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Partneři divadla

vážení divadelní Přátelé,
Mediální Partneři 

Po dobytí praÏského jevi‰tû a srdcí tamních divákÛ se
do Brna vrací zpût horkokrevn˘ muzikál Zorro, kter˘
vás zahfieje v chladn˘ch podzimních veãerech.
Temperamentní hudba skupiny The Gipsy Kings vás 
opravdu nenechá sedût v klidu! Bránici pocviãí scény
s vtipn˘m a ponûkud potrhl˘m Diegem (Luká‰ Janota,
Robert Urban) a u srdce zahfieje milostn˘ pfiíbûh Zorra
a Louisy, bez happy endu se zkrátka neobejdeme! Petr Nebfiensk˘
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kaÏd˘ z nás má zajisté hned nûkolik oblíben˘ch knih, ke kter˘m se rád a ãasto vrací. Mezi jed-
nu z tûch m˘ch patfií V˘bor z listÛ Luciliovi Luciuse Annaeuse Senecy, (vfiele doporuãuju!).
Nûkolik událostí, které kolem mne „pro‰ly“ v posledních mûsících, ve mnû opût vyvolaly tou-
hu po dal‰í tisícileté my‰lenkové konfrontaci – a ona obzvlá‰È silnû se souãasností zarezono-
vala pfii vzpomínce na bláznivou Harpasté, o které Seneca uvádí, Ïe byla v jeho domû zdûdû-
nou pfiítûÏí a Ïe tato bláznivá Ïena jednou náhle pfii‰la o zrak. Nic zvlá‰tního, pokud by ona
Harpasté nebyla pfiesvûdãena o tom, Ïe v˘bornû vidí a Ïe je jen zapotfiebí se ze Senecova do-
mu odstûhovat, neboÈ je tam pfiíli‰ tma… Ona nebohá Ïena totiÏ nevûdûla, Ïe je slepá! 

A kdo z nás si uvûdomuje, Ïe je obdobnû slep˘, lakom˘, hnûviv˘ ãi chtiv˘ atp. – táÏe se
dále Seneca. „Na‰e zlo totiÏ není mimo nás, je v nás…“ A tak si se smutn˘m pousmáním vy-
bavuju fieãi v‰ech tûch odváÏn˘ch „soudcÛ“ sv˘ch bliÏních, ktefií „…vidí tfiísku v oku svého
bratra a trám ve svém oku ne!“ (Mt 7. kap.) Proã jenom jsem se musel doãkat tolika uráÏli-
v˘ch osoãování vycházejících z tupého pfiesvûdãení, Ïe v‰ichni ostatní kolem jsou slepí a je-
nom ti halasnû uráÏející své bliÏní jsou v‰evidoucí. 

Já sám jsem slep˘ v pfiemnoha oblastech lidské ãinnosti. Je‰tû taktak chápu, proã a jak
vzlétne a tisíce kilometrÛ pfieletí obrovské letadlo, ale uÏ jenom kdyÏ zapnu rádio, jsem ztra-
cen – vÛbec si neumím pfiedstavit, jak to opravdu funguje, Ïe nûkdo v jedné místnosti mluví
a v mnoha jin˘ch je sly‰et. (Prosím, kdo by se mi chtûl teì posmívat, nechÈ si zkusí odpovû-
dût na to, zdali by umûl sám zafiídit, aby se u nûj doma rozsvítila Ïárovka – o jin˘ch souãas-
n˘ch vymoÏenostech nemluvû…) 

V oblastech exaktních vûd jsme my lidé je‰tû jakÏtakÏ uctiví vÛãi znalostem a umûní 
opravdov˘ch profesionálÛ. Existují v‰ak lidská konání, o kter˘ch jsou mnozí pfiesvûdãeni, Ïe
by je zvládli tzv. „levou zadní“. Staãí zajít do hospody a hned se dozvíme, „jak by se to v‰ech-
no mûlo správnû dûlat…“, Ïe? 

Staãilo by fiíct: více úcty vÛãi jin˘m a více sebezpytování sebe sama. Ale zase jsme u toho:
proã sám sebe podezírat ze slepoty, kdyÏ se jedná právû o mne samotného – to je pak ov‰em
lep‰í si dále nalhávat, Ïe je kolem mne tma a jenom právû proto nevidím jako ona nebohá
Harpasté, anebo Ïe slepí jsou ti ostatní a k vidûní je jenom to, co obsáhnou mé slepé oãi…

KdyÏ jsem byl je‰tû dítû a náhodou se ocitl na rovné chodbû, ve které právû zhaslo svût-
lo, pokou‰el jsem své sebevûdomí tím, Ïe jsem natruc tmû zavfiel oãi a poãítal, kolik udûlám
krokÛ bez pfiedpaÏen˘ch rukou. Pfiesto, Ïe jsem vûdûl, Ïe jdu rovnû, pfiesto, Ïe jsem vûdûl, Ïe
je chodba dlouhá je‰tû dobr˘ch patnáct metrÛ, pfiesto jsem vÏdy asi po dvanácti krocích zba-
bûle otevfiel oãi, mÏoural do tmy a osahával blízkost zdí… Ne Ïe bych se bál, Ïe se zraním –
jen jsem s kaÏd˘m dal‰ím krokem ztrácel jistotu. 

A tak od dûtství závidím nûkter˘m „slep˘m“ tu jejich jistotu podporující odvahu jít stále
hrdû slepû kupfiedu a hlasitû  se vyjadfiovat ke v‰emu, na co nedohlédnou. 

„Na‰e zlo totiÏ není mimo nás, je v nás…“ zam˘‰lí se Seneca. Probûhly tisíce let a nelze
neÏ souhlasit s tím, Ïe pfies v‰echny technické vymoÏenosti a úÏasné vynálezy ulehãující nám
na‰e Ïivoty nejsme o mnoho jiní neÏ na‰i vzdálení pfiedkové. Ale vlastnû…! Jsme na tom pfie-
ce jenom lépe! VÏdyÈ my máme Ïárovku a mÛÏeme si pfii své slepotû na ledasco posvítit…!
Tak tedy: „AÈ Ïije tma!“

Na shledanou pfii objevování pfiehlednû krásného divadla se s vámi za v‰echny své 
kolegy tû‰í

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

ZORRO 19. – 24. listopadu 2013
na Hudební scénû
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Na setkání byla pozvána také paní Zdena
Herfortová, kterou doprovázela její vnuãka.

Roli paní Alexanderové pfiidûlil reÏisér Mirce
Koláfiové a punkerku si zahraje Eli‰ka Skálová.

Christophera, jehoÏ pfiíbûh inscenace vypráví,
hraje Vojtûch Blahuta.

ReÏisér Jifií Strach toãí v Brnû film o dobû, kdy
se podepisovala Charta 77. Pfied kamerou jsem
zastihl i Tomá‰e Saghera. 

Mezi stovkou tûch, ktefií „h˘bou Brnem“, je také
fiada ãlenÛ na‰eho souboru: Alena Antalová,
Stanislav Mo‰a, Petr Gazdík, Martin Havelka,
Zdena Herfortová, Zdenûk Junák, Du‰an
Vitázek, Pavla Vitázková a jef Kratochvil. 

V divadelním klubu je stále co slavit, coÏ doklá-
dá Andrea Bfiezinová a Du‰an Vitázek.

Marta a Michal Matûjovi, Jakub Uliãník, Hana
Kováfiíková a Luká‰ Janota pfied objektivem
Tina Kratochvila.

Film natáãí âeská televize, studio Brno v pro-
dukci Dariny Levové a Alexandry Burianové.

Jakub Zedníãek a Jakub Uliãník ve Stfiedovûké
krãmû na námûstí Svobody.

Divadelní potûr v matefiské ‰kolce.

V muzikálu PapeÏka se opût pfiedstaví Hana
Holi‰ová, která byla za tuto roli Hereckou aso-
ciací odmûnûna Cenou Thálie.

Ale také Milana Nûmce s Ivanem Trojanem a Jir -
kou Dvofiákem.

PreMiéra na HudeBní scéně

UÏ po jedenácté se se‰li úspû‰ní úãastníci ankety Brno
TOP 100 na slavnostním vyhlá‰ení v˘sledkÛ, které
letos probûhlo v hotelu Maximus Resort. Nechybûl
ani Petr Gazdík, Du‰an Vitázek a Josef Buchta.

Do první stovky nejúspû‰nûj‰ích organizací se
zafiadilo i Mûstské divadlo Brno.

Na velké zku‰ebnû zahájil reÏisér Mikolá‰ Tyc
zkou‰ky inscenace Podivn˘ pfiípad se psem. Se‰ly
se zde i Hana Holi‰ová a Alena Antalová.

Petr Gazdík s fieditelem brnûnského studia âeské
televize – Karlem Burianem.

28. září 2013
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režie stanislav Moša

choreografie igor Barberić
aneta Majerová
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Partneři divadlaZbigniew Herbert

MùSÍC

Nechápu, jak je moÏno
psát o mûsíci.
Je tlust˘ a umazan˘.
Dloube se v nose komínÛ.
Jeho nejmilej‰í zábava je lézt pod
postele a oãichávat boty.

/pfieloÏil Miroslav Holub/

¤íká‰, Ïe miluje‰ dé‰È, 
ale kdyÏ pr‰í, otevírá‰ de‰tník.

¤íká‰, Ïe miluje‰ slunce, 
ale kdyÏ svítí, hledá‰ stín.

¤íká‰, Ïe miluje‰ vítr, 
ale kdyÏ fouká, zavírá‰ okna.

Jenom se bojím chvíle, 
aÏ fiekne‰: Miluji tû.

John Lennon (9. 10. 1940 – 8. 12. 1980),
hudebník, zpûvák a skladatel 
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režie Hana Burešová
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Premiéra na ČinoHerní scéně5. a 6. října 2013
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Obû jsou velké osobnosti, charismatické 
a skvûlé hereãky, obû umí skvûle tanãit a zpívat
a obû hrají Alexandru Owensovou v muzikálu
Flashdance. Svetlanka je plná neskuteãné
energie a Ivanka má v sobû tajemství a neuvû-
fiitelnou citovost. KaÏdá je jiná, kaÏdá je svá,
ale obû jsou mimofiádné osobnosti ãeské mu-
zikálové scény a je velk˘m záÏitkem se s nimi
setkat. O tom, Ïe i ony na sobû musí neustále
pracovat a pfiekonávat samy sebe – stejnû jako
Alex – byl i ná‰ rozhovor. 
Máte skvûlou postavu a v‰ichni obdivujeme
to, jak tuto roli zvládáte. Jak˘ vztah máte
k tanci a co pro vás znamená?

Svetlana: V podstatû tanãím od pûti let, kdy
jsem jako dítû chodila do baletního krouÏku.
Pak jsem se tanci vûnovala na Základní umû-
lecké ‰kole a samozfiejmû bûhem studií na
JAMU. Pro mû je tanec vá‰eÀ, je to nûco, co
mû nabíjí velkou energií, i proto si úãinkování
ve Flashdance uÏívám. Tato role je pro mû ta-
kov˘ dáreãek! 
Ivana:U mû ta cesta k tanci byla sloÏitûj‰í. Za-
ãala jsem tak tro‰ku tancovat povinnû na kon-
zervatofii, ale uÏ na základní ‰kole jsem mûla
problém s tím, Ïe jsem nebyla moc dobrá v tû-
locviku. MoÏná, Ïe to ve mnû ten pohybov˘
nebo taneãní projev v urãité chvíli mého mládí

4

Čert tě vem

svetlana janotová
a ivana vaňková

Svetlana
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vlastnû zablokovalo, takÏe své taneãní vlohy
jsem mohla plnû rozvinout aÏ daleko pozdûji.
VÏdycky jsem se hodnû pozorovala jakoby
zvenku a u této role jsem pochopila, Ïe bude
nejlep‰í tanec zahrát a procítit zevnitfi postavy. 
Tím se vlastnû dostáváme k ústfiednímu té-
matu muzikálu Flashdance – a sice pfieko-
nání, resp. nalezení sebe sama. Alex má
urãit˘ sen i nadání, ale cesta za úspûchem je
velmi nejistá, protoÏe si zpoãátku moc ne-
vûfií. Postupnû ale najde sebevûdomí, takÏe ji
nakonec na pfiijímacích zkou‰kách na ta-
neãní akademii vezmou. Byly i ve va‰em Ïi-
votû chvíle, kdy jste si fiekly: „To prostû
nezvládnu!“ a nûkdo vám pomohl najít
samu sebe, takÏe jste nakonec svÛj sen doká-
zaly realizovat? 

Svetlana: Já se s tím pot˘kám docela ãasto, ur-
ãitû musím bojovat sama se sebou. Toto je
téma, které je mi velmi blízké. V podstatû
jsem si to mohla skvûle vztáhnout sama na
sebe. Já jsem totiÏ expert v tom, Ïe se dokáÏu
tak znejistit a nevûfiit si, Ïe se stahuji ke dnu,
ale pfiitom by to mûlo b˘t naopak. S touto rolí
to odbourání jakési nejistoty nebo strachu jde
docela samo, protoÏe Alex opravdu tak moc
bojuje, Ïe to ãlovûka inspiruje a je to velká
síla. Prostû není potfieba se bát, ale naopak je
dÛleÏité vûfiit si, Ïe ãlovûk uÏ nûco umí a Ïe to
pfiece zvládne! 
Ivana:Mám to velmi podobnû, taky jsem si to
uvûdomila. Pro mû ta prázdninová pauza ve
zkou‰ení byla i tro‰ku stresující, pfiála jsem si,
aÈ uÏ ta premiéra je! Z poãátku jsem cítila ur-
ãitou nejistotu, ale nakonec jsem ji pfiekonala. 
Jak dlouh˘ byl proces pfiípravy? 
Svetlana: V ãervnu se zahájilo zkou‰ení, pro-
bûhla ãtená zkou‰ka, zaãalo se tancovat a zpí-
vat, pak do toho vstoupily prázdniny. V záfií
jsme to kompletovali se scénou a pilovali jed-
notlivá ãísla po taneãní a herecké stránce.
Díky prázdninám jsem ale na roli mohla pra-
covat i sama a ãas pfiípravy byl tak o mnoho
del‰í neÏ doba, za kterou musíme obvykle mu-
zikály nastudovat. 
Ivana: Já jsem bûhem prázdnin zaãala praco-
vat na své kondici – zaãala jsem chodit do po-

silovny (poprvé v Ïivotû!) a po prázdninách
uÏ jsem intenzivnû opakovala choreografie,
které jsme nazkou‰eli v ãervnu, a pracovala
jsem na nich, aby se tzv. „dostaly do tûla“. 
Jak se vám spolupracovalo s choreografem 
a reÏisérem?
Ivana: Igor Barberiç je skvûl˘ choreograf 
a dobr˘ uãitel. Má trpûlivost, v‰echno s námi
detailnû probíral a radil nám, takÏe se s ním
spolupracovalo velmi dobfie, a s panem reÏi-
sérem Stanislavem Mo‰ou samozfiejmû taky!
Pracujeme spolu uÏ ponûkolikáté, takÏe na
sebe sly‰íme a rozumíme si. Kromû Igora Bar-
beriçe, kter˘ choreografii celou postavil, mi
také hodnû pomohla Anetka Majerová, která
to s námi pilovala a dávala nám cenné rady,
takÏe musím moc podûkovat! 

Svetlana: Nemám co dodat a také v‰em moc
dûkuji za skvûlou spolupráci! 
Máte v tomto muzikálu nûjakou oblíbenou
scénu? 
Svetlana: V‰echna hudební a taneãní ãísla se
mi moc líbí! Hodnû si uÏívám napfiíklad píseÀ
na konci první pÛlky My Next Step, v pfiekladu
Dûlám si váÏné plány, kdy se Alex dozví, Ïe
dostala pozvánku na konkurz. Ale pravdou je,
Ïe kaÏdá scéna má nûco do sebe. Baví mû i ãi-
noherní pasáÏe, zkrátka, tento muzikál má
skvûlé scény se v‰ím v‰udy, tûÏko vybírat!
Ivana:V této posloupnosti mám ráda v‰echny
scény stejnû, na zaãátku je to taková euforie,
ke konci uÏ to napûtí houstne a samozfiejmû 
i emoce jsou daleko silnûj‰í a hlub‰í. 
A jak po tak obrovském nûkolikamûsíãním
úsilí probíhala premiéra? 
Svetlana: Pro mû to bylo docela zásadní, pro-
toÏe asi tfii dny pfied premiérou jsem kvÛli
nachlazení ztratila hlas, coÏ se mi je‰tû ne-
stalo, ale o to víc jsem si naopak fiekla: „Ne-
vadí, to prostû zvládnu!“ A skuteãnû se mi
podafiilo to zvládnout! TakÏe pro mû je to
vlastnû zásadní dílo, které se v tu chvíli doko-
nale prolnulo s m˘m Ïivotem.
Ten premiérov˘ v˘kon byl naprosto fantas-
tick˘, coÏ potvrdil i nekonãící potlesk vestoje
a nad‰ené recenze! TakÏe – klobouk dolÛ!   
Ivana: Já jsem mûla antibiotika 14 dní pfied

5

DÛleÏité je vûfiit si

Dokoran_listopad2013_Sestava 1  25.10.13  13:43  Stránka 5



premiérou, Svetlanka aÏ v posledním t˘dnu. 
Premiéru jsem proÏívala vnitfinû trochu úzko -
stlivû, samozfiejmû jsem mûla trému, ale to
divák na v˘konu nepozná. V dal‰ích reprízách
mû potrápil nataÏen˘ sval, ale ãlovûk se sebou
musí prostû neustále bojovat a pfiemáhat i tyto
strachy nebo fyzické bolesti. Musíme vûfiit, Ïe
to pÛjde, vnitfiní odhodlání a pfiesvûdãení je
nejdÛleÏitûj‰í. KdyÏ je mysl správnû nasta-
vená, tûlo se pfiizpÛsobí, co uÏ mu taky zb˘vá.
(smích)
Jak probíhá vá‰ kaÏdodenní reÏim, kdyÏ
veãer hrajete Flashdance? 
Svetlana:Do divadla chodím dvû hodiny pfied
zaãátkem pfiedstavení, abych se rozezpívala,
rozcviãila a pfiipravila. A pfied kaÏd˘m pfied-
stavením uÏ v helmû a u pracovního stolu si
fieknu takovou svoji „modlitbiãku“. 
Ivana: KdyÏ hraji veãer Flashdance, nesmím
moc jíst. Jím jen nûco energetického, abych
mûla sílu, ale nejpozdûji ve tfii, kdyÏ hrajeme
v sedm, protoÏe jinak bych mûla pocit, Ïe
mám pln˘ Ïaludek. Potom bojuji s tím, abych
vydrÏela ten hlad aÏ do 22 hodin do veãera.
(smích) Samozfiejmû je velmi dÛleÏité se po-
fiádnû rozezpívat a rozcviãit. 
Jak vidíte jedna druhou v této roli? 
Svetlana: Já Ivanku moc obdivuji,
jak to zvládá! Navíc je to uÏ ma-
minka! Doma má daleko víc po-
vinností neÏ já a je skvûlá! 
Ivana: Já taky Svetlanku velmi ob-
divuji a mÛÏu na ní oãi nechat,
kdyÏ tanãí! A byla mi velkou in-
spirací. VÏdycky kdyÏ alternu-
jeme, máme hezkou práci, spo lu-
pracujeme a pomáháme si. 
V 80. letech na hudebním nebi
záfiili Michael Jackson, Bruce
Springsteen a Madonna, ktefií vy-
tvofiili úplnû novou hudební i ta-
neãní estetiku. Máte nûjakého
oblíbeného interpreta z této
doby?
Svetlana: Já jsem vyrostla na
MTV, i kdyÏ spí‰ v 90. letech, ale
pro mû je Michael Jackson z kaÏ-
dého období docela zásadní. Ma-
donnu jsem brala spí‰e jako
módní ikonu, ale Michael Jackson

celkovû jako umûlec patfií mezi ty, ktefií mû
velmi inspirují. 
Ivana: Já jsem 80. léta zaÏila asi tro‰ku víc neÏ
Svetlanka, v té dobû jsem mûla od dvou do
dvanácti let, takÏe si pamatuji, Ïe jsme doma
mûli právû desku Madonny Like A Virgin
a Ïe jsem s nûjak˘m parfémem zpívala pfied
zrcadlem a hroznû jsem komolila angliãtinu.
(smích)
Jak proÏíváte podzim a na co se v nejbliÏ‰í
dobû tû‰íte? 
Svetlana: Moc mi chybí léto, uÏ se tû‰ím
hlavnû na Vánoce a samozfiejmû na dal‰í
práci. Na âinoherní scénû budu zkou‰et ko-
medii, kterou reÏíruje mÛj bratr Stano, ãeká
nás nûkolik pfiedstavení Zorra v Praze a hos-
tování Chicaga v Bratislavû. V osobním Ïivotû
se tû‰ím na kaÏd˘ den, Ïe snad bude v nûãem
hezk˘!
Ivana: Tû‰ím se, Ïe budu pfies den odpoãívat,
vûnovat se rodinû a veãer si pÛjdu pro radost
zahrát. 
Díky za rozhovor a moc gratuluji k tak úÏas -
n˘m v˘konÛm! 

Text: Bea KfiíÏová, 
Foto: jef Kratochvil 
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Sedmidenní gurmánský festival pod pokličkou moravské metropole.Sedmidenní gurmánský festival pod pokličkou moravské metropole.

Nechejte se pohltit neopakovatelnou atmosférou a staňte se součástí svatomartinské tradice!

Svatomartinské hody v ulicích Brna 
11.11.

10:00 Žehnání Svatomartinskému vínu  
(Katedrála na Petrově)

10:15 Svatomartinský průvod  
(z Petrova přes Zelný trh na náměstí Svobody)

11:00 Otevření první lahve (náměstí Svobody)
11:00  – 18:00 Svatomartinský košt  

na náměstí Svobody 

Brněnské restaurace 
11. – 17.11.

Svatomartinská menu z nabídky nejlepších 
brněnských kuchařů 

Městské divadlo Brno  
11. – 17.11.

Degustace svatomartinských vín při představeních 
činoherní a hudební scény

Brněnské podzemí 
(Labyrint pod Zelným trhem) 

12. – 16. 11. 
Speciální pochůzkové degustace  

12. – 15.11. (14:00 - 22:00)  
16.11. (10:00 – 22:00)

Nutná rezervace

Svatomartinské menu rezervujte na www.svatomartinskehody.cz

Hlavní partner: Partneři:Hlavní mediální partneři:



režie Petr Gazdík

8

Milan Nûmec, Monika Absolonová a company

Petr Gazdík 
a Lucie Holánková
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Premiéra v divadle HyBernia16. října 2013

9

Pepíãek a Petr 
Gazdíkovi, 

Ivana VaÀková, 
Roman Vojtek 

a Franti‰ek Janeãek

Monika Absolonová 

Pokraãujeme ve spolupráci 
s praÏsk˘m Divadlem Hyber-
nia. Nyní sklízel v Praze ovace
muzikál Zorro, kter˘ jsme
uvedli na Hudební scénû letos
v bfieznu v reÏii Petra Gazdíka,
na scénû Ale‰e Valá‰ka, v kos-
t˘mech Veroniky Hindle a cho-
reografii Lucie Holánkové 
a Pavla Lhotského. V hlavních
rolích Marek Hol˘, Monika
Absolonová, Radka Pavlovãi-
nová a Ro man Vojtek.
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„Vygoogleno“ neexistuje v tuzemsku lidí
s pfiíjmením Isteník pravdûpodobnû více neÏ
patnáct. Paradoxnû v‰ak Ïádn˘ údajnû neÏije
v Brnû. JenÏe právû v moravské metropoli je
jméno Isteník moÏná nejznámûj‰í – díky Mi-
chalu Isteníkovi, kter˘ patfií od roku 2008
k oporám souboru Mûstského divadla Brno.
Své kvality potvrdil naposledy v tragiko-
mické postavû ãí‰níka Ludvíka v inscenaci
Martina Walsera V‰emocn˘ pan Krott. 
Jak se to má s va‰ím nev‰edním pfiíjmením?
Tfii Isteníkové v Rakovníku, které hlásí pan
Google, asi nebudou náhoda… 

Rakovník je moje rodné mûsto, takÏe to je
na‰e rodina. A samozfiejmû je‰tû ti, ktefií jsou
uvádûni v Kladnû, ale o tûch dal‰ích,  ktefií by
podle internetu mûli Ïít tfieba v Praze nebo
·umperku, nemám tu‰ení. Od dûdeãka vím,
Ïe pravdûpodobnû pocházíme ze Îiliny – dûda
se uÏ narodil v âechách, jeho maminka v‰ak
je‰tû na Slovensku. A v Îilinû má nûjak˘ Iste-
ník elektro, tak moÏná je to tedy také na‰e ro-
dina a tfieba mi daruje novou kombinovanou
chladniãku, páã já bych mu lístky do divadla
dal... Podrobnûji jsem potom zatím nepátral,
dál neÏ do té Îiliny jsem se nedostal...

v oslnění

michal isteník

10

S Cenou Alfréda Radoka
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V roce 2011 jste získal Cenu Alfréda Ra-
doka Talent roku. Jak se Ïije talentu roku
2011 dva roky poté? 
Úplnû stejnû jako pfiedtím. V zásadû se nic
nezmûnilo. Snad jen chvíli, asi tak mûsíc po
vyhlá‰ení, kolem toho byl trochu vût‰í hum-
buk, ale pak se na to zapomnûlo, za coÏ jsem
docela rád. Ne Ïe bych si té ceny neváÏil, to
naopak, ale v praxi její v˘znam nepocítíte.
(smích) Dneska mi to pfiedhodí jen Blahuta,
kdyÏ si ze mû dûlá srandu. Nebo závidí.
TûÏko fiíct. 
ReÏisérka Hana Bure‰ová se netají s tím, Ïe
vás ráda obsazuje a právû herecká ‰ance pro
vás a Jana Mazáka byly i jedním z dÛvodÛ
nasazení V‰emocného pana Krotta. Jak se
vám pracuje s Hanou Bure‰ovou? 
Po hostování v Jáno‰íkovi v reÏii Stana Slo-
váka jsem nastoupil do angaÏmá v MdB. 
A hned pfii‰la role d'Artagnana v Mu‰ke-
t˘rech v reÏii Hany Bure‰ové. Padli jsme si do
oka pracovnû i lidsky. Mám rád reÏiséry, ktefií
nenechávají vûci náhodû. Hana je pfiesnû ta-
ková. Fascinuje mû, s jakou pokorou pfiistu-
puje k textu a jak provûfiuje v‰echny nápady,
které dostane pfii zkou‰ení. Finální pro ni
není ani desát˘, ani padesát˘ nápad – ne-

ustále bude zkoumat, jestli to, co vymyslela,
je skuteãnû nejlep‰í varianta pro urãitou situ-
aci. Je to nároãné, ale po premiéfie vÏdycky
uznám, Ïe ty nervy stály za to. „Vládkynû
ãasu“, coÏ je Hanãina pfiezdívka v MdB, do-
káÏe herce vyãerpat aÏ na samé dno, jenÏe
kdyÏ vidíte ten ponor, tu pfiípravu její a ·tû-
pána (Otãená‰ek, dramaturg, pozn. red.), pak
prostû musíte uznat, Ïe to stálo za to. A kdyÏ
je‰tû herce zajímá role a téma, není vám tûch
sil líto uÏ vÛbec. Hanka a ·tûpán jsou sehran˘
pár, do té inscenace vloÏili hodnû své dezi-
luze, zklamání, ale souãasnû i ohromného
kousavého humoru, kter˘ mají spoleãn˘
s autorem hry. 
Jak˘ tedy je „vá‰“ ãí‰ník Ludvík? 
Myslím, Ïe kaÏdému herci v MdB se ãasem
stane, Ïe bude hrát otce Blahutovi, takÏe to
pfiehrání do star‰í generace nijak váÏnû ne-
proÏívám. Ludvík je hráã, herec, mnohem
lep‰í neÏ já. CoÏ je dobfie, protoÏe v hraní
‰patného herce se snáz pozná, Ïe nejste dobr˘
herec. Ludvík je zdatn˘ zákulisní hráã a mys-
lím, i kdyÏ Honza Mazák by se mnou asi ne-
souhlasil, Ïe v dÛsledku je Ludvík mocnûj‰í
neÏ Krott. ProtoÏe dokáÏe Krotta zmanipu-
lovat tam, kam ho chce dostat. Na druhé

11

Se Zdenou Herfortovou
v muzikálu Donaha!,
reÏie: Stano Slovák
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stranû i s Ludvíkem je mistrnû manipulováno
pfies vztah k jeho synovi (Blahuta) a Ïenû…
Popravdû je Ludvík jedna z nejtûÏ‰ích – asi
vÛbec nejtûÏ‰í – rolí, s nimiÏ jsem se v Ïivotû
zatím setkal, obsahovû i formálnû. Ludvík vy-
znává pevné zásady a musí skrz nû proplou-
vat tak, aby dokázal ovlivÀovat ty, jimÏ slouÏí
a jimÏ zároveÀ velí. A to s pouÏitím – uzná-
vám v mém pfiípadû témûfi nemoÏného – he-
reckého minimalizmu. A navíc brilantní text,
kde se vám nechce mûnit ani písmenko. Byla
to sloÏitá práce a doufám, Ïe se povedla. 
Mnozí lidé berou ãí‰níka za ponûkud nedÛs-
tojnou profesi…
Hloupost. âí‰ník dûlá hospodu. Taky jsem to
pfied lety dûlal a bylo to prima, bavilo mû to.
A ke Krottovi – Ludvík
nauãil v‰echny, aby s ním
jednali zpÛsobem, jak˘m
chce sám. Nejen ty, ktefií
jsou pod ním a chtû jí, aby
jim pomohl dostat se ke
Krottovi, ale i samotného
Krotta. VÏdyÈ Krott si
marnû pfieje, aby si s ním
Ludvík tykal. TakÏe jaká-
pak nedÛstojnost... Na-
opak. 
A herectví, to je práce
pro chlapa? 
Nûkdy mám pocit, Ïe to
není povolání pro dospûlé -
ho ãlovûka an sich… (smích)

Ne, jsem pfiesvûdãen˘, Ïe
herectví je ideální povo-
lání pro chlapa. V gruntu
jde pfiece o hraní si. 
A kterej chlap odmítne
hraní s ma‰inkama nebo
s legem?! A tfieba v pade-
sáti?! Majka (Lalková,
pozn. red.) mû nemohla
dostat z muzea igráãkÛ
v Mikulovû, a to jsem tam
byl ve tfiiceti letech skoro
nejmlad‰í. Chlapi si rádi
hrajou. 
Letos slavíte tfiicetiny.
Îádn˘ Ïivotní pfielom? 
V posledním rozhovoru

jsem fiíkal, Ïe aÏ mi bude tfiicet, urãitû zmou-
dfiím. Nezmoudfiel jsem, ale hodnû se zmû-
nilo. S Majkou ãekáme dítû a v‰ech no se tak
krásnû pfie houplo. Pfii‰ly jiné priority a sta-
rosti, ale stejnû – ten patnáctilet˘ kluk ve mnû
doufám zÛstává stále. 
Vy jste pr˘ váhal mezi fotbalem a divadlem? 
Odmaliãka jsem hrál fotbal,  nakonec první
ligu je‰tû za dorost SK Kladno. Ze zdravot-
ních dÛvodÛ jsem musel pfiestat a to prázdné
místo, ãas, kter˘ kaÏd˘ den vyplÀovaly tré-
ninky, jsem potfieboval nûãím zaplnit. Na-
‰tûstí mû paní uãitelka dûjepisu Iva Dvo -
fiáková zavedla do dramatického krou Ïku 
a divadlo mû chytlo od první chvíle. A je‰tû
nepustilo. 

S Rastislavem Gajdo‰em 
v ãerné komedii V‰emocn˘ pan Krott,
reÏie: Hana Bure‰ová

S Janem Mazákem
v ãerné komedii 

V‰emocn˘ pan Krott,
reÏie: Hana Bure‰ová
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V‰ak kaÏd˘ fotbalista je trochu herec, ne? 
Jak mi fiekl Petr ·vancara na Kfiídlech: „Oba
obãas filmujeme, ne?“ Dnes bych odpovûdûl:
„Petfie, já míÀ. Sakra.“
KdyÏ jste se rozhodl pro herectví, rodiãe ne-
byli proti? Nenutili vás jako Ludvík svého
syna nûkam jinam? 
Úplnû nad‰ení moÏná zpoãátku nebyli. Ma-
minka, uãitelka, by ze mne radûji mûla peda-
goga a tatínek by chtûl, abych pracoval ve
firmû, kterou spoluzaloÏil. Ale v‰echno do-
padlo jinak a dobfie. Moji rodiãe mû ale
vÏdycky ve v‰em podporovali, nebránili mi 
a myslím, Ïe dneska jsou spokojení, Ïe jsem
‰Èastn˘ a na jevi‰ti mne rádi vidí. 
Vloni jste s kolegy skvûle uvádûl udûlování
cen Kfiídla. NeuvaÏoval jste o dráze mode-
rátora? 
Nabídkám se nebráním. Kdyby se nûjaká ob-
jevila a byla zajímavá, proã ne. Ale na základû
loÀsk˘ch Kfiídel jsme spolu s cel˘m tvÛrãím
t˘mem kolem Igora Ondfiíãka dostali nabídku
pfiipravovat pro MdB inscenaci Cabaret jako
Brno, coÏ nápady docela vyãerpává. Cabaret
mne ale hodnû naplÀuje, vÏdycky jsem byl
zvykl˘ psát. UÏ v pubertû jsem tvofiil jako
správnû rozervan˘ mladík poezii o konci svûta
a (ne)smyslu Ïivota. Teì pí‰u dál, pfieváÏnû
humornû ladûné vûci, a jsem rád, Ïe ne
v‰echno skonãí v ‰uplíku a Ïe se mohu i tímto
zpÛsobem realizovat. MoÏná neÏ moderování
spí‰ zkusím s jedním ze sv˘ch monologÛ jít Na
stojáka nebo Na mikrofon.

A co televize, film, seriály, reklamy… 
Zatím se mi v‰echny tyto vûci úspû‰nû vyh˘-
bají, aniÏ bych se jim sám bránil. Ale v˘raznû
naproti jim také nejdu, castingy moc nena -
v‰tûvuji, vût‰ina je v Praze a to je ãasovû slo-
Ïité... Navíc nemám ani, jak mi uÏ jeden
televizní reÏisér fiekl, moc vhodn˘ obliãej pro
kameru, protoÏe v TV vypadám spí‰ jako
knedlík. TakÏe snad Babica, no... Tfieba to
pfiijde s vûkem, nikam se neÏenu. Poslední
dobou jsem toãil hodnû v rozhlase, coÏ miluji. 
Nûjaké koníãky stíháte? 
Kromû MdB stále hraji v Buranteatru, takÏe
na koníãky mi moc ãasu nezb˘vá. Puzzle
mám rozdûlané asi pÛl roku a uÏ jsem na
nûho dva mûsíce nesáhl. TakÏe holduji koníã-
kÛm, které pfiijdou samy. Tfieba magnety na
ledniãku, které si pfiiváÏím nebo mi je vozí
kamarádi z cest – z ãehoÏ má pfiedev‰ím
Majka obrovskou radost. Na‰e ledniãka je
obsypaná v‰ím moÏn˘m. Dokonce obãas nû-
jak˘ sebere a doufá, Ïe si toho nev‰imnu, ale
mû nic neujde. (smích)
UÏ víte, jestli va‰e dítû bude kluk, nebo hol-
ãiãka?
Zatím je brzy, takÏe nemáme tu‰ení. 
A pÛjde k divadlu?
Doufám, Ïe ne! Jinak: AÏ bude mít rozum 
a bude chtít, tak samozfiejmû ano, ale nerad
bych mûl divadelní dítû, které je od povijanu
na jevi‰ti... 

Text: Jifiina Veselá, 
Foto: jef Kratochvil
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Při zakoupení abonmá budete mít svá
místa na Činoherní i Hudební scéně vždy
jistá. Po celý rok zůstávají neměnná, dle
vašeho výběru. Samozřejmostí je pravi-
delné zasílání divadelního časopisu Do-
kořán a upozorňování na zajímavé akce
Městského divadla Brno za zvýhodněné
ceny. Ta je podstatná již při koupi před-
platného, protože oproti přímému ná-
kupu vstupenek je o více než 10 %
levnější! V rámci Ročního předplatného
uvidíte:

ČINOHERNÍ SCÉNA
Terrence McNally, David Yazbek

DONAHA!
Tento nový muzikál byl napsán podle populárního
britského filmu The Full Monty. Dílo vyrůstá z au-
tentické, ničím nepřikrášlované brit ské reality 
a právě pro britskou povahu je zde tak sympaticky
typické, že si i z těch nejsmutnějších lidských si-
tuací: sociální krize – nezaměstnanost – ztráta se-
bedůvěry – umí udělat dokonalou srandu! Muzikál,
stejně jako film, vypráví o partě nešťastných ka-
marádů ocelářů, kteří přijdou ve stejném okamžiku
o práci. Jejich snaha najít nové uplatnění nemá
úspěch, a tak z čirého zoufalství založí taneční
striptérskou skupinu. Co na tom, že fyzicky ani
věkem obvyklé představě o profesionálních strip-
térech zcela neodpovídají… Dílo je vybaveno hud-
bou se skvělým rockově-funkovým aranž má. 

Režie: Stanislav Slovák
Hrají: Petr Štěpán, Jakub Uličník, Zdeněk Junák,
Igor Ondříček, Michal Isteník, Lukáš Janota, Mar-
kéta Sedláčková, Lenka Bartolšicová nebo Zdena
Herfortová, Johana Gazdíková nebo Hana Holi-
šová a další.

HUDEBNÍ SCÉNA
Andrew Lloyd Webber, 
Thomas Stearns Eliot 

KOČKY

V historii muzikálového divadla neexistuje titul,
který by provázelo tolik superlativů! Jedná se 
o nejdéle uváděný muzikál v historii londýnského
West Endu i newyorské Broadwaye, který ve světě
vidělo přes 67 milionů diváků! Ve svém domov-
ském divadle New London Theatre byly Kočky
uváděny celých 21 let! Muzikál získal nejprestiž-
nější světové ceny – dvakrát Grammy a sedm cen
Tony. Lloyd Webber rád vzpomíná, jak mu v dět-
ství jeho matka Jean často předčítala nádherné
veršované pohádky o kočkách od Thomase Ste-
arnse Eliota, nositele Nobelovy ceny za literaturu
z roku 1948. Napsal pak podle nich poetický ta-
neční muzikál plný nádherné fantazie, který je zá-
roveň jedním z realizačně nejnáročnějších diva -
delních děl. Umělecký soubor i technické pod-
mínky naší Hudební scény jsou pro výjimečnou 
inscenaci muzikálu Kočky jako stvořené…!
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Alena Antalová nebo Hana Holišová, Aleš
Slanina, Dušan Vitázek, Jiří Mach, Ondřej Stu-
dénka, Ivana Vaňková, Radka Coufalová, Petr
Gazdík, Andrea Březinová nebo Svetlana Jano-
tová a další. 

ČINOHERNÍ SCÉNA
Bourbon Kid, Stanislav Slovák, 
Jan Šotkovský, Petr Štěpán

MĚSÍČNÍ KÁMEN
Dramatizace kouzelně senzačního románu nezná-
mého amerického autora, ukrývajícího se pod ta-
jemným pseudonymem Bourbon Kid, je z mnoha
důvodů pozoruhodná. Román vypráví spletitý pří-
běh o kameni mimořádné hodnoty, který může
svému majiteli zaručit nesmrtelnost a který je
ukraden mírumilovnému mnišskému řádu Tubalů.
Ti se jej vydávají nalézt, ale zjišťují, že stopy vedou
do podivného, skrznaskrz hříšného a zkaženého
mexického městečka Santa Mondega. A to je jen

roČní PředPlatné 2014
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začátek parodické, zábavné a nápadité divadelní
podívané v duchu filmů Quentina Tarantina či Ro-
berta Rodrigueze, která si pohrává s prvky thril-
leru, akčního filmu, upírského hororu či westernu
a kde se střetává asijské bojové umění šaolin-
ských mnichů s proklatě rychlými pistolemi – koho
jiného než neporazitelného pistolníka Bourbona
Kida! 
Režie: Stanislav Slovák
Hrají: Aleš Slanina, Jan Mazák, Petr Štěpán, Jaro-
slav Matějka, Jakub Przebinda, Michal Isteník,
Evelína Kachlířová, Zdeněk Junák, Lucie Zedníč-
ková, Tomáš Sagher, Martin Havelka a další.

HUDEBNÍ SCÉNA
Dennis Martin, Donna W. Cross 

PAPEŽKA

Podle světového bestselleru americké spisova-
telky Donny W. Cross Papežka, který vyšel ve více
než třiceti jazycích a podle kterého byly natočeny
již dva celovečerní filmy, napsal mladý německý
muzikálový skladatel a textař Dennis Martin muzi-
kál vyprávějící téměř neuvěřitelný příběh – legendu
o ženě, která v polovině devátého století usedla
na papežský stolec. Mladinká Jana je dívkou,
která se zcela vymyká svému okolí i zažitým před-
stavám o ženách, jejich možnostech i poslání. Je
výjimečně chytrá a talentovaná. Nejprve se jí, proti
všem tehdejším zvyklostem, dostává i jako dívce
legálního vzdělání. Následně pak může v převleku
za svého nešťastně zabitého bratra pokračovat
v učení. Samozřejmě že je díky svému převleku

neustále na útěku, a tak její cesta pokračuje až do
Říma, kde nakonec usedá na papežský stolec.
Přesto však i ona podléhá lásce a jak o této le-
gendě vyprávějí dochované středověké obrazy, je
nakonec prozrazena v okamžiku, kdy porodí dítě.
Jedná se o nebývalý příběh plný tajemství, vášní,
touhy po vzdělání i obětování se. Naše divadlo
uvedlo muzikál jako druhé na světě v české pre-
miéře a za ztvárnění hlavní role získala Hana Holi-
šová Cenu Thálie 2012!
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Hana Holišová nebo Svetlana Janotová, Petr
Gazdík nebo Robert Jícha, Ladislav Kolář, Igor
Ondříček, Aleš Slanina, Stanislav Slovák a další. 

ČINOHERNÍ SCÉNA 
Mark Haddon, Simon Stephens 

PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
Christopheru Booneovi je patnáct let a má rád
čísla. Christopheru Booneovi je patnáct let, má
rád čísla, matematiku, žije sám se svým otcem 
a je autista. Christopher Boone postupuje vždy
přísně logicky a rozhodne se vyšetřit největší zá-
hadu ve svém okolí – kdo zabil Wellingtona, pudla
jeho sousedky paní Shearsové. Christopher
Boone zjistí, kdo zabil Wellingtona, ale následkem
toho začne jiné, mnohem větší pátrání – po své
zdánlivě mrtvé mamince…
Prazvláštní detektivka současného britského
autora Marka Haddona spojuje napětí, laskavý
humor i silný příběh o hledání svých kořenů 
a o těžkosti lásky k postiženému dítěti tak do-
vedně, že za ni byl její autor oceněn v roce 2003
prestižní Whit breadovou cenou za nejlepší brit-
skou knihu roku. Pouhý rok po londýnské premi-
éře mohou zhlédnout tento nevšední příběh 
i brněnští diváci.
Režie: Mikoláš Tyc
Hrají: Vojtěch Blahuta, Alena Antalová, Hana Holi-
šová, Igor Ondříček, Miroslava Kolářová, Jana
Musilová, Milan Němec a další.

Objednávky na Roční předplatné 2014 
přijímá komerční oddělení divadla,  

Lidická 12, 602 00 Brno, 
telefon: +420 533 316 410. 

Cena: 2.000,- Kč; 
pro důchodce, studenty a držitele průkazů

ZTP a ZTPP: 1.600,- Kč.

Předplatné lze zakoupit 
od 4. listopadu 2013 

každý všední den od 9.00 do 16.00 hodin.

15
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jekyll a Hyde
romantický muzikál

kočky
taneční muzikál

Zorro
romantický historický muzikál

28. – 30. listopadu,   1. prosince 2013

19.  – 24.  listopadu 2013

9. listopadu 2013 ve 14 a 19 hodin

Hudební scéna

Hudební scéna

Hudební scéna

16
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Michel de Ghelderode:
Slečna Jairová
„Příšery zabydlují mé divadlo, protože jsou všude kolem
nás, na ulicích, v každém pokoji, v životě. Co říkám –
jsou v nás, jsme to my!“
Divadlo francouzsky píšícího belgického dramatika
Michela de Ghelderoda (1898–1962), kořenící ve
vlámských lidových tradicích, literatuře i malířství 
a pojímané jako jakýsi divoký karneval, nastavuje člo-
věku kruté zrcadlo. Jeho postavy se zmítají mezi dob-
rem a zlem, Bohem a ďáblem, mezi skutečností 
a snem, životem a smrtí. Groteskní mystérium Slečna
Jairová rozvíjí jeden z okrajových novozákonních pří-
běhů o vzkříšení mrtvé dcery Jairovy, který se jakoby
mimochodem odehrává na pozadí Kristovy oběti.
Podobně jako na žánrových obrazech starých vlám-
ských mistrů situoval i Ghelderode svou moderní
verzi evangelijního příběhu do rodných Flander (ač-
koliv psal svá díla ve francouzštině, a je tedy význam-
ným představitelem belgické frankofonní literatury),
i v tomto groteskně mysteriózním, až hororovém dra-
matu splývá reálné s fantaskním, současné s minu-
lým, parodické s posvátným. 
Režie: Hana Burešová
Hrají: Miroslav Táborský, Lenka Veliká, Magdalena
Zimová nebo Klára Sedláčková-Oltová, Jan Meduna,
Jan Vondráček, Tomáš Turek, Emma Černá a další.

J. Cameron, S. Clark, H. Edmundson, I. Allende:
ZORRO
Legendární příběh hrdiny „Zorra mstitele“ od chilské
autorky Isabel Allende inspiroval hudební skupinu
Gipsy Kings a jednoho z nejlepších londýnských hu-
debních aran  žérů Johna Camerona, společně s auto-
rem scénáře Stephenem Clarkem, kteří uvedli tento
příběh jako muzikál na West Endu 15. července 2008.
Ukázalo se, že vůbec první divadelní dramatizace to-
hoto příběhu souboje dobra a zla, lásky a vášně, navíc
dramaticky prokomponovaná s takovými songy jako
například Bamboleo či Djobi Djoba a mnoha dalšími
zcela novými skladbami v rytmu flamenca, se rázem
stala hitem sezóny s nominací hned na několik pre-
stižních divadelních cen. Podmanivá hudba, jedi-
nečná choreografická a akrobatická čísla a emo -
cionálně nabitý romantický příběh – to vše je muzi-
kál Zorro, který u nás měl svou českou premiéru!

Režie: Petr Gazdík
Hrají: Lukáš Janota, Johana Gazdíková nebo Viktória
Matušovová, Svetlana Janotová nebo Ivana Vaňková,
Robert Jícha nebo Dušan Vitázek a další.

Frank Wildhorn, Leslie Bricusse: 
JEKYLL A HYDE
Od roku 1886, kdy Robert Louis Stevenson publiko-
val svou novelu Podivný případ doktora Jekylla 
a pana Hydea, vzrušuje tento příběh mysl autorů, čte-
nářů i diváků po celém světě. Postihuje totiž v geni-
ální metafoře odvěké tíhnutí lidstva k dobru i zlu 
a zápas, který mezi těmito dvěma póly v  každém 
z nás probíhá. Má doktor Jekyll šanci zvítězit nad
svým druhým já, výlupkem všeho zla Edwardem
Hydem, který s ním naneštěstí sdílí totéž tělo? Mu-
zikál skladatele Franka Wildhorna a libretisty Leslie
Bricusseho na toto téma slavil již velké úspěchy po
celém světě. Strhující příběh v ohromující dekoraci,
výjimečné herecké a pěvecké příležitosti činí z jeho
uvedení v našem divadle další mimořádnou příleži-
tost zažít to nejvýznamnější, co světové hudební di-
vadlo současnosti nabízí.
Režie: Petr Gazdík
Hrají: Petr Gazdík nebo Dušan Vitázek, Ivana Vaň-
ková nebo Viktória Matušovová, Johana Gazdíková
nebo Hana Holišová, Milan Němec nebo Karel
Škarka, Ladislav Kolář nebo Milan Lindner a další.

Ray Cooney, John Chapman:
DvoJiTá reZervaCe
Philip Markham je úspěšný nakladatel dětské litera-
tury, který má však v poslední době dost starostí.
Jeho manželka mu dává stále důrazněji najevo, že ji
nebaví manžel, který za romantický večer považuje
společné pročítání korektur Medvídka Pú. Nadto je-
jich byt zařizuje módní a extravagantní architekt
Alistair Spenlow, jehož výstřelky Philipovu konzer-
vativnímu vkusu příliš nelahodí. A ještě navíc jeho
kolega, úspěšný svůdce žen Henry Lodge si chce půj-
čit právě onen byt během účasti Markhamových na
jisté slavnostní večeři – a samozřejmě pro nic jiného
než nemanželské zálety. Philip mu byt nakonec půjčí,
netuší ovšem, že k veselému dostaveníčku jej slíbila
dát k dispozici i jeho žena Joanna – a to nikomu ji-
nému než Henryho ženě Lindě. A aby toho nebylo
dost, během nepřítomnosti Markhamových si na byt
brousí zuby i architekt Spenlow, aby v něm konečně
svedl Markhamovic služku Sylvii. Tři páry a dvojí ne-
věra v  jediném apartmá – už tím je na pořádnou

Hrajeme
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ProGram listoPad

Činoherní scéna Hudební scéna

SvaToMarTinSká PřeDSTavení

2.11. cabaret jako Brnoso 19.00

3.11. cabaret jako Brnone 19.00

4.11. my Fair lady (ze Zelňáku)po 19.00

5.11. my Fair lady (ze Zelňáku)út 18.00

6.11. my Fair lady (ze Zelňáku)st 19.00

7.11. my Fair lady (ze Zelňáku)čt 18.00

8.11. slečna jairová         Divadlo, Prahapá 19.00

9.11. donaha!so 19.00

10.11. donaha!ne 14.00

10.11. donaha!ne 19.00

11.11. donaha!po 19.00

12.11. donaha!út 18.00

13.11. donaha!st 19.00

14.11. donaha!čt 18.00

15.11. sugar! (někdo to rád horké)pá 19.00 zadáno

16.11. sugar! (někdo to rád horké)so 19.00

17.11. sugar! (někdo to rád horké)ne 14.00

17.11. sugar! (někdo to rád horké)ne 19.00

18.11. sugar! (někdo to rád horké)po 18.00

20.11. jezinky a bezinkyst 19.00

22.11. všemocný pan krottpá 19.00 e5

23.11. všemocný pan krottso 19.00 aB6

24.11. všemocný pan krottne 19.00 e7

29.11. Podivný případ se psempá 14.00

29.11. Podivný případ se psempá 19.00 aB5

30.11. Podivný případ se psemso 19.00 P

3.11. les misérables (Bídníci)ne 14.00

2.11. les misérables (Bídníci)so 19.00

3.11. les misérables (Bídníci)ne 19.00

4.11. les misérables (Bídníci)po 19.00

5.11. les misérables (Bídníci)út 18.00

6.11. les misérables (Bídníci)st 19.00

8.11. kočkypá 19.00 zadáno

9.11. kočkyso 14.00

9.11. kočkyso 19.00

12.11. Flashdanceút 18.00

13.11. Flashdancest 19.00

14.11. Flashdancečt 18.00

15.11. Flashdancepá 19.00

16.11. Flashdanceso 14.00

16.11. Flashdanceso 19.00

19.11. Zorroút 19.00

20.11. Zorrost 19.00

21.11. Zorročt 18.00

22.11. Zorropá 18.00

23.11. Zorroso 14.00

23.11. Zorroso 19.00

24.11. Zorrone 14.00

25.11. cikáni jdou do nebepo 19.00 zadáno

28.11. jekyll a Hydečt 19.00 r/X2013

29.11. jekyll a Hydepá 19.00 Z/T2013

30.11. jekyll a Hydeso 14.00

30.11. jekyll a Hydeso 19.00 a/M2013
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ProGram Prosinec

Činoherní scéna Hudební scéna

PreMiéra veřeJná generálka BiSkuPSký Dvůr Derniéra

1.12. Podivný případ se psemne 19.00

2.12. Podivný případ se psempo 18.00 SP 

4.12. jezinky a bezinkyst 18.00 PPP

5.12. dokonalá svatbačt 15.00 zadáno 

7.12. jezinky a bezinkyso 19.00

13.12. dvojitá rezervacepá 14.00

13.12. dvojitá rezervacepá 19.00 a5 

14.12. dvojitá rezervaceso 19.00 P 

15.12. dvojitá rezervacene 19.00 D

16.12. Podivný případ se psempo 19.00 aB1

17.12. Podivný případ se psemút 19.00 C2  

19.12. všemocný pan krottčt 19.00 C4 

20.12. všemocný pan krottpá 19.00 aB5 

21.12. dvojitá rezervaceso 19.00 a6  

22.12. křídla 2012/2013ne 18.00

27.12. Zkrocení zlé ženypá 19.00

28.12. jezinky a bezinkyso 18.00

29.12. jezinky a bezinkyne 18.00

30.12. dvojitá rezervacepo 19.00

31.12. dvojitá rezervaceút 18.00 Slavnostní 
silvestrovská premiéra

3.12. Papežkaút 19.00

1.12. jekyll a Hydene 14.00

4.12. Papežkast 19.00

5.12. Papežkačt 18.00

6.12. Papežkapá 18.00

7.12. Papežkaso 14.00

7.12. Papežkaso 19.00

8.12. advent a andělé 2013ne 18.00

11.12. mary Poppinsst 19.00

12.12. mary Poppinsčt 18.00

13.12. mary Poppinspá 18.00

14.12. mary Poppinsso 14.00

14.12. mary Poppinsso 18.00

15.12. mary Poppinsne 14.00

15.12. mary Poppinsne 18.00

16.12. mary Poppinspo 18.00

17.12. mary Poppinsút 18.00

18.12. mary Poppinsst 18.00

19.12. mary Poppinsčt 18.00

20.12. mary Poppinspá 19.00

21.12. mary Poppinsso 14.00

21.12. mary Poppinsso 18.00

22.12. vánoční koncert javoryne 18.00

23.12. vánoční koncert javorypo 18.00

27.12. Flashdancepá 18.00

28.12. Flashdanceso 14.00

28.12. Flashdanceso 19.00

29.12. Flashdancene 14.00

29.12. Flashdancene 19.00

30.12. Flashdancepo 18.00

31.12. Flashdanceút 14.00

31.12. Flashdanceút 18.00 Silvestrovské představení

hoSTování 

V‰emocn˘ pan Krott
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frašku zaděláno… Ray Cooney byl kritikou mnoho-
krát právem označen za nekorunovaného krále
(nejen) britské frašky, za v pravém slova smyslu ná-
rodní poklad. Jeho frašky jsou dokonale sestrojené
„mašiny na zábavu“, roztáčející šílený kolotoč pře-
vleků, záměn, výmluv, skrývání a komických nedo-
rozumění s  matematickou přesností. Na českých
jevištích zdomácněly již skoro všechny jeho vrcholné
komedie – je proto skoro až s podivem, že titul, který
napsal v roce 1967 ve spolupráci s Johnem Chapma-
nem (od této dvojice jsme již uvedli úspěšnou kome-
dii Vydrž, miláčku!), se objeví v MdB v české premiéře. 
Režie: Stanislav Slovák
Hrají: Viktor Skála, Markéta Sedláčková, Petr Štěpán,
Hana Kováříková, Andrea Březinová, Viktória Matu-
šovová, Alan Novotný, Rastislav Gajdoš, Irena Kon-
valinová, Svetlana Janotová.

Julian Fellowes, George Stiles, Anthony Drewe:
MARY POPPINS
Městské divadlo Brno přichází ve spolupráci s Came-
ron Mackintosh Ltd. a produkcí Walt Disney s rodin-
ným muzikálem Mary Poppins, českým divákům
známým v prvé řadě díky divadelnímu remaku pro-
slulého filmu z roku 1964, ověnčeného pěti Oscary.
Ten vznikl na motivy dětských knížek známé an-
glické autorky P. L. Traversové.                                              
Náš příběh se odehrává v Londýně konce 19. století
a jeho hrdinkou je originální vychovatelka Mary Pop-
pinsová, která se zjeví na přání malých dětí Bankso-
vých, jimž rodiče nevěnují příliš pozornosti. Tato
dokonalá vychovatelka disponující kouzelnými do-
vednostmi prozáří jejich dětský svět hravostí, svobo-
dou a fantazií a zcela převrátí přísný řád Banksovic
domu natolik, že nakonec dokáže proměnit i samotné
rodiče. Protože jak říká sama Mary: „Stačí jen chtít
a rázem vše je možné!“ 
Největší muzikálový producent všech dob, sir Came-
ron Mackintosh, čekal na možnost převedení filmové
verze do divadelní podoby celých 40 let. Zcela jedi-
nečnou divadelní show doplnil novými písněmi a vy-
tvořil na jeho základě mimořádně výpravnou
podívanou, která sklízí úspěchy v Londýně i na
Broadwayi.       
Městské divadlo Brno se díky svému světovému re-
nomé stalo teprve 6. divadlem světa, kterému byla
pro uvádění tohoto úžasného muzikálu exkluzivně
povolena licence.                                                                            
Režie inscenace se chopil Petr Gazdík, držitel Ceny
Thálie za rok 2009. Choreografie se ujala Lucie Ho-

lánková, scénografie je dílem Petra Hlouška. Těšit se
lze na strhující hudební show plnou magie, náročná
taneční a stepařská čísla a samozřejmě na úžasné
představitelky titulní role: Alenu Antalovou, Radku
Coufalovou či Johanu Gazdíkovou.                                 
Dále hrají: Dušan Vitázek nebo Denny Ratajský, Mar-
tin Havelka nebo Milan Němec, Jana Musilová nebo
Markéta Sedláčková, Zdena Herfortová nebo Monika
Světnicová, Tomáš Sagher nebo Lukáš Vlček, Ladislav
Kolář nebo Karel Mišurec a další. 

Tom Hedley, Robert Cary, Robbie Roth:
FLASHDANCE
Slavný americký hudební film z roku 1983 Flashdance
režiséra Adriana Lynea se stal ve své době oprav-
dovým diváckým hitem, vydělal více než sto miliónů
dolarů a během prvních dvou týdnů se prodalo více
než 700 000 desek se soundtrackem, který vyhrál
mimo jiné i Cenu Grammy. Uplynulo třicet let od
vzniku tohoto fenoménu, jenž ovlivnil minimálně
jednu gene raci diváků. Příběh osmnáctileté dívky
Alex Owensové, která přes den pracuje jako svářečka
a v noci se věnuje tomu, co ji opravdu naplňuje, tedy
tanci, a touží dostat se na taneční konzervatoř,
uchvátil celý svět a písně z něj (např. What A Feeling
či Maniac) se nenahraditelně zapsaly do dějin po -
pulární hudby.
Není divu, že se v roce 2008 rozhodl anglický di-
vadelní producent David Ian tento romantický příběh
s atmosférou oblíbených 80. let přenést na jeviště.
Tom Hedley a Robert Cary napsali příběh lásky,
touhy a splněných snů podle filmového scénáře, se
známými melodiemi (v muzikálu se objevilo pět
původních a šestnáct nových písní) a vznikla show,
která nejdříve vyrazila na turné po Spojeném
království a poté se několik měsíců hrála na West
Endu v Shaftesbury Theatre. V současnosti probíhá
její americké turné a připravuje se uvedení na Broad-
wayi. Je pýchou našeho divadla, že bude moci tento
dech beroucí a energií nabitý titul plný úžasných
choreografií nabídnout i českému diváku v evropské
premiéře v překladu Jiřího Joska. 
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Svetlana Janotová nebo Ivana Vaňková, Ondřej
Studénka nebo Dušan Vitázek, Hana Holišová nebo
Viktória Matušovová, Zdena Herfortová nebo Ivana
Plíhalová, Zdeněk Junák nebo Milan Němec, Igor
Ondříček, Lukáš Janota nebo Aleš Slanina a další.
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Flashdance
muzikál

mary Poppins
superkalifradžilistikexpijalidózní  muzikál

Papežka
původní historický muzikál

27. – 31. prosince 2013

11.  – 21. prosince 2013

3. – 7. prosince 2013 

Hudební scéna

Hudební scéna

Hudební scéna
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Narodil se v Rokycanech, vystudoval a za-
bydlel se v Praze a posledních pár t˘dnÛ na-
chází útoãi‰tû v Brnû – v Mûstském divadle
Brno, kde pfiipravuje inscenaci s detektivní
zápletkou Podivn˘ pfiípad se psem. Je to
první reÏijní spolupráce Mikolá‰e Tyce
s touto scénou a vná‰í do ní ve‰kerou svou
energii. „Tato hra mi doslova uãarovala 
a jsem moc rád, Ïe vznikne právû v Mûstském
divadle, kde se z ní r˘suje krásná, laskavá 
a silná inscenace,“ fiíká jednatfiicetilet˘ diva-
delník.
Setkal jste se nejdfiíve s knihou britského
autora Marka Haddona, nebo aÏ pfiímo s di-
vadelním nastudováním v Lond˘nû?
Nejprve jsem ãetl dramatizaci a moc se mi lí-

bila, knihu jsem objevil teprve pozdûji. Insce-
naci v Lond˘nû jsem vidûl, jel jsem tam spe-

ciálnû jen kvÛli ní, a to mû inspi -
rovalo je‰tû víc.
V ãem?
Ovûfiil jsem si urãité principy a posu-
nulo mû to dál v pfiem˘‰lení o obsahu
hry. V Brnû ale v‰e dûláme podle

svého, s jin˘mi herci, proto se tû‰ím na jinou,
a pfiitom stejnû kvalitní inscenaci.
Jak jste se se souborem vzájemnû sÏili?
S Vojtou Blahutou, kter˘ hraje hlavní roli,
jsem se setkal uÏ pfii reÏii Amazonie pro di-
vadlo Buranteatr. Jsem stra‰nû rád, Ïe to je
právû on, ale stejnû tak i s ostatními mû zkou-
‰ení stra‰nû tû‰í.
Autistick˘ chlapec Christopher Boone, kte-
rého ztvárÀuje právû Vojtûch Blahuta, vy-
niká v matematick˘ch a logick˘ch úlohách.
Buìte k sobû shovívav˘ a fieknûte, v ãem vy-
nikáte vy?
Matematika to není. (úsmûv) Jestli se mÛÏu
v nûãem Christopherovi alespoÀ tro‰ku pfii-
podobnit, tak je to obãasn˘ pfiebytek energie
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na skleniČce

s mikolášem tycem
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a nûkdy aÏ nemoÏnost ovládat své emoce.
To se mi stalo napfiíklad pfii první ãtené
zkou‰ce, na kterou jsem pfii‰el s takovou ra-
dostí, Ïe jsem asi pÛsobil jako „nad‰en˘
kluk“, kter˘ dostal to, po ãem dlouho touÏil.
(úsmûv)
Projevuje se vá‰ elán napfiíklad i v tom, Ïe
se zapojujete do rÛznorod˘ch divadelních
projektÛ, napfiíã mûsty i Ïánry?
Doufám, Ïe ano. (úsmûv)
Vystudoval jste ãinoherní reÏii, ale máte za
sebou i hereckou prÛpravu. Nemáte obãas
jako reÏisér nutkání nûkteré scény hercÛm
„pfiedehrávat“?
To ne. KdyÏ jsem se o divadlo zaãal zajímat,
tak jsem herecké ambice mûl, protoÏe jsem si
v‰e chtûl vyzkou‰et na vlastní kÛÏi. Teì uÏ po
herectví netouÏím, zato mám jinou posedlost:
stra‰nû mû baví proÏívat pfiíbûhy a velké emo -
ãní zvraty, které mû uchvátí. To jsem pak
stra‰nû vdûãn˘ divák. To je teì má láska k di-
vadlu. UÏ nemám ambici stát na jevi‰ti, pro-
toÏe jsou zde lep‰í a povolanûj‰í, své naplnûní
nacházím v reÏijním pozadí.
Kdy poprvé jste zaãal o divadle uvaÏovat
váÏnûji?
Bylo mi asi ‰estnáct a studoval jsem gymná-

zium. Objevil jsem tehdy v Praze amatérsk˘
soubor Ty-já-tr, kter˘ mû svou otevfieností
stra‰nû bavil. Divadlu jsem tak propadal víc
a víc, aÏ jsem tam trávil témûfi v‰echen svÛj
voln˘ ãas. Postupnû jsem se dostal ke spolu-
práci na rÛzn˘ch mezinárodních projektech,
získal jsem divadelní zku‰enosti v Norsku 
a Portugalsku, absolvoval jsem krátkou stáÏ
v USA, a tak jsem vlastnû zaãal postupnû
uvaÏovat o reÏii.
Divadelní reÏie vás pfiivedla také k brnûn-
skému Buranteatru, kde od stávající sezóny
pÛsobíte jako umûleck˘ ‰éf. Znamená to, Ïe
teì do Brna pfiesídlíte natrvalo?
Ano, vlastnû jsem se v Brnû jiÏ usadil. Praha
je nyní jen takov˘ mÛj letní neboli víkendov˘
byt, pfiestoÏe tam mám rodinu a s ní spojené
zázemí. 
Prozraìte o své rodinû nûco víc.
Tatínek je filmov˘ reÏisér, nedávno mûl pre-
miéru filmu Jako nikdy. Maminka pracuje
v Národním divadle na obchodním oddûlení
a sestra je grafiãka.
Co se vám zatím na Brnû nejvíc líbí?
Pfiátelská atmosféra, pfiístup lidí k sobû na-
vzájem a v tom nejlep‰ím slova smyslu také
pfiístup k práci, kter˘ je vÏdy soustfiedûn˘,
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S kost˘mní v˘tvarnicí Barborou Wojtkowiak
a pfiedstavitelem hlavní role
Vojtûchem Blahutou.
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peãliv˘ a koncentrovan˘. AÈ uÏ to bylo
v Mûstském divadle ãi v Buranteatru, stra‰nû
se mi líbí osobní odpovûdnost, s níÏ v‰ichni
k jednotliv˘m projektÛm pfiistupují.
ReÏisérské zku‰enosti jste získal i v Jihoães-
kém divadle v âesk˘ch Budûjovicích. Jak na
tuto éru vzpomínáte?
Jen v tom nejlep‰ím a jsem vdûãn˘ Martinu
Glaserovi, Ïe mû oslovil k reÏijní spolupráci
hned na tfiech inscenacích. Byla to crazy ko-
medie Lov na losa, hudební retro komedie
·kola základ Ïivota a fantasy komedie
Soudné sestry. Moc si váÏím také spolupráce
s Davidem Radokem na Shakespearovû ko-
medii Jak se vám líbí, kde jsem pracoval jako
asistent reÏie.
Napadlo vás nûkdy Ïivit se jinou profesí neÏ
divadelní?
Divadlo mne baví natolik, Ïe se mu vûnuji
celou svou bytostí, a pokud to bude moÏné,
rád v nûm zÛstanu. Stra‰nû mû baví pohybo-
vat se v kulturním prostfiedí, pracovat s nej-
rÛznûj‰ími osobnostmi a cítím, Ïe to má
smysl. Proto se chci i nadále vûnovat zatím
jen a jen divadlu. (úsmûv)
Nakolik se jako reÏisér necháváte ovlivÀo-
vat nápady hercÛ ãi názory dramaturga?

Divadlo je vÏdycky dialog, takÏe jsem v ob-
dobí zkou‰ení rád, kdyÏ dialog a tvÛrãí atmo-
sféra vzniká, nikdy se tomu nebráním.
Chodíte si coby reÏisér mlad˘ a relativnû za-
ãínající pro rady ke zku‰enûj‰ím kolegÛm,
pfiípadnû pfiátelÛm?
Jak jsem zmínil – divadlo je Ïiv˘ dialog 
a v rámci Ïivého procesu rád sleduji, jak na
v‰echny zúãastnûné pÛsobí. SnaÏím se tak sle-
dovat to, co vzniká, a dávat tomu prÛchod. 
A pokud nûkdo pfiijde s nûjakou pfiipomín-
kou, rád si ji poslechnu. Pfiímo pro rady si ale
nechodím, i kdyÏ mám samozfiejmû kama-
rády, napfiíklad spoluÏáky ze ‰koly, s kter˘mi
se o práci pofiád prÛbûÏnû bavím.
Jak˘ druh divadla je vám nejbliÏ‰í?
Mám rád herecké divadlo a zejména mám
rád, kdyÏ má divadlo Ïivého ducha. To je
nûco, co se jen velmi tûÏko hledá a co se
právû snaÏím nacházet v hercích. âasto to
v nich ani nacházet nemusím, protoÏe s tím
pfiichází oni sami.
Smysluplnost divadla. V ãem podle vás spo-
ãívá?
¤íká se, Ïe divadlo má nastavovat zrcadlo Ïi-
votu. S tím nemohu neÏ souhlasit. Divadlo by
v lidech mûlo probouzet odvahu a to pozitivní
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v nich, mûlo by jim dodávat nadûji, Ïe vûci
mají smysl a Ïe není jedno, jak se k sobû na-
vzájem chováme a jak vnímáme svût kolem
sebe.
Zatím máte ve v˘ãtu nastudovan˘ch insce-
nací jen ãinoherní tituly. Neláká vás hu-
dební divadlo, muzikály?
KaÏd˘ projekt je nûãím specifick˘ a rád pro-
zkoumávám moÏnosti divadla, které právû
vzniká. V âesk˘ch Budûjovicích mû proto
stra‰nû bavilo pracovat na inscenaci ·kola zá-
klad Ïivota, která byla komedií se zpûvy 
a tanci – sice ãinoherní, ale pro mû v mnohém
objevná. A pokud se zase nûkdy objeví moÏ-
nost pfiekroãit hranice divadla nûkam dál, aÈ
uÏ díky specifickému textu ãi díky podmín-
kám konkrétního prostoru, tak budu jen rád.
Nebráním se niãemu.
ZmiÀujete specifika textu. VztaÏeno od di-
vadla k literatufie – do jak˘ch knih se rád za-
ãtete?
Naposledy jsem teì pfies léto pfieãetl Vojnu 
a mír, coÏ mû naprosto uchvátilo, ale rád ãtu
cokoliv, nejen divadelní hry, ale snaÏím se sle-
dovat i beletrii a mít celkov˘ pfiehled.
A kromû divadla a knih? Co vás baví?
Rád cestuji, a rád tak poznávám jiné kontexty
a jiné formy umûní. Rád také odpoãívám na

chatû, u sklenky vína, v galeriích nebo u nû-
jakého dobrého filmu.
ZmiÀujete „jiné formy umûní“. Jaké dal‰í
oblasti jsou pro vás spolu s divadlem pod-
nûtné?
Jsou to pro mû v‰echna umûlecká vyjádfiení,
která mají co fiíct. Baví mû sledovat fotografii,
film, v˘tvarné umûní i hudbu. V tom se ãlo-
vûk mÛÏe vzdûlávat a inspirovat neustále.
A co oblast sportu, která je v Mûstském di-
vadle tolik populární?
Sleduji sport moc rád, i kdyÏ na to nemám
moc ãas… To je pro mû také jedna z nejlep-
‰ích forem odpoãinku. Baví mû v‰echny
sporty na vrcholové úrovni, a jak nad tím tak
pfiem˘‰lím, nakonec se pfiistihuji pfii tom, Ïe
vlastnû sleduji v‰echno. (smích) Nejvíc mám
ale rád atletiku a z kolektivních sportÛ fotbal,
hokej a hlavnû rugby. Z nûj cítím zápal a tvr-
dou práci jednotliv˘ch hráãÛ, ktefií jdou vÏdy
aÏ na dfieÀ. To obdivuji, málokdo je dnes
schopn˘ se takhle obûtovat pro celek.
Na co se tû‰íte v nejbliÏ‰í dobû?
Na to, Ïe teì budu nûjak˘ ãas v Brnû a taky
na v‰e, co mi Ïivot pfiinese. âlovûk by se mûl
tû‰it z kaÏdého dne a mít radost z toho, co
právû Ïije.
Text: Markéta Stulírová, Foto: jef Kratochvil 
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FLASHDANCE V BRNù 
P¤EDBùHL BROADWAY 
Husarsk˘ kousek se povedl Stanislavu Mo-
‰ovi a jeho t˘mu v Brnû. V Mûstském divadle
staãili s novou verzí muzikálu Flashdance
pfiedbûhnout plánovanou premiéru na Bro -
adwayi. Proslul˘ taneãní kousek sjíÏdí zatím
od roku 2012 americk˘ venkov. V kaÏdém
pfiípadû je brnûnsk˘ Flashdance premiérou
evropskou.

Od prvních tónÛ a v˘stupÛ na premiéfie bylo
zfiejmé, Ïe do nové sezóny vstupuje MdB mi-
mofiádnû úspû‰nû. Kdo by neznal pfiíbûh umû-
lecky nepfiíli‰ nároãné, dobfie se ale pro -
dávající stejnojmenné filmové naivní story
Adriana Lyneho o sváfieãce, která do umûní 
a k milionáfiskému ‰tûstí pfii‰la. Z roku, boÏe
uÏ 1983! To kvalitní v ní je hudba, tanec a zpûv.
Chvála jak Brno
K obûma verzím jevi‰tního muzikálu zkom-
ponoval hudbu Robbie Roth. To na rozdíl od

filmu, pro kter˘ songy i taneãní ãísla zajistil
Giorgio Moroder. Ponechám dal‰í srovná-
vání odborníkÛm na slovo vzat˘m a to své
utratím za pokus vystihnout kvality brnûnské
verze Flashdance. Pramení dozajista jiÏ ve
vynikajícím pfiekladu Hedleyho, Caryho 
a Rothova scénáfie a písÀov˘ch textÛ od Ji-
fiího Joska.
Co fascinuje, je choreografie stálého brnûn-
ského spolupracovníka ze Zagrebu Igora
Barberiçe a první dámy domácího odchovu
Anety Majerové, mimochodem i na jevi‰ti
stále jedniãky sborov˘ch taneãních sestav.
Utrá cet chválu pro kostymérku Andreu Ku-
ãerovou znamená opakovat se uÏ nejménû
deset let. Christoph Weyers vyuÏil naplno
technick˘ch moÏností a jeho scéna je zdánlivû
lehkou kombinací tovární haly, taneãního
sálu a barov˘ch prostfiedí.
Dominantní je ov‰em v˘kon Svetlany Jano-
tové na první premiéfie. Alexandru Owenso-
vou s ní alternuje Ivana VaÀková. Janotová
je dlouho nevídan˘m suverénem. Její hereck˘
a pûveck˘ projev je jedním slovem fascinující
a v tanci je toho ãasu na ãeské muzikálové
scénû nedostiÏná. Nebudu daleko od pravdy,
kdyÏ ji uÏ s pÛlroãním pfiedstihem a bez
ohledu na mínûní nahánûãÛ prohlásím za
Thálii roku 2013. To se zkrátka jinde v âesku
vidût nedá!
Kde je dal‰í meta?
O kvalitách Du‰ana Vitázka v postavû jejího
partnera Nicka Hurleye platí totéÏ, i kdyÏ 
v nejpfiísnûj‰ím pohledu v tenorov˘ch v˘‰-
kách potfiebuje v nûkolika místech je‰tû do-
ãistit intonaci. Velk˘mi profesionálkami
pfiíbûhu jsou také Hana Holi‰ová, Andrea
Bfiezinová a Hana Kováfiíková coby Kiki,
Gloria a Tess.
Flashdance je u nás bezkonkurenãní kvalitou
a lze mu pfiedpovídat dlouhou Ïivotnost.
Skoro se mi chce provokovat, Ïe pomalu
uzrává ãas troufnout si i na Rent Jonathana
Larsona. Pfied patnácti lety si na kultovní
newyorské ãíslo, doporuãoval jsem ho v roce
1997 krátce po broadwayské premiéfie v Ne-
derlander Theatre, v Brnû je‰tû netroufli.
Dneska uÏ by mohli.
Celkové hodnocení: 100 %

Jifií P. KfiíÏ, Právo, 2. 10. 2013 
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FLASHDANCE V BRNù 
ANEB JAK UDùLAT Z FILMOVÉHO
K¯âE DOBR¯ MUZIKÁL 
Popravdû fieãeno, ani nevím, zda jsem tenhle
film nûkdy dokoukal aÏ do konce. Té k˘ão-
vité romantiky na mû bylo pfiíli‰, a pokud
jsem urãitou „americkou naivitu“ vyãítal 
i muzikálu Footloose (uvedla jej divadla 
v Plzni a na Orlí), zde byla má obava je‰tû
vût‰í. Ov‰em soubor Mûstského divadla Brno
opût pfiíjemnû pfiekvapil… Novému dílu,
které se zatím toulalo po Anglii a americkém
venkovû, aniÏ by si odbylo fiádnou svûtovou
premiéru, dali vût‰í náboj uÏ autofii Tom
Hedley, Robert Cary a Robbie Roth, kdyÏ do
muzikálu pfiipsali ke svûtoznám˘m filmov˘m
hitÛm What A Feeling ãi Maniac hned ‰est -
náct nov˘ch písní. Tím zcela pfiemûnili dyna-
miku pfiíbûhu, kterou dále umocnila ne -
uvûfiitelná profesionalita brnûnsk˘ch hercÛ 
a taneãníkÛ. Takov˘ gejzír energie jsem ne-
ãekal – neznám z muzikálové historie aÏ tolik
pfiípadÛ, kdy by se z filmového k˘ãe podafiilo
udûlat opravdu dobr˘ muzikál. V reÏii Stani-
slava Mo‰i a v choreografii Igora Barberiçe 
a Anety Majerové totiÏ ovládl jevi‰tû pohyb
a zpûv v dechberoucím tempu.
Nikterak nelituji, Ïe jsem tentokrát v Brnû
nenav‰tívil slavnostní premiéru, ale reprízu

Flashdance, pravda, hned druhou. UÏ proto,
Ïe jsem mohl za dirigentsk˘m pultem po
dlouhé dobû zase vidût Ïenu, coÏ se mi nepo-
vedlo od let, kdy Miriam Nûmcová dirigovala
operety. Pokud se nepletu, je Ema Mike‰-
ková teprve druhou na‰í profesionální diva-
delní dirigentkou. Orchestr tuto mladou,
elegantní a energickou Ïenu plnû respekto-
val, hrál soustfiedûnû, dynamicky a mohu-li
soudit, snad i s radostí, kterou se podafiilo
pfienést i na jevi‰tû.
V rolích ústfiední dvojice vystoupili Ivana
VaÀková (Alexandra Owensová) a Ondfiej
Studénka (Nick Hurley), tedy ostfiílená mu-
zikálová hvûzda na vrcholu umûleck˘ch sil 
a absolvent loÀského roãníku muzikálového
herectví na JAMU, kter˘ stojí na poãátku své
divadelní dráhy. V˘kon VaÀkové byl jako ob-
vykle perfektní – trochu zdrsnûlou dûlnici se-
hrála brilantnû, její váhání a zprvu re  zer -
vovan˘ vztah k Nickovi byly opravdové 
a kupodivu i uvûfiitelné, taneãní nasazení str-
hující. Ondfiej Studénka má na svém kontû
zatím nûkolik studentsk˘ch pfiedstavení v Di-
vadle na Orlí a dvû role v Koãkách (MdB).
Ve Flashdance naznaãil, Ïe má velkou ‰anci
stát se zajímavou posilou prestiÏního muziká-
lového souboru. Pûvecky pÛsobil jistû, jeho
hlas má zajímavou sametovou barvu, dobfie
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zní i v ne úplnû snadn˘ch tenorov˘ch polo-
hách muzikálu. StudénkÛv Nick je muÏn˘,
odhodlan˘, ale nikterak frajersk˘ (takové
zfiejmû bylo i reÏijní vedení postavy), v ges-
tech spí‰ opatrn˘. Není to ostatnû nijak
snadné, hrát „sympaÈáka bez vad“… Pokud
by se vám ústfiední story zdála pfiece jen po-
nûkud naivní, vrátí vás na zem svérázná pen-
zionovaná uãitelka tance v podání v˘borné
olomoucké hereãky Ivany Plíhalové. Po-
dobnû neodolatelnû hraje ne pfiíli‰ chytrou ta-
neãnici Glorii Andrea Bfiezinová (hodnû
zajímav˘ protiúkol k Divé Báfie!) v „mlado-
komické“ dvojici s roztomile pfiitroubl˘m sa-
mozvan˘m komikem Ale‰e Slaniny (Jimmy).
Jediného záporáka hry, majitele podezfielého
stript˘zového klubu Johnyho, si s chutí zahrál
typovû ideální Igor Ondfiíãek. 
Nechci dublovat na‰i recenzi Petera Stoliã-
ného, vyjmenovávat v‰echny postavy a chvá-
lit bravurnû odlehãenou scénu Christopha
Weyerse, kost˘my Andrey Kuãerové nebo

mravenãí práci sbormistra Karla ·karky,
kter˘ ansámbl systematicky buduje fiadu let.
Podobnû peãlivû v Brnû pracují i dramatur-
gové (vût‰ina praÏsk˘ch scén tuto profesi bo-
huÏel stále povaÏuje za zbyteãnou), pfiiãemÏ
zdárn˘ v˘sledek zaãíná uÏ u dobrého pfie-
kladu Jifiího Joska. Aã sám preferuji dûjovû
dramatiãtûj‰í muzikály, jako jsou Bídníci,
Evita, Sunset Boulevard nebo Elisabeth, rád
pfiiznávám, Ïe tak v˘sostnû profesionální ta-
neãní muzikál, ve kter˘ se promûnil brnûnsk˘
Flashdance, na jevi‰tû bez nejmen‰ích pochyb
patfií. VÏdyÈ i publikum má sem tam nárok na
nûjak˘ ten pohádkov˘ happy end!

Vítûzslav Sladk˘, 
www.musical-opereta.cz, 6. 10. 2013

SVÁ¤EâKA ALEX TANâÍ 
JAKO ·ÍLENÁ, AÎ JISKRY LÉTAJÍ 
Mûstské divadlo Brno uvedlo jako první ev-
ropská scéna muzikál Flashdance. V hlavní
roli zazáfiila na premiéfie Svetlana Janotová.
Pfiesnû tfiicet let od filmové verze oÏil minu-
lou sobotu muzikál Flashdance poprvé i na
divadle. Hity jako What a Feeling, Gloria
nebo Maniac rozproudily Hudební scénu
Mûstského divadla Brno, které pfiíbûh osm-
náctileté sváfieãky Alex uvedlo v evropské
premiéfie. Brnûnsk˘ soubor pod vedením re-
Ïiséra Stanislava Mo‰i v nastudování obstál
po herecké i hudební stránce, nadchla také
propracovaná v˘prava a choreografie.
Autofii pfiipsali pro jevi‰tní uvedení hned 
‰estnáct nov˘ch písní ve stylu „osmdesátko-
vého“ popu, pfiiãemÏ nejchytlavûj‰í je duet
Tady a teì pfii sblíÏení Alex a Nicka. Kromû
toho v muzikálu zaznívá pût songÛ znám˘ch 
z filmu, byÈ mnohdy pouÏit˘ch v jin˘ch souvi-
slostech (Maniac, What a Feeling, Manhunt,
Gloria, I Love Rock and Roll). Diváci se jich
doãkají v provedení skvûle sehraného brnûn-
ského orchestru a nic jim tak nebrání v nostal-
gickém zavzpomínání si. Milovníci filmu se
doãkají i mnoha kultovních scén vãetnû spr‰ky
vody vylité na tanãící Alex nebo její svlékání
podprsenky zpod typicky vytahané mikiny.
Hip-hop i balet
Nejsilnûj‰í je muzikál Flashdance pfii taneã-
ních ãíslech, v nichÏ choreografové Igor Bar-
beriç a Aneta Majerová propojili prvky street
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dance, hip-hopu i klasického baletu. Muzikál
plyne v rychlém tempu i zásluhou propraco-
vané scénografie Christopha Weyerse. Atmo-
sféru prÛmyslového Pittsburghu se mu
podafiilo zachytit tak vûrohodnû, Ïe pfii
úvodní scénû z ocelárny divák na chvíli aÏ
znejistí, jestli skuteãnû pofiád jen sedí v hle-
di‰ti divadla. Weyers vyuÏil v‰ech dostupn˘ch
technick˘ch moÏností Hudební scény a díky
dÛvtipné práci s náznaky lehce stfiídá pro-
stfiedí ocelárny, taneãní akademie i noãních
klubÛ.
V˘razn˘m náladotvorn˘m prvkem jednotli-
v˘ch scén je více neÏ obvykle svûteln˘ design,
kter˘ dotváfií jak obrazy z obfií tovární haly,
tak i momenty zti‰en˘ch milostn˘ch sblíÏení.

Je jako ‰ílená, ‰ílená kdyÏ tanãí. Právû refrén
jednoho z ústfiedních muzikálov˘ch hitÛ Ma-
niac pfiesnû vystihuje, co se nejvíce podafiilo
promítnout do postavy Alex její premiérové
pfiedstavitelce Svetlanû Janotové. Z kaÏdého
jejího gesta, pohybu a v˘razu ãi‰í na jevi‰ti
tak nakaÏlivá energie a odhodlání, Ïe o její
posedlosti tancem není pochyb. Janotová
zvládla obtíÏnou roli s obdivuhodnou taneãní

i pûveckou suverenitou (Alex témûfi nesleze
z jevi‰tû a stíhá jeden rychl˘ pfievlek za dru-
h˘m!). Po pfiedchozích velk˘ch úkolech v mu-
zikálech Probuzení jara, Chicago, PapeÏka,
Pokrevní bratfii nebo Zorro potvrdila, Ïe tato
role pro ni pfii‰la v prav˘ ãas.
Nastudování muzikálu Flashdance v evrop-
ské premiéfie a je‰tû pfied uvedením na
Broadwayi je nesporn˘m manaÏersk˘m úspû-
chem Mûstského divadla Brno. I dal‰í meta,
kterou si soubor zvolil, má pfiedobraz ve slav-
ném filmu. V pfií‰tí sezónû chce totiÏ divadlo
uvést muzikál Duch (Ghost).
(Psáno z premiéry 28. záfií a první reprízy 
29. záfií 2013)
Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 3. 10. 2013 

PANE BOÎE, ODPUSË, 
ÎE PODNIKÁM I ZA TEBE
Kdyby mûl V‰emocn˘ pan Krott u nás takfika
neznámého Martina Walsera premiéru 
v dobû stuttgartského uvedení (1963) – 
a mohl ji mít, protoÏe Jifií Stach ho pfieloÏil 
o ãtyfii roky pozdûji na prahu praÏského jara,
psalo by se o obrazu zahnívajícího kapita-

Pokraãování na str. 32
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Taneãník Petr Nebfiensk˘ oslavil letos na jafie
ãtvrtstoletí. Do baletního souboru MdB byl
pfiijat hned po absolvování Taneãní konzer-
vatofie Brno v roce 2008, po spolupráci na in-
scenaci Mam'zelle Nitouche. Na jevi‰ti
âinoherní a Hudební scény tanãil a tanãí cel-
kem v 15 inscenacích.

Vzpomene‰ si, jak a kdo tû pfiivedl k tanci? 
To je celkem záhada, protoÏe kdyÏ jsem pfii-
‰el ve tfiech letech do ‰kolky a ptali se nás, co
bychom chtûli dûlat, uÏ tehdy jsem fiekl, Ïe
chci b˘t taneãník. TakÏe jsem si to v podstatû
vysnil a ‰el jsem si za tím cel˘ svÛj Ïivot.
Nikdy jsem nechtûl b˘t nic jiného a snad ani

30

ZBlíZka

Petr neBřenský
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nechci. Bylo na mnû asi hodnû vidût, Ïe mám
pohyb rád, aÈ uÏ to byl sport jakéhokoli typu
anebo ten tanec, ale mûl jsem rád rytmus 
a hudbu a vÏdycky jsem blbnul, skákal a tan-
coval odmaliãka. 
Mûl jsi je‰tû i nûjaké jiné ambice ãi sny? 
Chtûl jsem odejít nûkam do zahraniãí, akorát
byl ve mnû vÏdycky strach z toho neznáma 
a nikdy jsem se o nic nepokusil. A druhá
stránka byla finanãní, Ïe jsem nikdy neu‰etfiil
tolik penûz, abych mohl obejít – fiíká se –
aspoÀ deset konkurzÛ, aby jeden vy‰el. A to
je pfiece nejenom fyzická a psychická zátûÏ,
ale i finanãní. 
To se ti ale ãásteãnû splnilo s evropsk˘m
turné Kráska a zvífie... 
S tou Kráskou to bylo úÏasné, to byla skvûlá
zku‰enost. Do té doby jsem prakticky neumûl
ani slovo nûmecky, jenom „ja“ a „nein“. 
A bylo pro mû úÏasné sledovat, jak to v za-
hraniãí funguje jinak a v podstatû i líp, jak je
to tam nastavené. I proto jsem rád, Ïe mÛÏu
b˘t v Mûstském divadle, protoÏe tady to tak
funguje. Je to jedno z mála divadel, které fun-
guje na takovéhle mezinárodní úrovni.
Vlastnû jsem si tu z jedné tfietiny splnil sen –
zahrát si ve Flashdance. Dfiív taneãních filmÛ
moc nebylo a co bylo, tak Flashdance, Po-
máda a Hfií‰n˘ tanec. Byly to pro mû akumu-
látory, to mû pohánûlo, Pomádu jsem vidûl
snad osmnáctkrát za sebou! TakÏe je‰tû ta
Pomáda a Hfií‰n˘ tanec, toho bych se chtûl
zúãastnit, aÈ uÏ jakkoliv. A právû proto jsem
rád, Ïe mám moÏnosti tady v MdB, protoÏe
nevím, kde jinde bych se dostal k inscenacím
tohoto typu. Tady mám nejvût‰í ‰ance usku-
teãnit svÛj sen. 
Ve Flashdance jsi mûl moÏnost „oprá‰it“
klasick˘ balet, v Koãkách skáãe‰ salta. 
K ãemu tíhne‰ víc? 
Já jsem nikdy klasiku dûlat nechtûl, vÏdycky
jsem ji nenávidûl. Ale po dvou letech ve ‰kole
jsem si k ní na‰el sv˘m zpÛsobem cestu. Do
Koãek jsem se musel pfiemoct a dotáhnout do
zdárného konce akrobacii. Já jsem k ní
vÏdycky tíhnul a lákalo mû to – lítat vzdu-
chem, uÏ jenom kvÛli tomu adrenalinu, Ïe si
ãlovûk mÛÏe nûco udûlat. Ale nikdy se mi nic
nestalo, protoÏe jsem od pûti let chodil neje-
nom do ZU·ky, kde jsem tancoval, ale taky

do bojov˘ch umûní a tam mû nauãili padat.
A mÛj velk˘ vzor byl vÏdycky Jean-Claude
van Damme, takÏe jsem ‰el v jeho ‰lépûjích.
Akorát jsem se zatím je‰tû herecky neprosa-
dil. (smích)
A chtûl bys? 
No urãitû. Vzhledem k tomu, Ïe profesi, kte-
rou jsem vystudoval, není moÏné se vûnovat
aktivnû cel˘ Ïivot. Nebo minimálnû do dÛ-
chodu. Jestli vÛbec do nûjakého pÛjdu... Na
jevi‰ti bych se chtûl urãitû nûjak˘m zpÛso-
bem pohybovat i dál. AÈ uÏ by to bylo v ja-
kémkoli smûru. ProtoÏe nejvût‰ím za dosti-
uãinûním je pro mû pfiedat lidem tu dobrou
náladu a pfienést na nû ten mÛj pocit a ra-
dost, Ïe pro nû mÛÏu na jevi‰ti jak˘mkoli
zpÛsobem úãinkovat. A je úÏasné, kdyÏ to
potom po pfiedstavení ocení tím, Ïe vstanou
a tleskají vestoje, to já úplnû miluju. To je
lep‰í neÏ cokoli jiného na svûtû. 
Má‰ nûjaké motto ãi oblíben˘ citát? 
MoÏná – a to neplatí jenom pro tanec nebo
pro umûní, ale pro Ïivot celkovû: Jít prostû
dál. KdyÏ se nûco nepovede, tak se to nepo-
vedlo, holt se ãlovûk musí zvednout a jít pro-
stû dál. 

Text: Lenka Pazourková,
Foto: jef Kratochvil 
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lismu, o kofiistnosti titulní postavy deptající
odborové pfiedáky, podfiízené i rodinu.
Nûmec od Bodamského jezera se nám za nor-
malizace ztratil. Autora ve svûtû uznávaného
objevil teprve ·tûpán Otãená‰ek. Velkého
podnikatele a prÛmyslníka Krotta pfiipravil
pro Hanu Bure‰ovou a ta ho vûnovala Mûst-
skému divadlu Brno.
Máme tu ãest cítit se kapitalismem znovu do-
tãeni, i kdyÏ dÛvûrnû známe jen jeho ãeskou
veksláckou formu. Staãí to ale, abychom iro-
nii Walserova textu pochopili se v‰í zámûr-
nou, místy aÏ obludnou absurditou mode -
lového dramatu o ãlovûku-lidumilovi, kter˘
dosáhl v‰eho, dafií se mu, na co sáhne, a v ne-
mûnném dostatku uÏ jenom ãeká na smrt. Ta
ale nepfiichází a jemu nezb˘vá neÏ povaÏovat
se za vyvoleného fiídit svût –
vãetnû Boha. Mrtvoly v‰ech
se poÏehnanû kupí v rak -
vích na terase Krottova alp-
ského sídla, zatímco on 
v touze po smrti kvete,
smilní, vilní, slintá a chystá
dal‰í úspû‰né projekty: v˘-
stavbu sauny u Rudého
mofie, sítû zmrzlinov˘ch
stánkÛ v Grónsku nebo pfií-
stavu a dokÛ na Sahafie.
Absurditu ãinÛ, fieãí a rea-
lity vrátila Bure‰ová mistro -
vsky, tak trochu s brech -
tovsk˘m ‰tychem, do stylu
divadla 60. let. Kost˘mními
karikaturami a ma skami po -
dtrhla hofikou a tragikomic-
kou grotesknost Zu zana
·tefunková-Rusínová. Fo-
tografií alpského velehor-
ského pásma na horizontu
pak magickou realitu pfiiblí-
Ïení boÏstvu stvrdil Tomá‰
Rusín.
Z pfiihrádek a rejstfiíkÛ ab-
surdní váÏnosti v mozaice
v˘smû‰ného celku ãerpají 
i herci: Jan Mazák v roli 
z lehátka svût fiídícího
Krotta, obklopeného stejnû
nehybn˘mi a jiÏ jen poloÏi-

v˘mi monstry – manÏelkou Elfiãkou (Irena
Konvalinová) a její sestrou, kdysi moÏná ero-
tickou inspirací Mafaldou (Lucie Zedníã-
ková).
Vlastní identitu popírá ve sluÏbû u Krotta ãí‰-
ník Ludvík Grübel (Michal Isteník) a v jeho
‰lépûjích i domnûl˘ syn Jenda (Vojtûch Bla-
huta). V˘lupkem hrbení se pfied vrchností je
odboráfi Strick Viktora Skály. Do závoje se-
beklamu o moÏném vítûzství dobra a lásky
nad lÏí a nenávistí se halí Ludvíkova Ïena
Róza Radky Coufalové.
WalserÛv kapitalismus nezahnívá. Krott od-
haluje a dokládá jeho rozkvût a nezdolnou
sílu. A BÛh? Ten je pfiece dávno mrtev.

Jifií P. KfiíÏ, Právo, 8. 10. 2013 

Pokraãování ze str. 29
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Z MdB odjíÏdím vÏdycky nad‰en˘
Mezi v˘znamné sponzory Mûstského divadla Brno
patfií i  SPP CZ, dcefiiná spoleãnost Slovenského ply-
nárenského prÛmyslu. UÏ druhou sezónu tak pravi-
delnû do hledi‰tû MdB usedá i Ing. Juraj Ondris,
MBA.  A nejde jen o pracovní povinnost, mnohokrát
se jiÏ pfiesvûdãil o tom, Ïe nabídka brnûnského di-
vadla také plnû obstojí tfieba s produkcí vyhlá‰en˘ch
bratislavsk˘ch divadel. Proto se také na brnûnské
náv‰tûvy tû‰í a i proto rovnûÏ partnerská spolupráce
nadále pokraãuje. 

Naposledy jsme spolu na stránkách Dokofián mluvili asi pfied rokem. Co se
za tu dobu zmûnilo ve va‰em Ïivotû po pracovní stránce?
V pracovní oblasti jsme si pfiipsali dal‰í úspûchy. SPP CZ získal dal‰í silné zákazníky
z oblasti teplárenství, strojírenství, hutnictví ãi stavebnictví. ZároveÀ se nám podafiil
vstup do segmentu domácností a mal˘ch podnikÛ. Spokojení zákazníci nám pfiib˘-
vají, coÏ nás tû‰í.
A v osobním Ïivotû?
V‰echno v pofiádku, dûkuji za optání. (:-)) Dcerky rostou jako z vody a dûlají nám
radost. JelikoÏ hodnû cestuji po celé âeské republice, poznávám fiadu velmi zají-
mav˘ch míst, které bych dûtem v budoucnosti rád ukázal. Urãitû se pÛjdeme po-
vozit lodí po Brnûnské pfiehradû, vydáme se na hrad ·pilberk, prohlédneme si vilu
Tugendhat. A urãitû nevynecháme zoologickou zahradu na Mni‰í hofie, i proto, aby-
chom se podívali, jak prospívají kamãatská medvíìata, která SPP CZ adoptoval. 
Které pfiedstavení MdB se vám v uplynulé sezónû líbilo nejvíc?
Z kaÏdého jsem vÏdycky nad‰en˘, takÏe je tûÏké zvolit jedno. Ale velmi se mi líbil
muzikál Funny Girl ãi Flashdance, z ãinohry pak tfieba Faidra. 
Které herce a hereãky brnûnského souboru jste si jiÏ oblíbil?
I v tomto pfiípadû bych mohl jmenovat dlouh˘ seznam. Urãitû by nechybûli Petrové
Gazdík a ·tûpán nebo Igor Ondfiíãek, z Ïen pak Hana Holi‰ová, Alena Antalová 
a Ivana VaÀková. 
Komu je‰tû v Brnû sponzorsky pomáháte?
SnaÏíme se svoji podporu rovnomûrnû rozdûlit mezi kulturu, sport, vzdûlání, zdra-
votnictví a sociální sféru. Nerad bych je v‰echny jmenoval, ale myslím, Ïe patfiíme
mezi v˘znamné filantropy regionu.
Jak˘ volíte klíã pfii rozhodování koho podpofiit?
SPP CZ podporuje a nadále bude podporovat smysluplné aktivity, které obohacují
spoleãnost. Nemûní se na‰e filozofie, Ïe v regionu, kde podnikáme, je na‰í sociální
zodpovûdností ãást zisku vrátit spoleãnosti touto formou.
Jak se vám dafií na ãeském trhu?
Pro rok 2014 jsme kromû jin˘ch zákazníkÛ získali firmy, které tvofií pátefi ãeské eko-
nomiky, jako napfiíklad Teplárny Brno, Tfiinecké Ïelezárny, ÎëAS. Hlavní prodejní
sezóna je v‰ak pfied námi, ale uÏ nyní vidím, Ïe objem prodaného plynu pro rok
2014 bude podstatnû vy‰‰í neÏ pro leto‰ní rok. Na Slovensku pozorujeme, Ïe
mnoho zákazníkÛ, ktefií se nechali nachytat rÛzn˘mi podomními prodejci, se vrací
k SPP, kde mají jistotu férového pfiístupu. 
Máte dvû malé dcerky. Berete je uÏ i do divadla?
Obû jsou velmi Ïivé a obávám se, Ïe by, jak se fiíká
na Slovensku, „neobsedeli na zadku“. TakÏe zatím to
necháváme otevfiené.   (jv)
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Představení Pro tePlárny Brno, a.s.27. Září 2013

režie stanislav moša

choreografie igor Barberić
aneta majerová
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PřiPravUjeme Podivný PříPad 
se Psem

Podivn˘ pfiípad se psem (v ori-
ginále The Curious Incident of
the Dog in the Night-Time) je
jednou z knih jednapadesátile-
tého britského prozaika Mar -
ka Haddona – a to tou zajisté
nejproslulej‰í. Autor, speciali-
zující se pfieváÏnû na dûtskou
literaturu (v ãe‰tinû vy‰la na-
pfiíklad jeho humorná kníÏka
Spudveã! o dvou ‰kolácích,
ktefií zjistí, Ïe jejich ponûkud
podivnû se chovající uãitelé
jsou ve skuteãnosti náv‰tûva 
z vesmíru), bral svou knihou 
z roku 2003 skuteãnû bank –
a tím není mínûna jenom zajisté vydatná fi-
nanãní odezva nebo prestiÏní Whitbreadova
cena pro nejlep‰í román roku napsan˘ brit-
sk˘m autorem. Pfiedev‰ím se mu podafiilo vy-
hmátnout pÛsobivé téma i zpÛsob zpracování
– vypravûãem Podivného pfiípadu je patnác-
tilet˘ autistick˘ chlapec Christopher Boone,
kter˘ se pokou‰í objasnit záhadu vyskytující
se v jeho nejbliÏ‰ím okolí – totiÏ vraÏdu pudla
své sousedky paní Shearsové. Du‰evní poru-
cha vypravûãe zakládá v tomto pfiípadû na
osobit˘ zpÛsob náhledu na realitu (kapitoly
jsou kupfiíkladu ãíslovány pouze prvoãísly, jak
to vyhovuje Christopherovu pfiísnû logic-
kému my‰lení) a celému „pátrání“ to dodává
neustál˘ tragikomick˘ pfiísvit. Co teprv ve
chvíli, kdyÏ se pátrání stane z vy‰etfiování psí
vraÏdy pfiedev‰ím zkoumáním minulosti své
i vlastní rodiny…
Podivn˘ pfiípad se psem je vskutku mimo-
fiádnû siln˘, pÛsobiv˘ lidsk˘ pfiíbûh – není
divu, Ïe uÏ od svého vydání lákal nejrÛznûj‰í
dramatizátory a upravovatele. Haddon v‰ak
v‰echny nabídky (vût‰ina jich byla dokonce
muzikálov˘ch) odmítl a nakonec pfiistoupil aÏ
po témûfi desíti letech na oslovení nejprestiÏ-
nûj‰í britské scény, Královského národního
divadla (RNT). Vymínil si ov‰em – logicky 
i nelogicky – Ïe dramatizátorem bude reno-

movan˘ britsk˘ dramatik ge-
nerace ãtyfiicátníkÛ, Simon
Stephens. Logicky proto, Ïe
Haddona a Stephense pojí
blízké pfiátelství – nelogicky
proto, Ïe Stephens, autor ve-
smûs syrovû a naturalisticky la-
dûné „cool“ dramatiky se na
první pohled zdál b˘t k laskavû
humorné poetice Podivného
pfiípadu autorem dost nepfií-
padn˘m. Na to ov‰em právû
Haddon vsázel, neboÈ bral
Stephense jako záruku toho,
Ïe se divadelní verze neutopí 
v pfiíli‰né jímavosti a senti-

mentu. V˘sledek mu dal jednoznaãnû za
pravdu – ohlas premiéry vedl vedení RNT 
k urychlenému pfiesunu inscenace na West
End, kde je moÏné její kaÏdodenní reprízo-
vání a pfii vyhla‰ování Cen Laurence Olivera,
jak˘chsi lond˘nsk˘ch Thálií ãi RadokÛ, zví-
tûzil Podivn˘ pfiípad hned v sedmi kategori-
ích a ustavil tím nov˘ rekord v dûjinách ceny.
Podivn˘ pfiípad se psem má v Mûstském di-
vadle Brno (v pfiekladu Jifiího Joska) pre -
miéru pouh˘ rok po premiéfie svûtové – a to 
v podání inscenaãního t˘mu, kter˘ v MdB de-
butuje. Tvofií jej Mikolá‰ Tyc (reÏie), Karel
âapek (scéna), Barbara Wojtkowiak (kos-
t˘my) a Halka Tfie‰Àáková (pohybová spolu-
práce) – t˘m doplÀují „domácí“ Petr Hlou‰ek
(projekce) a Jan ·otkovsk˘ (dramaturgie).
Hereckému obsazení dominují Vojtûch Bla-
huta jako Christopher Boone a Igor Ondfií-
ãek s Alenou Antalovou jako Ed a Judy,
doplÀují je Hana Holi‰ová jako Christophe-
rova uãitelka Siobhan a Miroslava Koláfiová
jako Paní Alexanderová. Dvacítku dal‰ích
rolí si mezi sebe rovnomûrnû rozdûlí Jana
Musilová, Eli‰ka Skálová, Zdenûk Bure‰,
Milan Nûmec a Ale‰ Slanina. Inscenace bude
mít premiéru na âinoherní scénû 30. listo-
padu a 1. prosince 2013. 

Jan ·otkovsk˘

Mark Haddon 
Simon Stephens

Mark Haddon
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Na setkání byla pozvána také paní Zdena
Herfortová, kterou doprovázela její vnuãka.

Roli paní Alexanderové pfiidûlil reÏisér Mirce
Koláfiové a punkerku si zahraje Eli‰ka Skálová.

Christophera, jehoÏ pfiíbûh inscenace vypráví,
hraje Vojtûch Blahuta.

ReÏisér Jifií Strach toãí v Brnû film o dobû, kdy
se podepisovala Charta 77. Pfied kamerou jsem
zastihl i Tomá‰e Saghera. 

Mezi stovkou tûch, ktefií „h˘bou Brnem“, je také
fiada ãlenÛ na‰eho souboru: Alena Antalová,
Stanislav Mo‰a, Petr Gazdík, Martin Havelka,
Zdena Herfortová, Zdenûk Junák, Du‰an
Vitázek, Pavla Vitázková a jef Kratochvil. 

V divadelním klubu je stále co slavit, coÏ doklá-
dá Andrea Bfiezinová a Du‰an Vitázek.

Marta a Michal Matûjovi, Jakub Uliãník, Hana
Kováfiíková a Luká‰ Janota pfied objektivem
Tina Kratochvila.

Film natáãí âeská televize, studio Brno v pro-
dukci Dariny Levové a Alexandry Burianové.

Jakub Zedníãek a Jakub Uliãník ve Stfiedovûké
krãmû na námûstí Svobody.

Divadelní potûr v matefiské ‰kolce.

V muzikálu PapeÏka se opût pfiedstaví Hana
Holi‰ová, která byla za tuto roli Hereckou aso-
ciací odmûnûna Cenou Thálie.

Ale také Milana Nûmce s Ivanem Trojanem a Jir -
kou Dvofiákem.

PreMiéra na HudeBní scéně

UÏ po jedenácté se se‰li úspû‰ní úãastníci ankety Brno
TOP 100 na slavnostním vyhlá‰ení v˘sledkÛ, které
letos probûhlo v hotelu Maximus Resort. Nechybûl
ani Petr Gazdík, Du‰an Vitázek a Josef Buchta.

Do první stovky nejúspû‰nûj‰ích organizací se
zafiadilo i Mûstské divadlo Brno.

Na velké zku‰ebnû zahájil reÏisér Mikolá‰ Tyc
zkou‰ky inscenace Podivn˘ pfiípad se psem. Se‰ly
se zde i Hana Holi‰ová a Alena Antalová.

Petr Gazdík s fieditelem brnûnského studia âeské
televize – Karlem Burianem.

28. září 2013
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choreografie igor Barberić
aneta Majerová
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Partneři divadla

vážení divadelní Přátelé,
Mediální Partneři 

Po dobytí praÏského jevi‰tû a srdcí tamních divákÛ se
do Brna vrací zpût horkokrevn˘ muzikál Zorro, kter˘
vás zahfieje v chladn˘ch podzimních veãerech.
Temperamentní hudba skupiny The Gipsy Kings vás 
opravdu nenechá sedût v klidu! Bránici pocviãí scény
s vtipn˘m a ponûkud potrhl˘m Diegem (Luká‰ Janota,
Robert Urban) a u srdce zahfieje milostn˘ pfiíbûh Zorra
a Louisy, bez happy endu se zkrátka neobejdeme! Petr Nebfiensk˘
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kaÏd˘ z nás má zajisté hned nûkolik oblíben˘ch knih, ke kter˘m se rád a ãasto vrací. Mezi jed-
nu z tûch m˘ch patfií V˘bor z listÛ Luciliovi Luciuse Annaeuse Senecy, (vfiele doporuãuju!).
Nûkolik událostí, které kolem mne „pro‰ly“ v posledních mûsících, ve mnû opût vyvolaly tou-
hu po dal‰í tisícileté my‰lenkové konfrontaci – a ona obzvlá‰È silnû se souãasností zarezono-
vala pfii vzpomínce na bláznivou Harpasté, o které Seneca uvádí, Ïe byla v jeho domû zdûdû-
nou pfiítûÏí a Ïe tato bláznivá Ïena jednou náhle pfii‰la o zrak. Nic zvlá‰tního, pokud by ona
Harpasté nebyla pfiesvûdãena o tom, Ïe v˘bornû vidí a Ïe je jen zapotfiebí se ze Senecova do-
mu odstûhovat, neboÈ je tam pfiíli‰ tma… Ona nebohá Ïena totiÏ nevûdûla, Ïe je slepá! 

A kdo z nás si uvûdomuje, Ïe je obdobnû slep˘, lakom˘, hnûviv˘ ãi chtiv˘ atp. – táÏe se
dále Seneca. „Na‰e zlo totiÏ není mimo nás, je v nás…“ A tak si se smutn˘m pousmáním vy-
bavuju fieãi v‰ech tûch odváÏn˘ch „soudcÛ“ sv˘ch bliÏních, ktefií „…vidí tfiísku v oku svého
bratra a trám ve svém oku ne!“ (Mt 7. kap.) Proã jenom jsem se musel doãkat tolika uráÏli-
v˘ch osoãování vycházejících z tupého pfiesvûdãení, Ïe v‰ichni ostatní kolem jsou slepí a je-
nom ti halasnû uráÏející své bliÏní jsou v‰evidoucí. 

Já sám jsem slep˘ v pfiemnoha oblastech lidské ãinnosti. Je‰tû taktak chápu, proã a jak
vzlétne a tisíce kilometrÛ pfieletí obrovské letadlo, ale uÏ jenom kdyÏ zapnu rádio, jsem ztra-
cen – vÛbec si neumím pfiedstavit, jak to opravdu funguje, Ïe nûkdo v jedné místnosti mluví
a v mnoha jin˘ch je sly‰et. (Prosím, kdo by se mi chtûl teì posmívat, nechÈ si zkusí odpovû-
dût na to, zdali by umûl sám zafiídit, aby se u nûj doma rozsvítila Ïárovka – o jin˘ch souãas-
n˘ch vymoÏenostech nemluvû…) 

V oblastech exaktních vûd jsme my lidé je‰tû jakÏtakÏ uctiví vÛãi znalostem a umûní 
opravdov˘ch profesionálÛ. Existují v‰ak lidská konání, o kter˘ch jsou mnozí pfiesvûdãeni, Ïe
by je zvládli tzv. „levou zadní“. Staãí zajít do hospody a hned se dozvíme, „jak by se to v‰ech-
no mûlo správnû dûlat…“, Ïe? 

Staãilo by fiíct: více úcty vÛãi jin˘m a více sebezpytování sebe sama. Ale zase jsme u toho:
proã sám sebe podezírat ze slepoty, kdyÏ se jedná právû o mne samotného – to je pak ov‰em
lep‰í si dále nalhávat, Ïe je kolem mne tma a jenom právû proto nevidím jako ona nebohá
Harpasté, anebo Ïe slepí jsou ti ostatní a k vidûní je jenom to, co obsáhnou mé slepé oãi…

KdyÏ jsem byl je‰tû dítû a náhodou se ocitl na rovné chodbû, ve které právû zhaslo svût-
lo, pokou‰el jsem své sebevûdomí tím, Ïe jsem natruc tmû zavfiel oãi a poãítal, kolik udûlám
krokÛ bez pfiedpaÏen˘ch rukou. Pfiesto, Ïe jsem vûdûl, Ïe jdu rovnû, pfiesto, Ïe jsem vûdûl, Ïe
je chodba dlouhá je‰tû dobr˘ch patnáct metrÛ, pfiesto jsem vÏdy asi po dvanácti krocích zba-
bûle otevfiel oãi, mÏoural do tmy a osahával blízkost zdí… Ne Ïe bych se bál, Ïe se zraním –
jen jsem s kaÏd˘m dal‰ím krokem ztrácel jistotu. 

A tak od dûtství závidím nûkter˘m „slep˘m“ tu jejich jistotu podporující odvahu jít stále
hrdû slepû kupfiedu a hlasitû  se vyjadfiovat ke v‰emu, na co nedohlédnou. 

„Na‰e zlo totiÏ není mimo nás, je v nás…“ zam˘‰lí se Seneca. Probûhly tisíce let a nelze
neÏ souhlasit s tím, Ïe pfies v‰echny technické vymoÏenosti a úÏasné vynálezy ulehãující nám
na‰e Ïivoty nejsme o mnoho jiní neÏ na‰i vzdálení pfiedkové. Ale vlastnû…! Jsme na tom pfie-
ce jenom lépe! VÏdyÈ my máme Ïárovku a mÛÏeme si pfii své slepotû na ledasco posvítit…!
Tak tedy: „AÈ Ïije tma!“

Na shledanou pfii objevování pfiehlednû krásného divadla se s vámi za v‰echny své 
kolegy tû‰í

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

ZORRO 19. – 24. listopadu 2013
na Hudební scénû
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