorÛ ke kabaretní stylizaci je zcela zfietelná a v mnoha ohledech funguje svou schopností
zaostfiovat fokus na‰í pozornosti z lineárnû, byÈ skokovû vedeného pfiíbûhu na rÛzné extrakty, aÈ uÏ vyhfiezl˘ch ãi skr˘-
van˘ch pocitÛ jednotliv˘ch charakterÛ. Pfiesnû v fiádu kabaretu – pfiesnû v charakteru ‰ansonové formy. Ústfiedním
tématem celé inscenace jsou rÛzné podoby lásky, láska zhrzená, odvrÏená, nenaplnûná, zklamaná, zrazená… jakoby
v duchu Dykovy my‰lenkové sentence: „Opustí‰-li mne nezahynu, opustí‰-li mne, zahyne‰.“ NeboÈ dle teze autorÛ je
ãlovûk umûlecky produktivní a úspû‰n˘, pakliÏe „hofií opravdovou láskou“. Kost˘my Simony Rybákové obdobnû jako
scéna odpovídají místu i dobû a neokázale dotváfiejí komorní charakter díla, podobnû jako choreografie Lucie Holánkové,
která v duchu zvoleného konceptu uÏívá prvky ãistû kabaretní i témûfi snové.

Mal˘ orchestr pod vedením Karla Cóna
a Martina Procházky ve zruãnû a nesmírnû
kreativní instrumentaci realizuje svÛj v˘kon
jakoby mimovolnû, ne nepodobnû realizaci
filmové, i kdyÏ má ztíÏené hraní rozdûlením
instrumentalistÛ do dvou prostorov˘ch
ãástí. Patfiiãn˘ ‰vih dávají inscenaci její
prÛvodci ãasem - kameloti Ján Jackuliak,
Tomá‰ Sagher, Jakub Uliãník, ktefií
spoleãnû s Luká‰em Janotou baví diváky
bravurou sv˘ch schopností vymanit se skrz
‰ikovné herecké originální ztvárnûní
rozliãn˘ch replik a repliãek, které nás
kromû ãasové orientace právû pro jejich
herecké ztvárnûní uvádûjí do svûta
kabaretu. Svou chvilku slávy si na jevi‰ti
v roli ãernobílého pianisty uÏije i samotn˘
autor Zdenek Merta v alternaci s obdobnû
interpretaãnû ‰ikovn˘m Stano Slovákem.
Pozoruhodn˘ v˘kon obzvlá‰È ve své hlavní
písni zde pfiedvádí Pavla Vitázková jako
Lori Jagilovová – hutné dramatické,
sebeironické i krutû sebeskeptické – v onu
chvíli strhující! A o nic pozadu za ní neza-
ostává ani její alternantka SoÀa Jányová.
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I u Honzy Mazáka a Láryho Koláfie lze zaznamenat podobn˘ efekt, kdy ve svém ãinoherním partu vystupují jako jakési
zjihlé ‰edé eminence pfiíbûhu, aby pak v jejich klaunském ãísle na povrch vyhfiezla jejich vnitfiní rozpolcenost v podstatû
dûsivé lidské kreatury.

I v pfiípadû této inscenace je zapotfiebí vyzvednout k pochvale koncentrované v˘kony v‰ech dal‰ích kolegÛ v men‰ích
úkolech, skrze které v‰ak inscenace získává odpovídající úroveÀ a ‰mrnc.

Postavu nejprve Múzy a posléze Magdalény – Ïeny hraje vedle samotné autorky libreta Zory Jandové i Markéta
Sedláãková. Obû podávají koncentrovan˘ v˘kon, dokonal˘ pfiedev‰ím v jeho pûveckém i hereckém naplnûní. Diváci jsou
nad‰eni i z v˘konÛ Hany Holi‰ové a Svetlany Slovákové v roli Magdalény – dívky a následnû Krist˘ny. V pfiípadû Hany
Holi‰ové se jedná jiÏ po nûkolikáté o dokonale pfiesnou studii mladé dívky, rozpolcovávané osudem, kdy její osobní dis-
pozice hrát takov˘to svár s absolutní rozjitfieností av‰ak pod kontrolou, je zcela neb˘valá. Svetlana Slováková pak pro
stejn˘ part pouÏívá metodu ponorné fiíãky v‰ech tûch psychologick˘ch procesÛ, které na povrch vycházejí jen pfies hereã-
kou kontrolovanou filtraci. Stejnû tak strhující jako i dojemné! Obû hereãky rovnûÏ dokazují, Ïe jsou ve svém oboru jiÏ
zcela mimofiádn˘mi interpretkami písní.

Postavu sochafie Frederika hrají, jak je u nás zvykem pfii realizaci hlavních rolí v hudebním divadle, opût dva herci.
Jemn˘ a v této roli vytfiíbenû distingovan˘ Petr Gazdík a s ním alternující sympaticky rozechvûl˘ Luká‰ Vlãek. Oba
disponují nádhern˘m a úãinn˘m pûveck˘m projevem, kter˘ je pro ‰ansonové zpívání tolik dÛleÏité. V roli rozháraného
a ne‰Èastného malífie Mariana se stfiídají Jan Apolenáfi s Martinem Havelkou. Martin Havelka pÛsobí konzistentnûji i proto,
Ïe svou roli staví na svém témûfi nezpochybnitelném sebevûdomí. Sv˘m v˘konem v inscenaci dominuje právû pro onen
jím úspû‰nû vybudovan˘ kontrapunkt jednoznaãné sebejistoty oproti neustále jinak zde pfievládajícímu zpochybÀování
témûfi v‰eho. Jan Apolenáfi volí formu vûdomého zvefiejÀování pfiedev‰ím ve vztahov˘ch záleÏitostech a i proto vytváfií
ojedinûlou postavu, která nás správnû hluboce irituje svou programovou záporností.

Na pÛdû na‰eho divadla vznikla vzácná inscenace, která se z mnoha v˘‰e popsan˘ch dÛvodÛ zadírá sv˘m divákÛm
pod kÛÏi i do srdce.

Poãet repríz k 31. 12. 2010: 25
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Robin Hawdon

DOKONALÁ SVATBA
ReÏie a úprava: Stano Slovák
Pfieklad: Jan ·otkovsk˘
Scéna: Jaroslav Milfajt
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Dramaturgie: Klára Latzková, Jan ·otkovsk˘
Hudba: Karel Albrecht

Premiéra: 27. a 28. bfiezna 2010 na âinoherní scénû

Diváci se smûjí bez zábran od zaãátku aÏ do konce!
A to je ten nejkrásnûj‰í údûl podafiené komedie. Proã by
mûli diváci uvaÏovat o tom, proã se smûjí? Tato komedie je
napsána s úÏasnou lehkostí i mimofiádnou komediální
zku‰eností. Odvíjí se jemnû po spirále a nevynechá ja-
koukoliv moÏnost k rozehrání situaãního, ãi slovního gagu
a pfiitom nezakopává v chronologickém fiazení a zároveÀ
neustále zahu‰Èuje základní komickou zápletku aÏ k jejímu
koneãnému rozuzlení. ·tûstí pro na‰i inscenaci se stala
skuteãnost, Ïe se reÏie ujal rÛzn˘mi nemocemi ãeského
divadelnictví nezakomplexovan˘ Stanislav Slovák. Ve
vlastní úpravû s uÏitím ostfie zdravého a precizního
pfiekladu Jana ·otkovského, v jehoÏ a Kláry Latzkové dra-
maturgii slouÏí v˘sledku v‰eho snaÏení jako ten vskutku

správn˘ reÏisér komedie samotné, nesnaÏí se o v˘znamové pfiesahy, netouÏí po pfievratn˘ch objevech. Svou precizní
práci buduje na tom, co je pro kaÏdou inscenaci nejpodstatnûj‰í – pro komedii obzvlá‰tû, a to je na dokonalém obsazení
v‰ech rolí. Profesionální divadlo není ‰kola a ony vûty ze starého reÏimu, Ïe herci dostávají role, aby tzv. „zráli“ jsou
divadelnímu producentovi ãi principálovi a hlavnû divákovi zcela lhostejné. Divák si totiÏ zaplatí za plnohodnotn˘ v˘kon
a ne za to, Ïe uvidí herce v procesu, kter˘ moÏná jednou skonãí tím, dá-li bÛh, Ïe dozraje do nûjaké role, která mu oprav-
du sedne. Jsme profesionálním divadlem s bûÏnou ambicí b˘t divadlem úspû‰n˘m a i kdyÏ rozumím tomu, Ïe je pro herce
dÛleÏité získávat zku‰enosti, nesmí se to stávat na úkor v˘sledku inscenace.

Z organizace ve‰kerého dûní na jevi‰ti vypl˘vá jasná promy‰lenost kaÏdé akce, dûjové i charakterové souvislosti,
pouÏití kaÏdé rekvizity, kaÏdého detailu. I krátk˘ závûreãn˘, jakoby mimovoln˘ obraz do tance schoulícího se hlavního
hrdiny potvrzuje nenásilnost i promy‰lenost zvolené koncepce.

Scéna Jaroslava Milfajta odpovídá potfiebám inscenace a vÛbec neuráÏí svou reálnou doslovností. Kost˘my Andrey
Kuãerové jsou stejnû tak úãelné jako i frivolní a zároveÀ umoÏÀují i jejich prÛbûÏné pouÏívání ke komick˘m hrátkám.
Jednoduchou a stejnû tak úãelnou hudbou inscenaci vybavil Karel Albrecht.

Stanislav Slovák vedl herce ve své inscenaci jasn˘mi cestami k jednoznaãn˘m pointám a v‰ichni herci byli zároveÀ
dobfie pfiipraveni na smíchové reakce,
které postupnû dokázali vpustit do své
hry jako její kontinuální souãást. Velkou
radost ãiní divákÛm ucelen˘m a doko-
nal˘m v˘konem, byÈ na premiéfie
v hlasové indispozici, Zdenûk Bure‰ v roli
fieditele hotelu Duponta. Stejnû tak jako
Irena Konvalinová v roli Dafné, po‰ahané
matky nevûsty, nestydící se za Ïádnou
z roztomil˘ch ptákovin, kter˘ch se na
jevi‰ti k dobru inscenace dopou‰tí.
Poprvé jsme v na‰em divadle pfiivítali
novou posilu - hereãku Lucii Zedníãko-
vou, která se s ‰armem jí vlastním
a s pfiekvapivou av‰ak úãinnou odtaÏi-
tostí, srovnává s nelehkou rolí pokojské
Julie, vlastnû po celou dobu inscenace
neustále zpracovávající nové a nové
a pfiitom banální stupiditou zavádûjící
informace. Nevûstu Ráchel hraje Lenka
Janíková s odzbrojující a fiízenou slepou
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naivitou. AÏ se divák mÛÏe ptát, zda je moÏné, aby byl nûkdo takto informaãnû net˘kav˘. KaÏdá komedie musí mít svého
hlavního „tupohlava“, tedy toho, kter˘ je nejvíc natvrdl˘ a aãkoli pevnû vûfií tomu, Ïe pomáhá v‰e úspû‰nû vyfie‰it, ãiní pfii-
tom nejvût‰ího pitomce na jevi‰ti k nad‰ení obecenstva sám ze sebe. Petr ·tûpán se v této, pro nûj tak netypické pozici,
radostnû i robustnû vyÏívá. Právû díky jeho absolutnímu nasazení plnému Ïárlivosti a zdivoãelé zufiivosti obelhávaného
milence vychází tak dobfie v‰echny ty lÏivé pitominky jeho hlavního protihráãe. Dívku Judy Hana Holi‰ová hraje prostû,
normálnû, plnû uvûfiitelnû a dokonce i jímavû, coÏ je rovnûÏ splnûn˘ úkol nad rámec, neboÈ pfii bliÏ‰ím zkoumání chara-
kteru objektu její lásky, tedy Billa, hraného Milanem Nûmcem, dochází u obecenstva k logick˘m úvahám o upfiímné schop-
nosti takového gaunera s hyperschopností lhát aÏ k nepfiíãetnosti, vÛbec milovat. Milan Nûmec pfiedvádí jeden
z nejlep‰ích hereck˘ch v˘konÛ v komedii v souãasném ãeském divadle vÛbec. Je absolutnû svÛj, a pfiitom aÏ do morku
kosti nepfiestane b˘t ani na chvíli skuteãn˘m klaunem se schopností uplatnit naprosto ve‰keré vrstvy svého mnohaãet-
ného hereckého my‰lení. To, Ïe hraje tzv. do roztrhání tûla je u nás v divadle naprostou samozfiejmostí, av‰ak to, Ïe trhá
své tûlo naprosto s rozmyslem a s jasnû rozloÏen˘mi silami a jednoznaãn˘m cílem, je více neÏ úctyhodné a tak Milan
Nûmec sklízí a jak doufám, je‰tû dlouho sklízet bude zcela oprávnûné a nad‰ené ovace svého publika stejnû jako celá
tato vypeãenû podafiená inscenace, která jiÏ byla zaznamenána âeskou televizí.

Poãet repríz k 31. 12. 2010: 37
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Jifií Îáãek, Zdenek Merta

PTÁKOVINY
podle Aristofana
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hudba: Zdenek Merta
Hudební nastudování: Zdenek Merta, Karel Cón
Dirigenti: Karel Cón, Dan Kalousek
Scéna: Christopher Weyers
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Choreografie: Aneta Majerová
Dramaturgie: Klára Latzková, Jan ·otkovsk˘

Premiéra: 17. dubna 2010 na Hudební scénû

Je aÏ pozoruhodné, jak 2424 let star˘ metaforick˘ kon-
cept znamenitû funguje i dnes. Politickou satirickou
komedii Ptákoviny podle Aristofana napsal na objednávku
Národního divadla v roce 1988/89 jeden z nejpopu-
lárnûj‰ích i nejzruãnûj‰ích ãesk˘ch básníkÛ souãasnosti
– Jifií Îáãek. Inscenaci s premiérou v kvûtnu 1989 jsem
reÏíroval a po boufilivém úspûchu i logicky krátkém hraní se
v následujících dvaceti letech ost˘chal nasadit ji na reper-
toár na‰eho divadla, a to sice z prostého dÛvodu, kter˘m
byl jak˘si ochranitelsk˘ komplex vÛãi na‰í kfiehké

demokracii. Av‰ak tak, jak se negativnû vyvíjela na‰e novû svobodná spoleãnost, tak i já ztratil ostych a poÏádal Jirku
Îáãka, Zdenka Mertu i dramaturgy inscenace Kláru Latzkovou a Jana ·otkovského o nutné úpravy k aktualizovanému
uvedení pfied souãasné obecenstvo. A k na‰emu velkému pfiekvapení bylo tûch úprav velmi málo. ·lendrián, lakota,
závist, nenávist, kariérismus – to v‰e spoleãnû vládne v na‰í zemi stejnû jako pfied dvaceti, respektive dvûma tisíci lety.
Recenze pí‰í o nesmírnû zdafiilé a v souãasnosti v na‰í spoleãnosti vlastnû jediné dÛkladnû fungující divadelní politické
satifie. Úãel byl tedy splnûn, av‰ak je nutno dodat, Ïe divák je inscenací rozmazlován i skrze jiné prvky, neÏ jen pro drtiv˘
politicko - spoleãensk˘ kontext. Nejobvyklej‰í reakcí je, cituji: „pastva pro oãi a pfies záchvaty smíchu mrazení z hrÛzy sou-
vislostí “.

Zaãnûme u oné pastvy pro oãi. Nûmeck˘ scénograf Christopher Weyers vytvofiil unikátní prostor, ve kterém se snoubí
aÏ pohádková iluze lesa, stromÛ, zemû i nebe, aby z ní jednoduch˘m, byÈ technicky nesmírnû nároãn˘m zpÛsobem
bûhem pár chvil vytvofiil pou‰È. Ona promûna od nádherné svobody k unifikované civilizaãní hrÛze je typická i pro kost˘my
Andrey Kuãerové. V první fázi pfii úÏasn˘ch individuálních kreacích dotvofien˘ch pohybov˘mi studiemi, aÈ uÏ samotn˘ch
interpretÛ ãi choreografky inscenace Anety Majerové, dokáÏe pfii dÛrazu na eleganci lidského tûla a ve spojení
s v˘tvarn˘mi fantaziemi - líãením, parukami, kost˘my vytvofiit bytosti, o kter˘ch Ïádn˘ z divákÛ nezapochybuje, Ïe by se
nemûlo jednat o svobodné ptaãí tvory. Av‰ak i je postihne ona zvrhlá a vûãná tendence lidstva státi se lep‰ími skrz
unifikaci a tak se i zde individuální svoboda a liberalismus promûÀují do témûfi maoistické zdrcující uniformity. Aneta
Majerová vytvofiila v této inscenaci svou druhou samostatnou choreografickou práci v na‰em divadle. Po senzaãním
Probuzení jara i zde potvrdila svÛj mimofiádn˘ talent jak pro detail, tak i pro fie‰ení hromadn˘ch scén. Od individuálních
ptaãích studií, pfies hromadné pohybové scény v‰emoÏnû rozliãn˘ch ptákÛ, aÏ po unifikované spartakiády ptaãích mas.
V˘znamnou roli v této inscenaci hraje i svícení, které dokonale pomáhá vytvofiit z jevi‰tû obrazy témûfi filmové.

Hudební skladatel Zdenek Merta mûl v pfiípadû na‰í inscenace k dispozici Ïiv˘ orchestr a vedle nûj i skvûle vybaven˘
soubor a podle v‰ech pamûtníkÛ praÏské a na‰í souãasné inscenace nelze obû právû v úrovni hudebního zpracování
vÛbec srovnávat. Kromû v˘konÛ i realizace samotné prospûly v‰echny jeho úpravy k tomu, aby byly na‰e Ptákoviny stej-
nû tak vtipné jako strhující. Hudební nastudování Dana Kalouska a Karla Cóna probûhlo pfiíkladnû zdafiile, a tak je hudeb-
ní sloÏka této inscenace opût její ozdobou. ReÏie s pfiehledem vede diváka od scén metaforick˘ch, pfies v˘stupy hro-
madné, snové i témûfi hororové, aÏ k plochám kabaretním jak s jasnou jednotící charakterovou interpretaãní kresbou, tak
i s pfiesnou mírou nutné nadsázky. Pfii v˘bûru komického fie‰ení upfiednostní vÏdy laskav˘ úsmûv pfied sarkastick˘m
‰klebem. Aristofanes psal v tom nejlep‰ím slova smyslu lidovou ta‰kafiici a i reÏisér pfii souãasném podobenství usiloval
o to, aby se diváci nejprve královsky bavili a ve finále pak byli drtivû zasaÏeni finálním obrazem devastace kdysi svobodné
ptaãí fií‰e – obrazem, kter˘ stále hrozí jakékoli lidské spoleãnosti. U Aristofana v‰e konãí tak, jak to bylo u antick˘ch
komedií obvyklé, svatební veselicí, která se spontánnû pfiesunula i mezi obecenstvo. Z rÛzn˘ch z dÛvodÛ jsou mfiíÏe, za
kter˘mi konãí kdysi svobodní ptáci, divadelnû tím nejúãinnûj‰ím fie‰ením.

Texty Jifiího Îáãka jsou blankytnû ãiré, tak jako jeho dûtská poezie, my‰lenkovû brilantní, stylizaãnû nenapodobitelnû
jednoduché, originální a úãinné.
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Inscenace není tak zalidnûná, jak by se mohlo oãekávat. O to víc v‰ak záleÏí na kaÏdém jednotlivci, kolik své ‰ikovnos-
ti a umu vloÏí do spoleãné práce. ZároveÀ systém obsazení více rolí pro jednoho herce potvrzuje kabaretní charakter díla,
kdy jednotliví herci v rozliãnû pikantních pfievlecích uplatÀují svÛj talent v rÛzn˘ch figurách. AÈ uÏ disciplinovan˘ Zdenûk
Junák ãi rozevlátûj‰í Erik Pardus v postavách Poseidona, Laueráta a Nemakaãenka. Obûma patfií dík i za jejich autorsk˘
pfiínos právû originálnû obohacující roli Nemakaãenka. Kouzelné je sledovat pitoreskní charakteristiky Prométhea,
Advokáta a Tluãhuby v podání stejnû tak rozpustilého i dokonalého Honzy Apolenáfie ãi na hlub‰ích i dramatiãtûj‰ích
tónech vibrujícího a pfiitom neménû vtipného Láryho Koláfie. Pandofiinu skfiíÀku v podobû uÏití imitací na‰ich milovan˘ch
politikÛ pomohl v této inscenaci otevfiít svou dlouholetou pfiípravou Viktor Skála. Komická noblesa, se kterou hraje postavy
Herakla, Inspektora a Lobisty vychází z jeho absolutního vcítûní se do sebelásky jím realizovan˘ch postav. Igor Ondfiíãek
s ním alternující dosahuje stejnû úspû‰ného v˘sledku, byÈ je u nûj zfietelné, jak se sám sv˘mi rolemi baví. V roli Triglava,
Vzduchometra a Fízla exceluje herec jedin˘, bez alternace - Jaroslav Matûjka. Jeho obûtavá tupohlavost kombinovaná
v jedné ze scén s tvrdohlavostí pomáhá pfiinést na jevi‰tû ojedinûl˘ typ, kter˘ jednoznaãnû prospívá spektru lidí
– náv‰tûvníkÛ novû ustanovené ptaãí fií‰e. Tomá‰ Sagher v alternaci s RasÈou Gajdo‰em hrají postavu Doufaliona
a zruãnû inscenaci otevírají, aby se postupnû s rÛstem kariéry svého partnera z pfiíbûhu vytratili. Oba v‰ak v˘znamnû
i zdafiile pomáhají ustanovovat sv˘mi opakovan˘mi kontrapostoji základní smûfiování stylu inscenace. A nyní k ptákÛm.
Diváci jsou rozradostnûni kreacemi hercÛ v ptaãích maskách a kost˘mech a i dlouho po náv‰tûvû divadla si vybavují
tûkavé pohyby Vojtûcha Blahuty v jeho bázlivém Vrabci, lstivost Kukaãky i Nevûstky Márie Lalkové, roz‰afnou váhavost
Sovy Marty Prokopové, rozváÏnû se kolébající Kachnu Evy Jedliãkové, ãi stfielenou Kosici Katefiiny Krejãové, organizo-
vanou pfiekotnost Kosa a P‰trosa Tomá‰e Novotného, ladnou eleganci Iris a Rajky Svetlany Slovákové, aÏ hysterickou
grotesknost Kavky Ale‰e Slaniny ãi Alana Novotného, non‰alanci Rajky a Vladûny Pavly Vitázkové ãi Ivany Skálové. Své
koloraturní umûní si v inscenaci uÏijí jak Libu‰e Barto‰ková, tak Martina Severová. Inscenaci nádhernou studií potrhlé
KoÀadry otevfiou jak Johana Gazdíková nebo Tereza Martinková. ZáÏitkem je sledovat i chrãivû intelektuálního Havrana
Luká‰e Vlãka, kterému je rovnûÏ tfieba podûkovat za jeho autorsk˘ pfiínos. Zcela ojedinûl˘m ptákem je zde Holub Michala
Isteníka. AÏ neuvûfiitelnû zvífiecí v˘kon po v‰ech stránkách. Mimicky, gesticky i mentálnû. Skvostné! Aãkoliv se v‰ichni
ptáci snaÏí sebevíc a vzpomínky jsou na nû nehynoucí, jeden pták za v‰echny jim nakonec slízne smetanu, i kdyÏ je na
jevi‰ti pouh˘ch pût minut. Explozivní hereck˘ maratonsk˘ sprint Zdeny Herfortové v roli Slepice se vymyká jakémukoliv
lidskému hodnocení. VÏdyÈ text, kter˘ má tato role ve vínku, nemá normální lidsk˘ rozmûr. Jedná se vlastnû o plejádu
témûfi surrealistick˘ch nonsensov˘ch nánosÛ, a to Ïe se je hereãky vÛbec nauãily zpamûti je samo o sobû neuvûfiitelné.
Markéta Sedláãková, která je tím druh˘m exotem, excelujícím v této postavû, jíÏ mohl zrodit pouze muÏsk˘ ‰ovinismus,
nás uchvacuje svou ojedinûlou pregnantností i úÏasnou schopností my‰lenkové i emocionální adaptability. Za v‰echny
dal‰í ptáky je zapotfiebí vyzdvihnout oba swingy – Simonu ·eligovou a Luká‰e Vokála. S pfiehledem suverénnû zvládají
ve‰keré úkoly, které pfied nû tato mimofiádnû nároãná inscenace klade. Nádhernou pohybovou i hlasovou kreací se stal
Sup Du‰ana Vitázka. Je démonick˘ stejnû jako tím správn˘m ptaãím zpÛsobem omezen˘. Naprosto dokonale realizuje
své pûvecké party a je ozdobou této ptaãí inscenace. Ján Jackuliak je v této roli obdobnû úspû‰n˘. Zcela senzaãní je to,
co pfiedvádí Jan Mazák v postavû Dudka. Kouzelná hlasová, pohybová i mentální stylizace. Nelehk˘ úkol prvního
„nad‰ence“, kter˘ uvûfií lidem a vlastnû neustále rozdm˘chává dal‰í a dal‰í aktivity. Pro v˘sledek inscenace byla pod-
statná i precizní pfiipravenost herce, kter˘ v prÛbûhu zkou‰ek plnil ve‰keré úkoly ve vysokém standardu. Roztomil˘
komick˘ v˘kon témûfi jako z podafieného animovaného filmu. Nakonec se s touto rolí úspû‰nû vyrovnává i Karel Mi‰urec,
kter˘ zde nechá správnû vyznít svÛj hereck˘ i muzikální talent.

Inscenace Aristofanov˘ch PtákÛ i rÛzn˘ch adaptací tohoto titulu stojí a padají s tím, jak se svou rolí vyrovná hlavní
pfiedstavitel manipulátora s ptaãí, lidskou a nakonec i boÏí fií‰í – herec hrající Primabracha. Oba na‰i herci jsou skvûl˘mi
pfiedstaviteli onoho vykutáleného diktátora. Petr Gazdík svou dokonalou techniku spojuje s pfiesnû zvolenou mírou
fanatismu své postavy, kterou tímto pfiibliÏuje v‰em tûm úspû‰n˘m i neúspû‰n˘m politikÛm, ktefií se rozhodli své pfiede-
v‰ím fieãnické schopnosti pouÏít k tomu, aby nám za kaÏdou cenu vládli. Realizuje brilantní v˘kon v nároãné roli, která ani
na chvíli neopou‰tí jevi‰tû. Zruãn˘ manipulátor, kter˘ zdafiile komunikuje i s diváky. Martin Havelka pak pouÏívá v‰ech
úrovní svého velkého a zároveÀ sympa-
ticky rozpustilého talentu. S ptaãím
hejnem si hraje s úãelnou nadsázkou
a svou nebezpeãnou vizi je schopen
uskuteãnit pfiedev‰ím pro svou jedno-
znaãnou dobrosrdeãnost i pro své byÈ
hrané patolízalství. Soustfiedûn˘, uvol-
nûn˘ a pfiesn˘ v˘kon korunuje a zdobí
celou inscenaci, která je vzácná svou
ojedinûlostí, schopností diváka bavit, stej-
nû jako ho pfiivést k mnoh˘m úvahám nad
rozliãn˘mi politicko - spoleãensk˘mi kon-
texty na‰í souãasnosti. Pro mû osobnû se
pak stala smutn˘m svûdectvím toho, jak
krutû beze zmûn skrze celou na‰i lidskou
historii pfietrvávají v‰echny ty ‰lendrijány.
To nás v‰ak neopravÀuje k tomu,
abychom se jim nevysmívali a nestavûli
na pran˘fi.

Poãet repríz k 31. 12. 2010: 20
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Jean Anouilh

BECKET
aneb âEST BOÎÍ
ReÏie: Janez Starina
Pfieklad: Jifií Îák
Úprava: Janez Starina, Matic Starina, Jifií Závi‰
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Scéna: JoÏe Logar
Hudba: Mirko Vuksanoviã
Scénická projekce: Petr Hlou‰ek
Dramaturgie: Jifií Závi‰

Premiéra: 22. a 23. kvûtna 2010 na âinoherní scénû

Souãasná konstelace hereck˘ch dispozic v na‰em
souboru dovolila nasadit tento titul do repertoáru. TouÏili
jsme totiÏ po inscenaci, která by své ambice realizovala
pfiedev‰ím skrze herecké v˘kony pouze v kontextu
s pfiíbûhem a jeho poselstvím. Pro dosaÏení takového
v˘sledku je zapotfiebí talentu, pokory, hlubokého
porozumûní herecké práci i schopnosti slouÏit jí. ReÏisér
Janez Starina v‰echny tyto na‰e touhy a pfiedpoklady
naplnil. Nemá zapotfiebí bojovat o své místo v dûjinách
ãeského divadelnictví a tak se koncentruje na podstatné,

ãímÏ je realizace strhujícího pfiíbûhu neobvyklého vztahu dvou v˘jimeãn˘ch muÏÛ a vedle toho mistrnû projevuje schop-
nost dát prostor herecky rozkvést obûma hlavním pfiedstavitelÛm. Volbou dramaturga i jednoho z citliv˘ch upravovatelÛ
inscenace Jifiího Závi‰e jsme sáhli po v‰estrannû ‰ikovném pfiekladu Jifiího Îáka. V˘raznou pomocnicí je reÏisérovi
i hudba Mirka Vuksanoviãe, která spoluvytváfií atmosféry jednotliv˘ch scén a v˘znamnû pfii jejich zmûnách rytmizuje tok
pfiedstavení. Scénografické fie‰ení pfiedního slovinského scénografa JoÏe Logara zruãnû i jednodu‰e vyfie‰ilo velké
mnoÏství nutn˘ch prostfiedí a uzavfielo pfiíbûh do velké klece podávající zprávu o nemoÏnosti vymanûní se z postupnû se
zahu‰Èujících tragick˘ch okolností pfiíbûhu. Andrea Kuãerová zúroãila své bohaté zku‰enosti i ojedinûl˘ talent v naprosto
spoleãensky i charakterovû pfiesn˘ch, v podstatû historick˘ch a pfiitom ve znakovû souãasn˘ch podobách kost˘mÛ.

ReÏisér, stále praktikující herec, promûnil kvalitní obsazení inscenace v celou plejádu nezapomenuteln˘ch v˘konÛ.
Poãínaje Jaroslavem Zádûrou a Michalem Nevûãn˘m, ktefií zde zdafiile uplatÀují svÛj typ i herecké schopnosti. Oporou je
zde zku‰ená osobnost Pavla Kunerta v roli Arcibiskupa. V jednov˘stupov˘ch rolích excelují a jsou oba stejnû neza-
pomenutelní Láry Koláfi jako na prv˘ pohled jiÏ senilní, av‰ak v podstatû stále nesmírnû intelektuálnû schopn˘ PapeÏ
a Jan Mazák, kter˘ témûfi eskamotérsk˘m zpÛsobem vytváfií nebezpeãnou, chameleónskou, v‰ehoschopnou postavu
bezskrupulózního kardinála Zambelliho. Hned ve dvou rolích inscenaci zdobí pfiesvûdãiv˘ a nadmíru obûtav˘ v˘kon Evy
Ventrubové. Jana Musilová jako Královna a Miroslava Koláfiová jako Královna matka spoleãn˘mi silami úspû‰nû vytváfie-
jí pro Krále ned˘chatelnou atmosféru jeho domova, kterou korunuje jeho tup˘ syn ve v˘borném podání jak Vojty Blahuty,
tak i Luká‰e Janoty. Velmi pfiesvûdãiv˘ je Jakub Przebinda v postavû jednoduchého a zmateného Mladého mnicha. Hned
ãtvefiice kolegÛ Stanislav Slovák, Josef Jurásek, Rastislav Gajdo‰ a Ján Jackuliak vytváfiejí celou fiadu postav pfiíbûhu.
V‰ichni jsou díky své koncentraci i pfiesnû zvolen˘m charakterÛm právû tou silou inscenace, která z ní ãiní mimofiádnû
sevfien˘ tvar. Ze v‰ech jimi vytvofien˘ch postav je nutné vyzvednout svefiepého a proradného Gilberta Foliota, biskupa
lond˘nského v excelentním podání Jána Jackulika. Dal‰í v˘znamnou hereckou devízou inscenace je její komediální kon-
trapunkt, realizovan˘ na bázi odvûk˘ch divadelních receptur posvûcen˘ch samotn˘m velk˘m Shakespearem, kter˘
pomáhá v tom nejlep‰ím slova smyslu odlehãit tr˘znivou základní atmosféru díla. Jaroslav Matûjka i Michal Isteník se stali
díky své kreativitû tolik potfiebn˘m kofiením pro kvalitní v˘sledek díla. Jsou aÏ zpovykanû nad‰ení ze své prosté jevi‰tní
existence, coÏ je samozfiejmû chvályhodná infekce strhávající diváky i kolegy. A je o to úspû‰nûj‰í, oã více je opfiena
o technickou i mentální v˘bavu obou aktérÛ. Dal‰í nádhernou stûnou vzácného drahokamu této inscenace je v˘kon Hany
Holi‰ové v roli ne‰Èastnû zavrÏené Gvendoliny. Znamenitû vyuÏívá v‰ech sv˘ch schopností i úÏasného daru
pfiesvûdãivosti k v˘teãnému v˘sledku svého snaÏení. Dal‰í ozdobou inscenace i vzácn˘m protûj‰kem neurvalému Králi
Jindfiichovi je zde filigránsky pfiesn˘, neopakovatelnû osobit˘ a stejnû tak nepfiepjatû rozko‰n˘ Viktor Skála v roli fran-
couzského krále Ludvíka. Je radostí sledovat jeho otevfienou vnitfiní hru, jeho vychytralé a nenásilné my‰lenkové sko-
taãení, jeho lehkost a ladnost i v na prv˘ pohled traumatick˘ch situacích. Elegantní i skvostn˘ v˘kon zároveÀ!

Hra se jmenuje Becket, neboÈ právû tato postava je základním signem pro údûl obou pfiátel Krále Jindfiicha a Tomá‰e
Becketa. Je to jeho ãistá zatvrzelost, jeho vrozen˘ principialismus, které mu nedovolí jednat proti svému ãistému svûdomí.
V Petrovi Gazdíkovi si tato postava na‰la svého optimálního pfiedstavitele. Petr Gazdík vyuÏívá v‰ech pfiedností svého
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talentu, kter˘mi jsou klid, sebevûdomí, mimofiádná vnitfiní bohatost i síla a zde v˘bornû vyuÏitelná jistá pozitivní mentální
nekomplikovanost. UÏ v poãátku inscenace dává jasné signály k tomu, Ïe jeho dispozice jsou nasmûrovány jinam neÏ ke
grázlovinám a v˘stfielkÛm, ke kter˘m ho vede jeho pfiítel. Trpûlivou soustfiedûností nás obdarovává pfiesvûdãením, Ïe
mravní a etick˘ rozmûr na‰ich rozhodnutí musí vÏdy vítûzit nad pouhou úãelností. Petr ·tûpán pro postavu krále Jindfiicha
jako by se narodil. Se svou postavou nakládá s jasn˘m uvûdomûním si, Ïe se jedná o bytost, která má na sv˘ch bedrech
více starostí, neÏ jenom tu o svÛj vlastní osud a právû s touto daností bojuje. Chce se alespoÀ na chvilku vymanit sv˘m
kaÏdodenním povinnostem. Cel˘ jeho svût je sloÏen z povinností a tak vÛãi nim logicky na rozdíl od svého pfiítele otupí.
Eruptivní, do detailu promy‰len˘ i realizovan˘ v˘kon znovu pfiesvûdãuje, Ïe se v jeho pfiípadû jedná o nejv˘raznûj‰ího dra-
matického herce své generace v na‰í zemi.

Skvûl˘ text, pokorná a proto i úãinná reÏie, která vyuÏívá obrovského potenciálu hercÛ na‰eho divadla a v tomto pfií-
padû navíc i aktuálních umûleck˘ch dispozic dvou osobností na zenitu jejich schopností – Petra Gazdíka a Petra ·tûpá-
na. V˘jimeãnû zdafiilá inscenace korunovala dal‰í úspû‰nou sezonu Mûstského divadla Brno.

Poãet repríz k 31. 12. 2010: 24
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Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a

SNY SVATOJÁNSK¯CH
NOCÍ
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hudba: Zdenek Merta
Scéna: Emil Koneãn˘
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Choreografické nastudování: Erika Kubálková

Obnovená premiéra: 23. ãervna 2011
na Biskupském dvofie

Za v˘znamn˘ pozitivní poãin na‰eho divadla je tfieba povaÏovat „obsazení“ unikátního brnûnského Biskupského dvora
pro letní divadelní ãinnost v na‰em mûstû. Uvedli jsme zde nejprve ve tfiech pfiedstaveních obnovenou inscenaci
muzikálové feérie Zdenka Merty a Stanislava Mo‰i Sny nocí svatojánsk˘ch. Inscenace je neoddiskutovateln˘m grun-
tovním dílem nové éry na‰eho divadla, byla hrána v rÛzn˘ch jazycích po celé Evropû, má stálé a nad‰ené obecenstvo
a vzhledem k tomu, Ïe v záfií oslavíme neuvûfiiteln˘ch dvacet let od premiéry tohoto kusu, bylo jen zdvofiilé pfiipravit její
obnovenou premiéru.
Vedle kolegÛ, ktefií v ní vystupují jiÏ témûfi dvacet let, se objevilo hned nûkolik zcela nov˘ch. Skuteãn˘m zjevením se pak
stal v˘kon Ale‰e Slaniny v hlavní roli skfiítka Puka. Naprosto suverénnû zvládl v‰echny nelehké polohy této role. Její
skeptickou jízlivost, permanentní opovrhování ve‰kerenstvem, tolik podstatn˘ sarkasmus a to v‰e skrze mimofiádnû
nároãn˘ pûveck˘ part a navíc ve velmi krátkém zku‰ebním termínu. Tento v˘kon nelze naz˘vat záskokem. Ale‰ Slanina
obohatil roli Puka mnoha osobnostními pfiíspûvky, které v inscenaci novû vytvofiily zdafiile fungující pÛsobivé momenty
a navíc dokázal svázat cel˘ pfiíbûh sv˘m specifick˘m komentáfiem. Podobnû senzaãnû se se sv˘m nov˘m a nelehk˘m
úkolem vyrovnala i Johana Gazdíková. Part, kter˘ byl v koneãné verzi napsán pro Petru JanÛ, si pfiizpÛsobila naprosto
ojedinûl˘m zpÛsobem. Její v˘kon byl komplexnû dokonal˘ – sv˘m nasazením, v˘razem, profesionalitou, zvládnutím v‰ech
úkolÛ i vyznûním. Obdobnû úspû‰nû se v rychlém ãase se sv˘mi úkoly vyrovnali i Ivana Skálová s Petrem Brychtou. Jako
kdyby v inscenaci vystupovali jiÏ mnohokrát. Suverénní! V novém prostfiedí, v nov˘ch souvislostech a v po v‰ech
stránkách obdobnû silnû úãinném pfiedstavení touÏícím podat zprávu o smyslu na‰í existence, o smyslu na‰í podstaty
– na‰í touhy, na‰í lásky. Je to sen, nebo skuteãnost? Dvacet let fungující metafora strhuje své obecenstvo na stejné bázi,
stejn˘mi prostfiedky a nebojím se i fiíci, Ïe vy‰‰í profesionalitou.

Poãet repríz k 31. 12. 2010: 3
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Edmond Rostand

CYRANO
Z BERGERACU
Pfieklad: Jaroslav Vrchlick˘
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Úprava: Stanislav Mo‰a, Jaromír Vavro‰
Hudba: Daniel Forró
Scéna: Emil Koneãn˘
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Pohybová spolupráce: Josef Jurásek

Obnovená premiéra: 30. ãervna 2011
na Biskupském dvofie

Podobn˘ neoddiskutovateln˘ úspûch zaÏila rovnûÏ na
Biskupském dvofie i nová premiéra jiÏ více neÏ ãtyfii roky
v na‰em divadle nehrané inscenace Rostandova Cyrana
z Bergeracu. Senzaãní Igor Ondfiíãek s úchvatnou Alenkou
Antalovou byli doplnûni celou fiadou nov˘ch kolegÛ, z nichÏ
v rÛzn˘ch rolích vynikli Martin KfiíÏka, Vojtûch Blahuta,
Jakub Przebinda, Rastislav Gajdo‰, Petr Brychta, Lucie
Zedníãková, Mária Lalková, Marta Prokopová a Kvûtoslava
Ondráková. V roli Kristiána pak triumfoval Jifií Mach, kter˘
svou spontánní upfiímností dokonal obraz onoho historicky
fenomenálního trojúhelníku.
Témata, která tato geniální romantická báseÀ rozehrává,

jsou vûãná. B˘ti ãestn˘ za kaÏdou cenu a za v‰ech okolností, b˘ti ‰lechetn˘ a aristokratick˘ i proti v‰em nástrahám osudu,
b˘ti skuteãn˘m pfiítelem a zÛstat vûrn˘ lásce aÏ za hrob – kdo by o tom nesnil, kdo by po tom netouÏil, kdo by tomu
nepodléhal a navíc, kdyÏ se jedná o skvostnou poezii!
Spontánní a nad‰en˘ ohlas obecenstva i na‰e nejhlub‰í pfiesvûdãení nás vede k rozhodnutí, Ïe se obû tyto inscenace
vrátí do na‰eho repertoáru a Ïe je budeme hrát i v na‰em divadle.

Poãet repríz k 31. 12. 2010: 2
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Martin Doepke

KRÁSKA A ZVÍ¤E
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hudba: Martin Doepke
Dirigenti a hudební nastudování: Karel Cón,
Karel Albercht
Scéna: Jaroslav Milfajt
Projekce: Petr Hlou‰ek
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Choreografie: Igor Barberiç

Premiéra: 23. ãervence 2010 ve Wiltzu (Lucembursko)

Podobnû jako i v jin˘ch minul˘ch mezinárodních kopro-
dukcích jsme pfiipravili inscenaci pro evropské turné
s pfieváÏnû zahraniãními aktéry a to v nûmecké fieãi.
Projekt je doplnûn na‰ím orchestrem, na‰í technikou
a nûkolika úãinkujícími.

Muzikálová pohádka mûla svou premiéru v Nûmecku
v roce 1994 a pfiedbûhla tak svûtovou premiéru populární
Disneyho verze. Svûdkové nûkter˘ch produkcí a zástupci
autorské agentury povaÏují na‰i jevi‰tní adaptaci za
jednoznaãnû nejlep‰í. Scéna Jaroslava Milfajta a Petra

Hlou‰ka je ve své formû umoÏÀující bleskové promûny úÏasná a navíc v‰echny obrazy, které vytváfií, nás pfiímo vtahují
do dûje. Pohádce odpovídající nádherné kost˘my Andrey Kuãerové vycházejí z doby, ve které se pfiíbûh odehrává a pfii-
tom, pfiedev‰ím u pohádkov˘ch postav, útoãí na na‰e smysly svou neobvyklostí a krásou i dûsem.

Choreografie Igora Barberiãe je plná energie i - zde tolik potfiebné - magiãnosti. ReÏisér Stanislav Mo‰a je ve v‰ech
zahraniãních kritikách oznaãován za toho, kter˘ tento muzikál zcela novû a pfiitom pfiesnû vyloÏil a v mnohém i dotvofiil.
Nakonec v‰echny recenze mluví o na‰í inscenaci s velikou úctou a nad‰ením!

Orchestr pod vedením Karla Cóna a Karla Albrechta hraje v kombinaci s nahrávkou a pfii celém turné podával skvûl˘
v˘kon pfii neustále se mûnících podmínkách.

V‰ichni zahraniãní interpreti - aÈ uÏ z Nûmecka, Rakouska, ·v˘carska, Maìarska, Slovenska nebo âech - vybraní na
konkursech ve Vídni a v Hamburku, realizovali své herecké, taneãní i pûvecké party na té nejvy‰‰í moÏné úrovni.

Poslání pohádky je prosté a pfiitom mu vÏdy a stále podléháme. Skuteãná krása lidské bytosti nemá nic spoleãného
s jeho krásou vnûj‰í, n˘brÏ a jedinû s krásou lidské du‰e, mysli a srdce.

âeská premiéra se v pfiekladu Michaela Prostûjovského odehraje na Hudební scénû na‰eho divadla v kompletním
obsazení ãleny souboru Mûstského divadla Brno 24. záfií 2011.

Poãet repríz k 31. 12. 2010: 82
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Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová

·KOLA ZÁKLAD ÎIVOTA
ReÏie: Hana Bure‰ová
Dramaturgie: ·tûpán Otãená‰ek
Scéna: David Marek
Kost˘my: Samiha Maleh
Hudební aranÏmá: Zoltán Li‰ka, Karel Cón
Hudební nastudování a korepetice: Karel Cón
Choreografie: Jana Hanu‰ová
Svûteln˘ koncept: Filip Wiesner
Asistent reÏie: Igor Ondfiíãek
Dramaturgická spolupráce: Jifií Závi‰

Premiéra: 11. a 12. záfií 2010 na âinoherní scénû

Kdo by neznal legendární film ·kola základ Ïivota? Kdo
by nebyl schopen citovat nejvût‰í perly jeho scénáfie? I my
se v na‰em divadle setkáváme s tím, Ïe fiada replik, je‰tû
neÏ je vyslovena konkrétním hercem, sborovû zazní od
divákÛ v sále. Pfiesto je na‰e inscenace reÏisérky Hany
Bure‰ové v mnohém originální a posouvá nûkteré
z hlavních témat do nov˘ch, zajímav˘ch rozmûrÛ. ByÈ se
nejedná o inscenaãní koncept, kter˘ vznikl pfiímo pro na‰e
divadlo, pfiivítali jsme spoleãnû s obecenstvem adaptaci
reÏisérky i jejího dramaturga ·tûpána Otãená‰ka hned
z nûkolika dÛvodÛ. Formální promûna komediálního, fil-
mového, resp. divadelního scénáfie na part hudebního

divadla, konkrétnû na hru s písnûmi za doprovodu Ïivého orchestru vystupujícího na jevi‰ti a sloÏeného pfiímo z aktérÛ
hry, sympaticky potvrzuje smûfiování na‰eho divadla a zároveÀ dodává inscenaci zcela nové kvality. Druh˘ novátorsk˘
poãin reÏisérky se pak odehraje témûfi neznatelnû aÏ v samotném konci hry, kdy se poslání rozpustilé gymnaziální hfiíãky
promûní v krut˘ povzdech nad na‰í obecnou lidskou naivitou, kdy jako stín proletí nad hlavami rozdovádûn˘ch ‰tudákÛ
pfiipomenutí jejich fatální budoucnosti urãené nástupem fa‰ismu, resp. druhou svûtovou válkou.

Ale zpût k základním kamenÛm této témûfi burleskní zábavy! Jsou tvofieny pfiedev‰ím oním v‰eobecnû znám˘m
fieãi‰tûm, kter˘m proteãe nemalá ãást Ïivota kaÏdého z nás. Stfiet ÏákÛ (studentÛ) s jejich uãiteli (kantory), stfiety ‰tudákÛ
se ‰tudáky, stfiety kantorÛ s kantory, to je vÏdy nevyãerpatelná studnice humoru, kter˘ je vÏdy postaven pfiedev‰ím na
charakteristikách jednotliv˘ch úãastníkÛ takovéto hry. A ãím více se tyto charaktery odli‰ují od tzv. normality, tím jednozna-
ãnûj‰í je úspûch jejich jevi‰tní existence. To v‰e, co dûlá dobré divadlo záÏitkem.

V prÛbûhu veãera jsme svûdky realizace nûkolika dobov˘ch ‰lágrÛ, které se vÏdy objeví v evokaci na tu kterou situaci.
Choreografie Jany Hanu‰ové jsou rozpustilé, „puberÈácky stfielené” a divoce nakaÏlivé. Vycházejí logicky z hyperenergie
dospívání a v‰ichni interpreti se jim s nad‰ením podfiizují. Zvlá‰tní pochvalu si za své pohybové kreace zaslouÏí tiché
dûvãátko alias Marta Nováková v podání Lenky Janíkové. To, Ïe se herci pfii v‰ech písních stávají rovnûÏ i interprety
hudební sloÏky, jen dokazuje vysoké dispozice na‰eho souboru. Scénu Davida Marka tvofií jen nûkolik ‰kolních lavic
a katedra s tabulí, kter˘Ïto nábytek je umnû vyuÏíván k rozliãn˘m hrátkám, pfii nichÏ se jednotlivé ãásti promûÀují tak, jak
je to v dûtsk˘ch hrách obvyklé, tedy na jiné pfiedmûty, napfi. loì atp. Zvlá‰tní zmínku si zaslouÏí vycpan˘ pták visící vysoko
nad tfiídou a povaÏovan˘ za bûÏnou ‰kolní rekvizitu aÏ do okamÏiku, kdy v nûm diváci mohou vidût fa‰istickou orlici.
Kost˘my i líãení návrháfiky Samihy Maleh pfiesnû odpovídají dobû vzniku pfiedlohy a roztomile podtrhnou jednotlivé
charaktery.

Jaké pfiekvapení zaÏijí diváci, kdyÏ se opu‰tûn˘ch hudebních nástrojÛ pfii pfiídavku chopí pfiedstavitelé kantorÛ - jsou
to oni, kdo hudebnû ovládnou jevi‰tû. Zdenûk Junák jako latináfi a nûmãináfi Lejsal realizuje svou postavu jako bytost
touÏící po absolutní pfiesnosti. Je jiÏ mírnû obrou‰en˘ neustál˘m opakováním se pfii kontaktu s nekoneãn˘mi generacemi
studentÛ, pfiesto mu v‰ak zbude i prostor na úlisné patolízalství a podlézání. V‰e hraje s absolutní energií, nad‰ením
i drobnou mírou nadsázky. To Ladislav Koláfi svého matikáfie Gábrlíka staví z ingrediencí ‰ílené popletenosti,
sebezahledûnosti, a tak mu vychází postava jakoby z jiné planety, coÏ je v kontextu této inscenace jen správné. Martin
Havelka v roli uãitele chemie a fyziky Cafourka se zdvofiile vyrovnává s jeho mladick˘m nad‰ením i vírou ve spravedlnost.
Onoho „hrdinu ‰koly” hraje vûrohodnû, s tolik potfiebnou mûrou sympatie. Feministickou sexistku, dûjepisáfiku
Suchánkovou, vybavuje Irena Konvalinová aÏ zrÛdn˘m fanatismem, kter˘ v‰ak znamenitû dovoluje rozehrávat aÏ do
absurdna i ty nejbanálnûj‰í situace. Suplentku BoÏenku Lachoutovou, která je vlastnû pfiíslibem nového svûta, nové
morálky, nov˘ch moderních pedagogick˘ch postupÛ, zaloÏen˘ch na normálním lidském pfiístupu ãlovûka - uãitele
k ãlovûku - Ïáku, hraje dojemnû jemná, osobnostnû zaujatá i ti‰e bojující Ivana VaÀková. Role fieditele ‰koly, ‰kolníka
i inspektora úspû‰nû realizují na rÛzn˘ch stylizaãních úrovních Karel Mi‰urec, Josef Jurásek a Zdenûk Bure‰.

Hned na poãátku hodnocení herecké práce kolegÛ, ktefií realizují postavy jednotliv˘ch studentÛ, je zapotfiebí fiíci, Ïe jiÏ
váÏná ãást z nich dávno odrostla ‰kolním ‰kamnÛm. A pfiitom to není ku ‰kodû, neboÈ obsazení tûchto Ïákovsk˘ch rolí na



první pohled nepfiimûfienû star‰ími herci je jen zdánlivû kontraproduktivní. Naopak! Jejich vûk nás logicky pfiivádí k úvaze,
Ïe kauzalita v‰ech obdobn˘ch pfiíbûhÛ ze stfiedních ‰kol je vlastnû vûãná. Navíc kaÏd˘ z nich plnû zapojuje ve‰ker˘ zbyl˘
potenciál sv˘ch dûtsk˘ch du‰í do tohoto bláznivého ‰kolního angaÏmá. I kdyÏ se jedná o spoleãnost pfieváÏnû muÏskou,
nelze nevyzvednout v˘kony tfií kouzeln˘ch dívek - správné Ïáby Andy Pafiízkové v podání Hany Holi‰ové, která je svou
letorou nejblíÏe chlapecké mentalitû její tfiídy, Ivana Skálová pak tfiídní krásce Irmû Jánské propÛjãuje i rozko‰nû typickou
omezenost odbarven˘ch blond˘nek. Lenka Janíková hraje své tiché dûvãátko - Martu Novákovou - na hranici sebe-
po‰kození, a to jak psychického, tak i fyzického. V‰echna tfii dûvãata jsou i mimo své nádherné herecké, pûvecké
a taneãní kreace trpûliv˘mi, pozorn˘mi a vdûãn˘mi diváky blbÛstek rozehrávan˘ch jejich muÏsk˘mi protûj‰ky. Alan
Novotn˘ jako vûãn˘ ãtenáfi Karel Peterka pfiiná‰í do hry potfiebnou barvu arogantní pov˘‰enosti a vûku odpovídající
apatie. Igor Ondfiíãek, coby fotbalov˘ idiot Tonda Holous, dûlá ãest názvu své figury poãínaje maskou a konãe skotaãiv˘m
temporytmem omezeného my‰lení. Nádhernou studii ‰plhouna Václava Krhounka zde realizuje Vojtûch Blahuta - pfiesnû
u‰lápnut˘, zakomplexovan˘, v‰udypfiítomn˘ závistivec. Podobnû jako v‰ichni ostatní kolegové i Vojta Blahuta svého
hrdinu mistrovsky vybavuje fyzick˘mi tiky odpovídajícími pfiesnû pubertálnímu vûku jejich hrdinÛ. Milan Nûmec v postavû
básníka a estéta Daniela Boukala akcentuje jeho vysokou, zde témûfi nepatfiiãnou inteligenci, která se, nemajíc oporu ani
v kantorech ani ve ‰tudácích, nutnû propadá do tr˘znivé sebeironie a vyjadfiuje se jiÏ jenom nesmírnû zajímav˘m a pfii-
tom pochopiteln˘m, i kdyÏ nesrozumiteln˘m brbláním. Tfiídní bufiiã a odbojník Jindfiich Benetka je Petrem ·tûpánem hrán
sympaticky jako chlapec minulého vûku. I zde je nutno pochválit v‰echny herce v této inscenaci za to, Ïe nepodlehli chuti
pfiedvádût souãasné sympaÈáky - teenagery. U v˘stavby role Petrem ·tûpánem dochází k zajímavé ãasové konfrontaci,
kdy se divák stává svûdkem toho, jak se kdysi v „oslích létech” mohli zásadovû a vzne‰enû chovat lidé, ktefií i v dospûlosti
byli uznáváni pro svÛj charakter. Zcela brilantnû svou roli zá‰koláka a repetenta Ády âufiila vytváfií Viktor Skála.
Vyzbrojen˘ parukou podniká triumfální v˘let do své klackovité éry a nechává nám s úÏasem si vychutnávat jeho extrém-
ní pubertální erupce - mentální i fyzické.

Nûktefií „mudrci” inscenaci upírají její filozofick˘ rozmûr. Opak je pravdou. A to hned ze dvou dÛvodÛ. Za prvé jasnû
dokazuje, jak nám fenomén smíchu mÛÏe pomoci pfiekonat ta nejobtíÏnûj‰í Ïivotní období a za druhé skrze v‰e, co se na
jevi‰ti odehrává, nás odkazuje k závaÏn˘m úvahám nad na‰í individuální smrtelností a zároveÀ k úvahám nad na‰í
nesmrtelností, která se realizuje v neustál˘ch vlnách nov˘ch a nov˘ch a vÏdy stejnû tup˘ch a bez sv˘ch kantorÛ nic nevû-
doucích generacích.

Vznikla tak v na‰em divadle mimofiádnû vzácná inscenace, které diváci pro v‰echny její v˘‰e uvedené v˘jimeãné
kvality pravidelnû aplaudují vstoje.

Poãet repríz k 31. 12. 2010: 24
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·imon Caban, Ale‰ Bfiezina

MUCHOVA EPOPEJ
ReÏie, scéna, libreto a choreografie: ·imon Caban
Hudba: Ale‰ Bfiezina
Hudební aranÏe: Martin Wiesner
Hudební supervize a nastudování: Ondfiej Tajovsk˘
První dirigent: Ondfiej Tajovsk˘
Druh˘ dirigent: Martin Procházka
Kost˘my: Simona Rybáková
Projekce: Petr Hlou‰ek
Asistenti choreografie: Simona Lepoldová
a Simona ·eligová
Asistent reÏie: Stanislav Slovák
Dramaturgie: Klára Latzková a Dan Pfiibyl
Korepetice: Monika Jakubíãková
a Jaroslava Michalíková

Svûtová premiéra: 18. záfií 2010 na Hudební scénû

Jsme divadlem, které je obecnû naz˘váno divadlem
repertoárov˘m. Máme svÛj okruh divákÛ pfiedev‰ím rekru-
tovan˘ch z obãanÛ mûsta Brna a jsme tedy pfiímo povinni
jim pfiiná‰et vedle inscenací oãekávateln˘ch i projekty zcela
neobvyklé a nové. A právû takovou se stal opus scenáristy,
reÏiséra, libretisty, v˘tvarníka a choreografa ·imona
Cabana, kter˘ spoleãnû s hudebním skladatelem Ale‰em
Bfiezinou pfiivedl na Hudební scénu inscenaci s názvem

Muchova epopej. Projekt, kter˘ se v mnoha ohledech naprosto li‰í od v‰eho, co zde bylo od otevfiení této scény zatím
uvedeno. Nejedná se o muzikál, nejedná se o ãinohru, inscenace je obrazovû pohybovou freskou, která se s ne tak jako
jindy podstatn˘m libretem, av‰ak více neÏ jindy v˘znamn˘m podílem hudební sloÏky, stává formálnû jak˘msi jevi‰tním
melodramatem. Scénické obrazy od vláãku ne nepodobného dûtské hraãce aÏ po obrovské vize vnitfiních pfiedstav svû-
tovû uznávaného malífie secese Alfonse Muchy - to v‰e doprovází mohutná, témûfi symfonická hudební ambaláÏ na‰eho
bohatû obsazeného orchestru, a tak lze do tfietice potvrdit, Ïe se divák v tomto pfiípadû setkává s nûãím zcela ojedinûl˘m.

Koncentrace ·imona Cabana na v˘tvarnou ãást inscenace nás na jedné stranû dokáÏe nadchnout neb˘val˘mi v˘t-
varn˘mi záÏitky, na stranû druhé v‰ak potlaãuje na divadle tolik oãekávan˘ dramatismus, kter˘ je v tomto pfiípadû
nahrazen vnitfiní, neustále se prohlubující nespokojeností hlavního hrdiny v konfrontaci s jeho literárnû pojat˘m okolím.
Kost˘my Simony Rybákové
dodávají inscenaci skrze svou
formu pocit zvlá‰tní a krásné
vzdu‰nosti a lehkosti. Logicky
dochází v kost˘mování k opisu
dobové reality, av‰ak sympa-
ticky témûfi zásadnû jenom
v bílé a ãerné barvû. Velk˘
podíl na úspûchu inscenace
má nov˘ ‰éfdirigent Ondfiej
Tajovsk˘, kter˘ spoleãnû
s autorem hudby Ale‰em
Bfiezinou z jedné strany melo-
dramatickou, ze strany druhé
pompéznû filmovou hudbu,
nastudoval. Je nutno vyzved-
nout hráãské zanícení i um
celého orchestru, kter˘ tuto
inscenaci sv˘m v˘konem ne
doprovází, n˘brÏ spoluvytváfií.

Pfiíbûh o krutém stfietu
kfiehké a ãisté du‰e umûlce,
kter˘ se absolutnû odevzdal
své práci se svûtem kolem
nûj, kter˘ je pln˘ nástrah,
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zá‰ti, závisti a nenávisti, nás nese pfies rÛzné etapy Ïivota Alfonse Muchy - tu ‰Èastné, jindy plné oãekávání a samozfiej-
mû i tragiky. A i kdyÏ v prÛbûhu svého Ïivota malífi jednoznaãnû nevyhrává a stále dál se potácí mezi touhou tvofiit
a moÏnostmi tuto touhu naplÀovat, odehrává se nad jeho jiÏ skonãen˘m Ïivotem v hloubi na‰ich myslí dialog vedoucí
k ãirému pfiesvûdãení o tom, Ïe skuteãn˘m a jedin˘m vítûzem v‰ech tûch ‰arvátek je mimofiádné umûní jiÏ zesnulého
malífie. Vzácné to uvaÏování!

V inscenaci, kterou realizujeme jako poklonu geniálnímu duchu Alfonse Muchy, slouÏí s pokorou v jakémsi zvlá‰t-
ním vytrÏení celá fiada kolegÛ v mnoha rolích rÛzn˘ch profesorÛ, umûlcÛ i pseudoumûlcÛ, studentÛ, zástupcÛ spoleãnos-
ti, postav z obrazÛ, modelÛ. ZaslouÏí si velkou úctu, pochvalu i podûkování. PrÛbûÏnû inscenaci zdobí i tfii vize - du‰e,
které s noblesou vytváfiejí Andrea Bfiezinová, Svetlana Slováková a Bohumil Vitula. Adolfa Loose ve specifickém tem-
porytmu realizuje Jakub Przebinda. Je krásnû agresivní, arogantní, provokativní i vûcn˘. Je v této více literární neÏ dra-
matické inscenaci hlavnímu hrdinovi v˘razn˘m a hodnotn˘m partnerem. Roli otce, hospodského a otce hrabûte po
onemocnûlém Karlu Janském obûtavû pfievzal a svou erudicí a pregnantností zaujal Miloslav âíÏek. Aristokratiãností,
prost˘m rozumem i sarkasmem a ironií exceluje v rolích nakladatele, hrabûte Khuena-Belasiho a C. R. Cranea Du‰an
Vitázek. Lenka Bartol‰icová slouÏí v roli Mme Charlotte s pfiehledem i beze snahy na sebe jakkoli upoutávat pozornost.
Muchovu femme fatale a baronku Rothschildovou hraje Hana Kováfiíková. Je stejnû tak odpovídajícím zpÛsobem
Ïivoãi‰ná, jako i správnû racionální. Jaroslav Matûjka v postavû kolegy Marolda pfiedvádí disciplinovan˘ v˘kon, kter˘
zásadním zpÛsobem napomáhá celkové struktufie hereck˘ch vztahÛ v inscenaci. Podobnû jako závistiv˘ a mstící se
Vroubek Tomá‰e Saghera - tento chladn˘ extrakt typicky ãecháãkovské neumûtelské arogance. Stanislav Slovák dominu-
je jevi‰ti jako spontánní, ukfiiãen˘ a srdeãn˘ Gauguin a s obdobnou úspû‰ností realizuje i svou postavu u‰lechtilého ‰ejka
Ibn Sauda. Zásadní Ïivotní Muchovou inspirací jsou zde dvû postavy Marie a Sarah Bernhardtové - obû vytváfiené mis-
trovskou minuciózní drobnokresbou stejnû tak zku‰ené jako i uhranãivé, laskavé i vzru‰ující a provokující Markéty
Sedláãkové.

Michal Isteník v roli titulní témûfi nesejde z jevi‰tû, stejnû tak ani z myslí a srdcí divákÛ této inscenace. Zanechává
v nás nádherné stopy po zápasech s lidskou malostí, dokáÏe nás naplnit nad‰ením a euforií pro svou umanutost tvofiit
stejnû tak radostnû, jako i odpovûdnû. Jde osobnostnû i technicky o vytfiíben˘ v˘kon, kter˘ korunuje tento neb˘val˘ insce-
naãní opus, jenÏ nevznikl z prosté reakce na aktuální události, které se odehrály kolem jeho zásadního díla, tedy
Slovanské epopeje. Dílo se zrodilo z hluboké úcty vÛãi mimofiádnému talentu a umûní nádherné, velké i kfiehké osobnosti,
která se zásadním zpÛsobem zapsala do historie v˘tvarného umûní, a jak jsme se stali svûdky v na‰í inscenaci - i do v˘kladu
etiky a mravnosti na‰eho svûta.

Poãet repríz k 31. 12. 2010: 14
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Sofokles

OIDIPUS KRÁL
Pfieklad: Jan Skácel
ReÏie a úprava: Stanislav Mo‰a
Scéna: Jan Du‰ek
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Hudba: Zdenek Merta, Karel ·karka
Hudební nastudování: Karel ·karka
Asistent reÏie: Jan Mazák
Dramaturgie: Jifií Závi‰

Premiéra: 30. a 31. fiíjna 2010 na âinoherní scénû

Vedle radosti, kterou zaÏíváme pfii objevování zcela
nov˘ch a originálních projektÛ, které uvádíme na na‰ich
jevi‰tích, vnímáme i jako nutnou povinnost realizovat insce-
nace na tûch základech, které zásadním zpÛsobem
ovlivÀovaly na‰e dûjiny, na‰e vnímání v˘znamu a smyslu
na‰í existence v nich. A kde jinde nacházet témata k tûmto
disputacím, neÏ v dílech z klasického odkazu svûtové dra-
matické tvorby, tedy i v dílech odkazu antického svûta.
Sofoklova tragédie Oidipus král pfied nás v nádherném pfie-
básnûní Jana Skácela pfiedkládá odvûk˘ problém jak kodi-
fikovat zákony, kter˘mi se lidé mají fiídit a jak se vÛãi tûmto
zákonÛm postavit, pakliÏe se dotknou nás samotn˘ch.
Fatální pfiíbûh Oidipa je natolik znám, Ïe ho citují i lidé, ktefií

divadla tak ãasto nenav‰tûvují. A tak bylo nutné zvolit koncept, kter˘ by tuto známou historii zmaterializoval v takové
podobû, aby se zadfiela znovu divákÛm pod kÛÏi tak, jak toho byla schopna jiÏ v prÛbûhu více neÏ sta generací. ReÏisér
Stanislav Mo‰a zvolil formu, která má své kofieny v tûch nejstar‰ích vefiejn˘ch produkcích, pro které byly typické sborov˘
pfiednes, spoleãnû kladené otázky i spoleãné naslouchání, byÈ jiÏ notoricky známého pfiíbûhu. I proto unifikované bílé
kost˘my Andrey Kuãerové, které odkazují na spoleãn˘ fundament kaÏdé lidské bytosti v tzv. „stádu lidí”, proto nejenom
spoleãná recitace mnohdy voicebandového charakteru, ale i spoleãn˘ zpûv a rytmizované vzdechy i hekání, proto
sborové ‰eptání ve tmû, a to v‰e za jedin˘m úãelem dovolávání se individuálního zaujetí pfii debatû o problémech tzv.
vy‰‰ího principu na‰eho bytí.

Pro zv˘‰ení tohoto efektu se v‰e odehrává v prostoru, kter˘ má evokovat antick˘ amfiteátr, na jehoÏ proscéniu je hmota
ne nepodobná hlínû - prachu,
ze kterého v‰e Ïivé povstává,
aby se do nûj zpátky obráti-
lo... I scénograf Jan Du‰ek
volí z dÛvodÛ Ïádané kon-
centrace na herectví pouze
barvy bílou a ãernou.

Inscenací nás provází
postava Fauna, vûdoucí
bytosti, která stojí mimo ná‰
lidsk˘ svût, bytosti, která nás
mÛÏe peskovat i vysmívat se
nám, a pfiitom si zachovávat
od nás ten správn˘ odstup.

Diváci jsou tímto dra-
matem plnû zaujati a strÏeni,
dá se fiíci, Ïe v prÛbûhu hry,
kterou realizujeme bez pfie-
stávky, jim tempo informací,
v˘razné herecké v˘kony
i komplex v‰ech dal‰ích
v˘konÛ na jevi‰ti, nedává tzv.
„vydechnout”. I proto dochází,
tak jako pfii realizování tohoto
antického dramatu, obvykle
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k v˘raznému katarznímu úãinku, kdy obecenstvo je‰tû dlouho po opu‰tûní sálu se k tomuto veãeru vrací a diskutuje o nûm,
aÈ uÏ individuálnû (divák sám se sebou), ãi ve spoleãnosti.

Inscenaci zdobí v˘kon taneãnice Simony ·eligové, která v roli Fauna strhává na‰i pozornost sv˘m pohybov˘m i mi-
micky neobvykl˘m v˘born˘m projevem. Inscenace je otevfiena scénou s velmi mal˘mi dûtmi, které v‰ak pfiesto dokáÏou
b˘t zcela pfiesvûdãivé. Pfii obvyklém podûkování a pochvale sboru je nutno i v tomto pfiípadû poznamenat, Ïe kaÏd˘
z ãlenÛ tohoto chóru musí znát cel˘ text inscenace zpamûti, neboÈ dochází k neutuchajícímu prostupování jednotliv˘ch
textÛ. Z tohoto chóru vystupují na jevi‰tû nûkteré postavy, které mají zásadní vliv na v˘voj pfiíbûhu. Vû‰tec Teiresias Josefa
Juráska nás v‰echny fascinuje pro schopnost uhranãivého v˘konu, kter˘ je vystavûn na pilífii vnitfiního nutkání sdûlit obci
i vladafii pravdu, aãkoliv rozum napovídá, Ïe by bylo lépe onu pravdu smlãet. Obdobnû i Zdenûk Bure‰ musí b˘t v postavû
past˘fie Oidipem donucen k pravdivé v˘povûdi. I jeho v˘kon je znamenit˘. BûÏn˘m hodnocením se vymyká v˘stup
Jaroslava Matûjky v postavû Oidipova sluhy. To není bûÏné herectví - to je dar, kter˘m herec ãas od ãasu mÛÏe skrze
svou individuální rozbitou du‰i adaptovanou na cizí pfiíbûh obdarovat své diváky i kolegy. VÛdcem chóru je zde v postavû
starce koncentrovan˘ Jan Mazák, kter˘ s umanutostí mu vlastní tr˘zniv˘mi otázkami pfiivádí Oidipa ke koneãnému
poznání. Viktor Skála pak stfiídmostí, koncentrovaností a sebeovládáním vytváfií opozitum vÛãi Ïivelnému vládci Oidipovi.
Je skuteãnou autoritou, která si dokáÏe zjednat pozornost i na minimální plo‰e. Jeho herectví je jak pfiesnû cílené, tak
i vícevrstevnatû my‰lenkovû rezonující. Radostnû i bolestnû vnímají diváci v˘kon Ivany VaÀkové v postavû Královny
Iokasty. Ona radost se rodí z prosté pfiítomnosti u mimofiádného hereckého v˘konu, kter˘ nás v‰ak pro svÛj v˘sledn˘ efekt
logicky zarmucuje, a tedy bolí. Její v˘jimeãná herecká osobnost nás rozechvívá kaÏd˘m, byÈ sebemen‰ím gestem, kaÏ-
dou replikou, která nás podobnû jako ji niãí.

Jifií Mach nastupuje do inscenace jako suverénní mlad˘ král s jiÏ urãitou zku‰eností, kter˘ je schopen fie‰it kompliko-
vané úkoly i záhady aÏ do chvíle, kdy se mu do cesty postaví epidemie moru. Suverén se promûÀuje v témûfi fanatického
naplÀovatele sebou stanoven˘ch úkolÛ královsk˘m slovem promûnûn˘ch zákonÛ, aby se pak v postupném propadání se
do pravdy v jejich osidlech sám nejprve na‰el a následnû i nutnû potrestal. ¤adu otázek, od onûch prost˘ch aÏ po ty
kvílivé, stanovuje bytost, která pro takov˘to osud vÛbec nebyla pfiedurãena. Jifií Mach se brilantnû vyrovnává se v‰emi
meandry své role, která mohla b˘t, je a zajisté i bude pro prostou nepoznatelnost na‰í budoucnosti urãována komukoliv
z nás. Síla odkazu geniálního dramatu byla v na‰em divadle mírou vrchovatou naplnûna. Ztichlé, zaujaté a po skonãení
dlouho a ohromnû aplaudující obecenstvo to jasnû dokládá.

Poãet repríz k 31. 12. 2010: 13
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Disney's & Cameron Mackintosh's

MARY POPPINS
Libreto: Jullian Fellowes
Hudba: Robert B. Sherman, Richard M. Sherman,
George Stiles
Texty písní: Robert B. Sherman, Richard M. Sherman,
Anthony Drewe
Pfieklad: Jifií Josek
ReÏie: Petr Gazdík
Hudební nastudování: Dan Kalousek
Dirigenti: Dan Kalousek, Franti‰ek ·terbák
Hudební supervize: Igor Vavrda
Scéna: Petr Hlou‰ek
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Vokální nastudování: Karel ·karka
Choreografie: Lucie Holánková
Co-Choreograf: Denny Ratajsk˘
Dramaturgie: Jan ·otkovsk˘
Asistenti reÏie: Jana Gazdíková, Aneta Majerová,
Milan Nûmec
Asistenti choreografie: Ivana Kloubková,
Katefiina âadová
Korepetice: Dan Kalousek, Monika Jakubíãková,
Jaroslava Michalíková
Produkce: Zdenûk Helbich

âeská premiéra: 20. listopadu 2010 na Hudební scénû

Ne stále, ale ãas od ãasu o na‰em divadle fiíkám, Ïe je to továrna na zázraky. V pfiípadû na‰í inscenace Mary Poppins
to platí hned mnohonásobnû. UÏ jenom to, Ïe jsme vÛbec získali práva k jejímu uvedení. A to nebylo zadarmo. Musely
pfiedcházet úspû‰né inscenace Olivera!, âarodûjek z Eastwicku a BídníkÛ, abychom si u autorské agentury vyslouÏili
pozici divadla, které mÛÏe s jejich nejlep‰ími a nejv˘znamnûj‰ími opusy nakládat. V pfiípadû Mary Poppins jako teprve
‰esté divadlo na celém svûtû. A kdo se ve vûcech udûlování autorsk˘ch práv nevyzná, tomu vÛbec nemÛÏe dojít, o jak˘
zázrak se vlastnû jedná. Zástupci lond˘nské agentury, ktefií zhlédli premiéru, i zástupci partnerské agentury Disney
Company byli úrovní kvality na‰í produkce znovu zaskoãeni, nad‰eni a v mnoha ohledech ji kladli i nad úroveÀ produkcí
v Lond˘nû ãi New Yorku. Kde hledat pfiíãinu? Stejnû jako v pfiípadech pfiedcházejících inscenací. Na‰e divadlo v souãas-
né dobû disponuje vedle nezbytného moderního technického zázemí takov˘m umûleck˘m souborem, kter˘ se zcela
vyrovná kolegÛm na West Endu ãi na Broadwayi. Tuto skuteãnost konstatuji nejenom já, ale i v‰echny dostupné recen-
ze, které byly o této inscenaci, ale i o jin˘ch, napsány. A pak produkãní schopnosti na‰eho divadla i kreativní mistrovství
realizaãních t˘mÛ. V tomto pfiípadû pod taktovkou ‰éfa muzikálového souboru MdB a reÏiséra Petra Gazdíka. To právû
on mobilizoval síly v pfiípravû uÏ od jara roku 2010, kdy nûktefií kolegové zaãali podstupovat stepafiskou pfiípravu.

Pohádkov˘ pfiíbûh o neutû‰en˘ch pomûrech jedné prÛmûrné lond˘nské rodiny, které dá do pofiádku ponûkud neob-
vykl˘mi schopnostmi vybavená chÛva Mary Poppins, nelze obalamutit nûjak˘mi originálními reÏijními v˘klady a finesami.
Zde musí vládnout fiemeslo a pokora. Jak jinak pfiivést na jevi‰tû dvû malé dûti, které ani neumûjí ãíst a nechat je na tom
jevi‰ti hrát, zpívat a tanãit ve velk˘ch rolích po dobu tfiíhodinové inscenace? Jak jinak neÏ profesionálnû a s pokorou zvlád-
nout v‰echna pfiedepsaná kouzla, vãetnû létání? A jak jinak neÏ s pokorou a fiemesln˘m mistrovstvím pfiipravit inscenaci
tak, aby byla zároveÀ komedií, zároveÀ hlubokou lidskou rodinnou i sociální sondou bez akcentÛ mravouãného kázání,
aby byla fascinující skrze pûvecká a taneãní individuální i sborová ãísla, aby byla prostû jímavá v pfiesnû veden˘ch herec-
k˘ch situacích dokonale ztvárnûn˘ch interpretaãních charakterÛ? A pfiesto lze fiíci, Ïe pfii dodrÏení nespoãetnû mnoha
úkolÛ dan˘ch pfiedlohou, se Petrovi Gazdíkovi podafiilo vytvofiit inscenaci v tom nejlep‰ím slova smyslu originální - tedy
na‰i. Velkou mûrou se na tom podílí v˘tvarnou, prostorovou i projekãní ekvilibristikou v˘tvarník Petr Hlou‰ek za asistence
Jaroslava Milfajta. DokáÏe nás lehce pfiená‰et z místa na místo - od kuchynû ukryté ve sklepení domu, aÏ nad jeho
stfiechy do oblak...

Andrea Kuãerová opût projevila své mimofiádné mistrovství v do detailÛ rozpracovaném nepfieberném mnoÏství jed-
notliv˘ch kost˘mÛ, které jsou stejnû tak pfiehledné, jako i odpovídající jednotliv˘m charakterÛm. Hudebního nastudování
nároãného partu se ujali dirigenti Dan Kalousek a Franti‰ek ·terbák a nutno opût poznamenat, Ïe orchestr na‰eho divadla
pod jejich taktovkou hraje naprosto pfiesvûdãivû a svou pfiesností i razancí spoluurãuje zásadním zpÛsobem ráz celé
inscenace. Choreografie Lucie Holánkové vychází z jednotliv˘ch situací, je vÏdy nenásilná, odpovídá pfiesnû zámûru
a pfiitom je originální i strhující. Ten nejv˘znamnûj‰í tanec se v‰ak odehrává pod vedením Dennyho Ratajského, kter˘
fenomenální stepafiské ãíslo kominíkÛ pfiipravil a zaslouÏenû v nûm triumfuje i jako jeho hlavní pfiedstavitel spoleãnû
s druh˘m protagonistou role Berta Du‰anem Vitázkem. O obou bude je‰tû dále fieã.
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Obdobnû jako v jin˘ch velk˘ch muzikálov˘ch titulech nelze jinak neÏ vyzvednout umûní, nasazení, pfiesnost, profe-
sionalitu i pokoru víceãetného sboru, z nichÏ mnozí vytváfiejí navíc i v˘znamné men‰í i vût‰í role. Pfii individuálním hod-
nocení interpretaãních hereck˘ch, pûveck˘ch i taneãních v˘konÛ v‰ak nelze opomenout následující kolegy: Lenku
Janíkovou a Hanu Kováfiíkovou v roli líbezné paní Corry. Jímavou písní o pomíjivosti lidského ‰tûstí, av‰ak i o jeho
nesmrtelném v˘znamu, nás rozjitfiují Vladimíra Spurná a Jana Gazdíková v roli ptáãnice. V dvojroli Admirála Buma
a fieditele banky s jasnou a bfiitkou suverenitou vystupují Ladislav Koláfi a Karel Mi‰urec. Chudáka popleteného
Robertsona Aye s pfiehledem zvládají Tomá‰ Sagher a Luká‰ Vlãek. Starostlivou paní Brillovou nám pfiedstavuje v plné
ko‰atosti paní Zdena Herfortová, kterou úspû‰nû alternuje Monika Svûtnicová. Lenka Bartol‰icová a Zuzana Maurery
vystupují hned ve tfiech rolích, pfiiãemÏ pfiedev‰ím zazáfií v extrémnû nároãném hysterickém partu sleãny Andrewsové,
a to jak herecky, tak i pûvecky. Jejich hrÛzypln˘ charakter se citlivûj‰ím povahám vrací do snÛ je‰tû dlouho po zhlédnutí
této pohádky. Tatínka George Bankse hrají Martin Havelka a Milan Nûmec - kaÏd˘ jin˘mi prostfiedky, oba v‰ak stejnû
v˘bornû. Martin Havelka sází na zadrÏovanou chlapskou nerudnost a kluãiãí prozfiení, Milan Nûmec je pak více propadl˘
tragické melancholii, aby se do Ïivota vrátil v klaunském nad‰ení. Oba senzaãnû zpívají. Jejich manÏelka Winifred
Banksová má na rozdíl od filmu bohuÏel jin˘ jevi‰tní osud (je zde hereãkou, která se vzdala své kariéry). Pfiesto v‰ak jak
Markéta Sedláãková, tak i Jana Musilová vytváfiejí plnû vûrohodné typy ne‰Èastn˘ch u‰lápnut˘ch manÏelek, které
v podruãí sv˘ch muÏÛ ãekají na zázrak obnoveného rozkvûtu jejich b˘valého ‰Èastného vztahu. I ony zpívají s bravurou.
V inscenaci mají dominantní roli dvû malé dûti. Michael a Jane. Obû tyto dûtské role, které témûfi neopustí jevi‰tû, jsou
obsazeny hned ãtyfimi alternujícími mal˘mi herci. CoÏ je samo o sobû neuvûfiitelné! (Tato nutnost vypl˘vá jak z extrémní
nároãnosti, tak i ze zákonÛ na‰í zemû, které nedovolují zneuÏívat nadmûrnû dûtské práce.) Pfiesto v‰ak v‰echny dûti
naprosto suverénnû, a dokonce se schopností hereckého humoru, s taneãní i pûveckou brilancí sekundují sv˘m
zku‰en˘m star‰ím kolegÛm.

Naprosto v˘jimeãnou kreací taneãní, pûveckou, akrobatickou i hereckou je zde v˘kon pánÛ Dennyho Ratajského
a Du‰ana Vitázka. Denny Ratajsk˘ svou roli zvládá s neobyãejnou perfekcí a sympatickou osobitostí. Du‰an Vitázek pak
nadto disponuje je‰tû zcela neb˘valou vitalitou, která kaÏdého diváka strhává k absolutní úãasti na kaÏdém okamÏiku jeho
mimofiádnû úÏasné jevi‰tní existence.

O titulní roli se v na‰em divadle starají tfii hereãky. Hned ta nejmlad‰í z nich, Johana Gazdíková, byla za v˘kon právû
v této roli nominována na Cenu Thálie, a to uÏ samo hovofií za v‰e. Její dvû star‰í kolegynû Radka Coufalová a Alena
Antalová tuto cenu získaly v minulosti. KaÏdá z nich sv˘m zpÛsobem, a pfiesto v‰echny zcela kouzelnû a aÏ
k nepochopení pfiesvûdãivû, manipulují specificky asertivním zpÛsobem se sv˘mi kolegy na jevi‰ti i s diváky v sále. A stá-
vají se tak nejenom chÛvou tûch opravdov˘ch dûtí na jevi‰ti, ale i onûch dûtsk˘ch du‰í nás divákÛ a nakonec i postav
na‰eho pfiíbûhu. To vyÏaduje mimofiádnou kázeÀ, osobitost a profesionalitu.

Zázraky se dûjí proto, aby pohádky dobfie konãily. Kolegové z jin˘ch divadel sledovali tento ná‰ projekt zpovzdálí
s my‰lenkou, Ïe jsme ãifií kaskadéfii, ktefií se na pÛdû repertoárového provozování divadla pou‰tûjí do inscenace, která
se dá hrát pouze a jedinû v k tomu pronajatém domû nûkolikrát za sebou. Naprosto neb˘val˘ zájem obecenstva, jeho
nad‰ení, opakované náv‰tûvy tohoto pfiedstavení - to v‰e dosvûdãuje to, Ïe se zázrak odehrál a na‰e pohádka o Mary
Poppins tak dopadla ‰Èastnû!

Poãet repríz k 31. 12. 2010: 32
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Stefan Vögel

DOB¤E ROZEHRANÁ
PARTIE
ReÏie: Stanislav Slovák
Pfieklad: Magdalena ·tulcová
Úprava a dramaturgie: Klára Latzková a Jan ·otkovsk˘
Scéna: Jaroslav Milfajt
Kost˘my: Andrea Kuãerová
Hudba: Karel Cón

Premiéra: 11. prosince 2010 na âinoherní scénû

Ov‰em ten nejvût‰í zázrak se odehrál v na‰em divadle
právû na konci roku 2010. UÏ nûkolik let si ani ti nejvût‰í
divadelní optimisté nedokázali pfiedstavit, Ïe by se v jed-
nom veãeru na jevi‰ti jednoho divadla se‰li tfii tak
v˘jimeãné herecké osobnosti, jak˘mi jsou Zdena
Herfortová, Jaroslav Dufek a Ladislav Lakom˘. A stalo se!
ReÏisér Stanislav Slovák spoleãnû s dramaturgy Klárou
Latzkovou a Janem ·otkovsk˘m pfiinesli na repertoár
divadla tuto hru, která byla pÛvodnû my‰lena jako benefiãní
pfiedstavení k jubileu paní Zdeny Herfortové. To, Ïe její
dávní kolegové z Mahenovy ãinohry a je‰tû pfiedtím na‰i
kolegové z Divadla bratfií Mr‰tíkÛ pfiijali tuto nabídku, svûdãí
o tom, Ïe i oni vnímali pfiíleÏitost setkat se znovu na divadle
a ve velk˘ch rolích jako pfiíleÏitost, kterou nelze odmítnout.
Inscenaci kritika i diváci pfiijali s naprosto neobvykl˘m

nad‰ením, které má své kofieny jak v umírnûné reÏii Stanislava Slováka, tak v mistrovsk˘ch hereck˘ch v˘konech v‰ech
protagonistÛ, kter˘m právû ona skromná reÏie dává vyniknout. Stanislav Slovák v‰ak nebyl reÏisérem, kter˘ by pouze
vytvofiil prostor jednotliv˘m aktérÛm a ti by si pak dûlali pouze to, co by se jim zlíbilo. Stal se zdatn˘m konstruktérem situ-
ací, vztahÛ, podtextÛ i vnûj‰ích individuálních i spoleãn˘ch gest, která korunovala rozliãné pasáÏe hry. Peãlivû hlídal v˘voj
jednotliv˘ch charakterÛ a podafiilo se mu skloubit tfii tak silné osobnosti - spoleãnû s dal‰ími dvûma kolegy - do herecky
stylovû jednolité inscenace.
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Jeden prost˘ pokoj v barvách, které nechávají dominovat gesta, mimiku i charakterové a verbální mistrovství hercÛ,
je dal‰ím v fiadû pokorn˘ch darÛ této inscenace, tentokrát v realizaci scénografa Jaroslava Milfajta. I kost˘my Andrey
Kuãerové jsou tohoto rázu. SlouÏí a dávají opût prostor vyniknout jejich nositelÛm. A b˘t pokorn˘ v realizaãní oblasti zna-
mená b˘t obdobnû mistrovsk˘ a profesionální jako ti, o které zde jde pfiedev‰ím, tedy tyto legendární tfii herce.

Hlavním hybatelem tohoto pfiíbûhu o napraveném, nerudném morousovi, o dÛvûfie, pfiátelství a potfiebû neb˘t sám, je
syn Freda Kowinského Leonard v podání Viktora Skály. Jeho neustálé otravování, podezírání a moralizování je natolik
jeho otci nepfiíjemné, Ïe se dá fiíci, Ïe jeho unikání z lidské spoleãnosti je motivováno pfiedev‰ím nedÛvûrou ve svût, kter˘
zaplavují obchodníci s ãistícími ma‰inami, zde s vysavaãi. Viktor Skála hraje svého umanutého, Ïivotem otluãeného
a vlastnû malého ãlovûka s pfiehledem a vytváfií tak v˘znamnou platformu pro nadstavbu hry jemnûj‰ího typu. I Hana
Kováfiíková vytváfií pfiesn˘ typ soudobé, niãemu nezasvûcené, pfiesto po porozumûní touÏící mladé bytosti.

Sledovat pak mistrovské herectví v‰ech tfií na zaãátku zmínûn˘ch hereck˘ch osobností, uÏívat si ho, vnímat je, nechat
se jím fascinovat, prostupovat, nechat se "vbíjet" do sedadla, se stalo pro mû i pro ostatní diváky nûãím zcela neb˘val˘m.
Minuciózní, skromné a úchvatné herectví pana Lakomého, jakoby Ïivelné a pfiitom pfiesnû kontrolované eruptivní
nasazení Zdeny Herfortové zdobené obdivuhodnou schopností b˘t absolutnû pfiesvûdãivá v jakékoli komické ãi tragické
situaci, a k tomu bodré aÏ gargantuovské, hluboce lidské brilantní mistrovství Jaroslava Dufka...!

Jsem nepopsatelnû ‰Èastn˘, Ïe vÛbec k nastudování této inscenace do‰lo a v‰echny zúãastnûné rád vyzvedávám na
piedestal oné tolik pomíjivé herecké a divadelní slávy.

Poãet repríz k 31. 12. 2010: 8
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Ceny a nominace v roce 2010:

Cena Thálie:
Petr Gazdík za roli Jeana Valjeana v muzikálu Bídníci

·ir‰í nominace:
Jana Musilová za roli Baronky von Waldstätten v muzikálu Mozart!
Jan Mazák za roli fieditele Caribaldiho v inscenaci Síla zvyku

Johana Gazdíková nominována na Cenu Thálie 2010 za roli Mary Poppins ve stejnojmenném muzikálu

Cena Divadelních novin:
Stanislav Mo‰a za reÏii muzikálu Probuzení jara

Festivaly:
Probuzení jara – 5. 2. pfiehlídka âeské divadlo v Praze
Probuzení jara – 29. 6. festival v Hradci Králové

V rámci Festivalu Divadelní svût jsme uvedli pfiedstavení Becket aneb âest BoÏí a muzikál Probuzení jara.

S inscenací tragikomedie Tfii sestry jsme se prezentovali na Zvolensk˘ch zámeck˘ch hrách.

V mûsíci ãervnu jsme hráli v novém divadelním prostoru – na Biskupském dvofie v centru Brna.
V nádherné atmosféfie pod ‰ir˘m nebem jsme uvedli Sny nocí svatojansk˘ch a Cyrana z Bergeracu,
obé v obnovené premiéfie.

Pfied vánoãními svátky jsme ve ve dvoranû divadla uvedli krátké pfiedstavení „Îiv˘ Betlém“.

Inscenace komedie Dokonalá svatba byla zaznamenána âeskou televizí.

Mezinárodní reprezentace:
Nûmecko, Rakousko, ·v˘carsko, Lucembursko, Itálie – Kráska a zvífie
Nûmecko – Jesus Christ Superstar
Slovensko – Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È

Snûhurka a sedm trpaslíkÛ
V jámû lvové
Vrátila se jednou v noci
Sluha svou pánÛ
Tfii sestry
Magical Broadway

Galerie Milana Zezuly:
Radek Jaro‰ – fotky (nadace DEBRA)
Petr Bulava – sochy, kresby
Katefiina Burgetová – obrazy
Jan âufiík – obrazy
Jakub a Matûj Lipav‰tí – obrazy, sochy
Franti‰ek Borovec – grafika
Studenti gymnázia Kfienová (pod vedením Tomá‰e Pfiidala) – kresby
Eva Jifiikovská, Susan Maly, Arno‰t Kába, David KubÛ – obrazy
Studenti Fakulty v˘tvarn˘ch umûní, ateliér malba II (prof. ak. mal. Martin Mainer) – obrazy












































































