RIVERSIDE
DRIVE

16. a 17. bfiezna 2015
v Divadelním klubu
Na bfiehu fieky Hudson se setkávají neurotick˘ scenárista Jim a blázniv˘ psychotik Fred. Jim se chce rozejít se
svou milenkou Barbarou a netu‰í, Ïe se z ní vyklube vydûraãka, která nechce nic jiného neÏ peníze. Fred ukládá
o JimÛv Ïivot, jelikoÏ je pfiesvûdãen, Ïe mu Jim ukradl
námût na scénáfi… Takto zaãíná ãerná komedie geniálního reÏiséra Woodyho Allena, pro kterého jsou lidské
vztahy obsedantním tématem. Jako vÏdy se mÛÏeme tû‰it na vyhrocené situace, neuvûfiitelné zvraty a hlavnû
skvûl˘ humor. To v‰e v podání Jaroslava Matûjky, Alana
Novotného a Hany Kováfiíkové.

Mediální Partneři

dokořán březen 2015
Městské divadlo brno
Ředitel:
Stanislav Moša
Lidická 16, 602 00 Brno
Tel.: +420 533 316 320
Tel./Fax: +420 533 316 410
www.mdb.cz
Šéfredaktor:
jef Kratochvil
Tisková mluvčí:
Lenka Pazourková
Grafická úprava:
Petr Hloušek,
Petr Konečný
Lidická 16, 602 00 Brno
Periodikum registrováno
pod číslem MK ČR E 12150
202. číslo
Vydalo MdB za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR
Uzávěrka: 10. 2. 2015
Náklad 7 000 ks
Titulní strana:
Skleněný pokoj
Jaroslav Buben

vážení divadelní Přátelé,

Matthieu Delaporte
Alexandre de La Patellière

© 2015 FOTO JEF KRATOCHVIL | DESIGN PETR HLOUŠEK

Partneři divadla

âlenka baletu Mûstského divadla Brno, foto: jef Kratochvil.

Dokoran_obal_brezen_2015_Obalka_leden010 Q8 25.02.15 8:59 Stránka 1

francouzská komedie
režie Petr Gazdík
hrají
kostýmy Eliška Ondráčková, scéna Emil Konečný
Alena Antalová, Viktor Skála, Jakub Uličník, Martin Havelka, Viktória Matušovová

březen
2015
cena 25,- kč

pfied nedávnem jsem od jednoho novináfie dostal otázku, na jak dlouho u nás v divadle plánujeme.
Nebylo to poprvé a já ze zvyku odpovûdûl, Ïe tak na dva aÏ tfii roky. A pak jsem se k té prosté otázce i odpovûdi vrátil a uvûdomil si, Ïe je tomu jinak, a to hned ze dvou dÛvodÛ. Nejprve mû k onomu zpochybnûní pfiivedla má celoÏivotní averze vÛãi plánování jako hlavnímu ukazateli vûcí budoucích, neboÈ
v‰e se v ãase vyvíjí a kdybych zarputile trval na tom, co se mi pfied napfi. rokem zdálo jako senzaãní, a já
v prÛbûhu ãasu zjistil, Ïe existuje mnohem lep‰í varianta, byl bych pfiinejmen‰ím po‰etil˘, kdybych ji nerealizoval. A pak v protikladu s tímto stál˘m hledáním optimálních fie‰ení existuje nûco, co se dá nazvat
dlouhodobou kontinuální prací, pfii které kaÏdá realizovaná maliãkost vytváfií bázi pro absolutnû v‰echno na‰e pfií‰tí – angaÏování napfi. konkrétního herce, role, které dostává, jak na nich pracuje a jak v˘sledek jeho práce ovlivní následující dramaturgii divadla. A tak je to se v‰emi profesemi – umûleck˘mi, technick˘mi i servisními, neboÈ v˘sledek na‰í práce – tedy divadelní umûlecké dílo – není nikdy v˘sledkem
usilování jediného ãlovûka, n˘brÏ právû v dlouhodobé kontinuální ãinnosti spoleãnû fungujícího a vzájemnû se doplÀujícího t˘mu rozliãn˘ch fiemesel. A zde je nutné „plánovat“ na mnohem del‰í období neÏ
na ony mnou zmínûné „dva, tfii roky“, zde se mnohdy jedná o desítky let…
Tuto „pfiedmluvu“ jsem zvolil proto, Ïe kdyÏ za vámi právû nyní pfiicházím s nabídkou nov˘ch inscenací, které pro vás pfiipravujeme pro na‰i následující divadelní sezónu 2015/2016, rád bych vám tím
blíÏe doloÏil fakt, Ïe nové tituly, které v této nabídce jsou, budeme realizovat za prvé na oné bázi léta trvajícího formování se na‰eho divadla, a pak i na skuteãnosti, Ïe nám ãas od ãasu náhle „nûco spadne z nebe…“ – Ïe se náhle objeví téma, titul, autor, u kterého by ãekat znamenalo velkou ‰kodu! Jen je nutné
dodat, Ïe takovou rychlou reakci-zmûnu si mÛÏeme dovolit pouze díky tomu, Ïe disponujeme právû léta
se sehrávajícím v˘teãn˘m t˘mem siln˘ch individualit. V dobû, kdy budete ãíst tyto fiádky, nám budou
zb˘vat je‰tû tfii t˘dny do okamÏiku, kdy v Národním divadle v Praze vyhlásí nové nositele Ceny Thálie,
a na‰e divadlo má hned dva nominované! Zdena Herfortová za to, jak úchvatnû hraje, zpívá a tanãí roli
Ody Mae Brownové v muzikálu „DUCH“ a Michal Isteník za naprosto senzaãní ztvárnûní âiãikova
v Gogolovû komedii „Mrtvé du‰e“…! DrÏme jim palce!
Pro pfií‰tí sezónu jsme pro vás pfiipravili ãtyfii inscenace ãinoherní a ãtyfii hudební – muzikálové, tedy celkem o jednu ménû neÏ v sezónû stávající. DÛvodem je prostá skuteãnost, Ïe dlouhodobû nedokáÏeme uspokojovat zájem v‰ech na‰ich divákÛ o na‰e pfiedstavení a tfietí scénu uÏ opravdu stavût nechceme… Samozfiejmû Ïe cena za men‰í poãet titulÛ bude rovnûÏ niÏ‰í. V pfií‰tí sezónû uvidíte následující inscenace:
Ne kaÏd˘ veãer mají diváci moÏnost aktivnû zasáhnout do dûje. Paul Pörtner napsal akãní komediální detektivku „Spla‰ené nÛÏky“, ve které to moÏné je. V reÏii Mikolá‰e Tyce si mÛÏete uÏít situace, kdy
si vyberete svÛj vlastní konec. V‰ude, kde se zatím tato hra hrála, setkala se s nad‰en˘m ohlasem obecenstva.
Andrew Lloyd Webber je autorem takov˘ch muzikálÛ jako „Jesus Christ Superstar“, „Evita“ nebo
„Koãky“, tentokrát pro vás reÏisér Petr Gazdík pfiipraví jeho mysteriózní muzikál „Pískání po vûtru“, pfiíbûh muÏe, kter˘ je dûtmi z malé vesnice povaÏován za JeÏí‰e Krista a souãasnû dospûl˘mi za uprchlého
vraha… Své publikum uchvacuje silou metaforického pfiíbûhu a úÏasnou hudbou.
Po dvou letech se vám pfiedstaví dal‰í vrcholné drama Williama Shakespeara „Král Lear“! Toto geniální dílo, napsané pfied ãtyfimi stoletími, svou básnickou silou, strhující, tfiebaÏe syrovou v˘povûdí a naléhavostí otázek, které klade, se hluboce dot˘ká nás v‰ech. V titulní roli se pfiedstaví Boleslav Polívka.
Inscenace vznikne v reÏii Stanislava Mo‰i.

V kruhu kolegÛ a pfiátel oslavil kulaté jubileum ná‰ inspicient a pfiíleÏitostn˘ herec Michal Nevûãn˘.

V Galerii Milana Zezuly jsme na zaãátku roku otevfieli v˘stavu obrazÛ Laca Garaje a jeho otce.

Univerzální skupina moderního stylu All X osvûÏila atmosféru Plesu jako Brno.

Zpûvák skupiny All X Jakub Uliãník vzal na ples svoji
manÏelku.

PreMiéra skleněného Pokoje za účasti autora siMona Mawera

7. února 2015

foto: jef Kratochvil

listování
Petr Gazdík dokonãil studium na Brno International
Business School a pfievzal z rukou profesora Edwarda Pecka
magistersk˘ diplom.

Petra na slavnostní promoci doprovodila rodina a pfiátelé.

Ocenûn˘m recitoval a zpíval Petr Gazdík.

Petr Gazdík pfii setkání s primátorem mûsta Brna Petrem
Vokfiálem.

Herecká asociace nominovala Zdenu Herfortovou na Cenu
Thálie za rok 2014.

Nominaci na Thálii získal také Michal Isteník. Oba jmenovaní se pfiedstavili novináfiÛm na tiskové konferenci
v Národním divadle v Praze.

Z rukou primátora mûsta Brna Petra Vokfiála pfievzal divadelní kritik a pedagog Vít Závodsk˘ Cenu mûsta Brna za
celoÏivotní dílo.

Cenu mûsta Brna získal také divadelní vûdec, germanista
a pedagog Václav Cejpek.

Andrea Bfiezinová a Ale‰ Slanina zahájili ojedinûlou v˘stavu replik korunovaãních klenotÛ v Letohrádku Mitrovsk˘ch.

VernisáÏe se zúãastnila také Ivana VaÀková.

Automobil Landauer, vÛz z fantazie Simona Mawera, získal svoji fyzickou podobu. Dort Landauer dostal reÏisér
Sklenûného pokoje Stanislav Mo‰a k narozeninám.

Kost˘mní v˘tvarnice Andrea Kuãerová vûnovala svému reÏisérovi fotografie kost˘mních návrhÛ pro inscenaci
Sklenûn˘ pokoj.

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil a Otto Balon Mierny
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JiÏ tradiãní silvestrovskou veselohrou bude tentokrát crazy
vánoãní komedie „âervené komety“. Autofii Andreas Sauter
a Bernhard Studlar nás uhranou pfiíbûhem odehrávajícím se na
pozadí pfiedvánoãního i vánoãního ‰ílenství, kter˘ pojednává
o únosu obtloustlého kocoura Leopolda, za nûhoÏ únosci poÏadují astronomick˘ch 10 000 euro…! Jedná se o jednu z nejlep‰ích komedií souãasnosti, kterou uvedeme v ãeské premiéfie!
Po úspû‰né svûtové premiéfie v nûmeckém Státním divadle
v Darmstadtu, kde byly v‰echny reprízy beznadûjnû vyprodány,
nám její reÏisér Stanislav Mo‰a umoÏní uÏít si moderního pohádkového muzikálu Xaviera Naidoo, Markuse Heitze, Michaela Herbergera „Prodan˘ smích“ (Timm Thaler), napsaného
podle knihy Jamese Krüsse, vyprávûjící o chlapci, kter˘ se rozhodne prodat ìáblovi vlastní smích…
Poprvé v âeské republice uvedeme v reÏii Stanislava Mo‰i
muzikál Petera Stonea a Mauryho Yestona „TITANIC“, inspirovan˘ osudem nejslavnûj‰í námofiní katastrofy v‰ech dob. Muzikálov˘ titul získal hned po své premiéfie na Broadwayi pût
Cen Tony vãetnû té za nejlep‰í muzikál!
Dal‰í inscenaci pfiipraví v ãeské premiéfie reÏisér Petr Gazdík a bude jí hofiké drama „Mal˘ rodinn˘ podnik“ Alana
Ayckbourna, které v Británii získalo cenu Evening Standard
Award za nejlep‰í hru roku. Jeden z nejv˘znamnûj‰ích autorÛ
souãasnosti v ní dokonale kombinuje humor se satirick˘m pozorováním svûta, nabízí nám zaráÏející sondu rodinn˘ch vztahÛ
a komickou linii pfiíbûhu zavr‰uje v pfiekvapivém mrazivém závûru.
Nesmrteln˘ pfiíbûh o narození, Ïivotû i smrti JeÏí‰e Krista
bude v reÏii Stanislava Slováka vyprávût strhujícím zpÛsobem
maìarská rocková opera „Evangelium podle Marie“, kterou
napsali László Tolcsvay, Péter Müller a Péter Müller Sziámi.
V centru ve‰kerého dûní zde tentokrát stojí Marie, JeÏí‰ova
matka.
Osm úÏasn˘ch inscenací – osm kouzeln˘ch veãerÛ s va‰imi
umûlci ve va‰em divadle! Tû‰íme se na na‰e spoleãná fascinující
a dobrodruÏná setkávání se pfii objevování nádhern˘ch divadelních záÏitkÛ!
Za v‰echny dlouhodobû
kontinuálnû spolupracující kolegy

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

1

Partneři divadla
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Simon Mawer

Skleněný pokoj

foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

režie: Stanislav Moša

7. a 8. února 2015

Premiéra na činoherní scéně
3
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maliãkost. Dûláme dohromady deset premiér
do roka a ke kaÏdé premiéfie obsáhl˘ program,
do toho pfiipravujeme roãenky a dal‰í vûci
a taky se snaÏíme samozfiejmû potkat nûjakou
tu hru. Ale na tom není nic záhadného. Zjednodu‰enû fieãeno, ãlovûk musí mít naãten˘ základ klasické dramatiky, pak by se mûl
rozhlíÏet, co se dûje nového ve svûtû. Leckdy
nám sami dramatici vãetnû zahraniãních nabízejí k posouzení nové hry. U oblasti muzikálu je pfiehled ponûkud komplikovanûj‰í.
Zde je v podstatû nezbytné jednou ãi dvakrát
za rok vyjet do Lond˘na ãi New Yorku, coÏ
jsou muzikálové Mekky, sledovat, co se v této
oblasti napsalo nejlep‰ího. Domnívám se, Ïe
zvlá‰tû lond˘nskou produkci jakÏtakÏ znám,
a mám za to, Ïe v Brnû jsou k vidûní na muzikálové scénû vûci, které snesou bez problémÛ
westendská mûfiítka, napfiíklad Chicago nebo
Flashdance.
TakÏe si vyhlédnete pûkn˘ kus a pak...
Úvaha o tom, co se bude hrát, se odvíjí nejen
od na‰ich pfiedstav, ale taky od toho, co by
chtûli a mohli dûlat jednotliví reÏiséfii, co by
jim konvenovalo, pro co mají cit a co by jim
padlo do du‰e. A také samozfiejmû od pfiedstavy o repertoáru fieditele Stanislava Mo‰i,
kter˘ je reÏisérem dramaturgicky velmi zdatn˘m a obvykle má jasnou vizi o tom, co chce
dûlat. Nûkdy pfiijdou s titulem samotní reÏiséfii, nûkdy je Ïánrové zadání pfiedem dané.
TakÏe tak jednoduché to zase není.
To si vás musí herci touÏící po hlavních rolích
dost pfiedcházet...
S urãitou nadsázkou snad (smích). Pochopitelnû, Ïe v koneãné podobû o obsazení rozhoduje reÏisér, kter˘ má jasné právo veta. Ale
samozfiejmû uÏ samotn˘ dramaturgick˘ plán
musí mimo jiné vycházet z potfieb souboru
a zohledÀovat je. Ov‰em divadlo, v kterém
jsou v‰ichni herci spokojeni s tím, co hrají, neexistuje asi ani na Marsu. TakÏe ano, nûkdy by
si nás mûli h˘ãkat (smích).
Stane se nûkdy, Ïe se va‰e pfiedstavy dramaturga nesetkají s pfiedstavami reÏiséra?

v oslnění

Jan Šotkovský
BISKUPSK¯ DVÒR NABÍDNE V LÉTù
MENDELA SE VZPOUROU HRÁ·KÒ
Dramaturg je podstatnou souãástí divadelního t˘mu. Mûl by mít pﬁehled o tom, co se
hraje ve svûtû, sleduje kniÏní bestsellery a pﬁípadnû zji‰Èuje, zda je moÏné dûj takové knihy
pﬁivést na divadlo. Dramaturg obvykle mezi
prvními tu‰í, co se bude zkou‰et a hrát za nûkolik mûsícÛ. S urãitou nadsázkou lze ﬁíct, Ïe
v lednu uÏ má dramaturg divadelní prázdniny
za sebou. I proto jsme se na letní aktivity divadla pﬁi‰li ptát Jana ·otkovského. Absolvoval
dramaturgii na JAMU, kde je v souãasnosti
pedagogem ateliéru muzikálového herectví.
Je dramaturgem Buranteatru. Pﬁekládá z pol‰tiny a angliãtiny, ãinn˘ je i jako autor.
Co vlastnû v jazyku dramaturga znamená
v˘raz, kter˘ jsem tu a tam zaslechl: „kdyÏ potkám nûjakou hru“?
Tak pfiednû dramaturgové jsme v Mûstském
divadle tfii – Jifií Závi‰, Klárka Latzková a moje
4
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Pro vût‰inu lidí jsou zimní pfiedstavy o létû
spojeny s prázdninami a dovolen˘mi. Co si vybavíte vy, kdyÏ se fiekne léto?
Jednoznaãnû je to Biskupsk˘ dvÛr a na‰e divadelní vystupování na této letní scénû. Je to
svébytn˘ prostor, kter˘ si vynucuje svébytné
postupy, a musí se o tom takto i pfiedem uvaÏovat. Pro tuto letní scénu jsme jiÏ napsali dvû
hry s Petrem ·tûpánem a Stanem Slovákem –
Barona Trencka a Cyrila a Metodûje – a chystáme tfietí. Samozfiejmû uÏ si nyní ve fázi pfiíprav promítáme, jak se tomu prostoru
podfiídíme, co potfiebuje, co nepotfiebuje, co
mu konvenuje a co mu nekonvenuje, co tam
vyzní a co nevyzní. U obou klukÛ – tedy spoluautorÛ – je to znásobeno i tím, Ïe mají na
této letní scénû zku‰enosti i herecké a Ïe mají
tedy doslova na vlastním tûle odzkou‰eno, co
se tam bude hrát dobfie a jak to bude vypadat.
TakÏe teì bychom se mohli dostat k jiÏ zmínûné letní premiéfie. Snad uÏ to není tajemství?
Je to moÏná hloupé takhle to nazvat, kdyÏ
jsem spoluautorem, ale snad nebude znít pfiíli‰
nabubfiele, kdyÏ fieknu, Ïe klíãov˘m momentem na‰eho hraní na Biskupském dvofie bude
pÛvodní autorská hra, jakési zavr‰ení volné trilogie o v˘znamn˘ch moravsk˘ch osobnostech,
kterou jsme koncipovali s kolegy Slovákem
a ·tûpánem. Po Baronu Trenckovi, kter˘ se
i letos na dvû pfiedstavení na scénu vrátí, a vûrozvûstech Cyrilu a Metodûjovi, dojde na zpûvohru o Gregoru Mendelovi pod názvem
Mendel aneb Vzpoura hrá‰kÛ. PÛjde do urãité
míry o Ïivotopisné pfiedstavení, kter˘m
chceme vlastním zpÛsobem tohoto brnûnského a bez nadsázky svûtového vûdce pfiedstavit na divadelních prknech. Kromû tûchto
titulÛ se vrátí je‰tû dva, které myslím konvenují geniu loci této scény. Je to My Fair Lady
(ze ZelÀáku) a je‰tû Noc na Karl‰tejnû.
I kdyÏ se pfied premiérou, a zvlá‰tû pÛvodní
autorské inscenace, obvykle mnoho neprozrazuje, lze aspoÀ naznaãit, co mÛÏeme oãekávat?

Myslíte, Ïe ne kaÏd˘ nápad reÏiséra nadchne?
To se stává v podstatû pofiád a je to nejbûÏnûj‰í
souãást na‰í práce. Já donesu deset her, reÏisér
nahodí pût sv˘ch tipÛ a vzápûtí je spoleãnû
ãteme, o v‰ech zaãneme diskutovat nebo se
o nich docela jednodu‰e fieãeno hádáme, co
by bylo opravdu nejlep‰í. Kdybychom se hned
shodli, byla by ta práce sice znaãnû jednoduchá, ale divadlu by to jistû neprospûlo. U nás
je to jednodu‰‰í, rozumíme si, ale znám kolegy
z branÏe, dramaturgy, kter˘m reÏiséfii vrátí
patnáct, dvacet i více textÛ, neÏ se doberou
k nûjakému spoleãnému v˘sledku. Je v‰ak
pravda, Ïe se nûkdy stane, Ïe se pfiecení rozsah
inscenace a pak se musí bûhem zkou‰ek i razantnû sáhnout do textu. Naposledy se nám
to stalo u TûÏké Barbory, kde jsme mysleli, Ïe
jsme na papífie ‰krtali docela dÛkladnû, a najednou se pfii zkou‰kách ukázalo, Ïe do toho
musíme zasáhnout je‰tû mnohem více, a ãekaly nás dal‰í úpravy.

5
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o unikátní záleÏitost, protoÏe je to divadlo,
které je do znaãné míry dáno na milost a nemilost divákÛm. Komediální detektivka, v níÏ
je nalezení vraha pfiímo závislé na souãinnosti
a nápaditosti publika. Prostû diváci budou
hlavní hrdinové. KaÏd˘ veãer jde o jiné originální pfiedstavení. Je to úplnû jiné zkou‰ení.
Tedy v podstatû se to ani se v‰ím v‰udy nazkou‰et nedá. Mûl jsem moÏnost komedii
vidût a jsem pfiesvûdãen˘, Ïe je to napsané tak,
Ïe nemÛÏe hrozit nebezpeãí, Ïe by publikum
nereagovalo. Tû‰te se.
Snad to nebude moc troufalé, kdyÏ se zeptám,
jestli víte, Ïe se vám pfiezdívá „·otek“?
Vím to, a jiÏ asi od patnácti let mi to nevadí.
Zhruba v té dobû se mi pfiiznal mÛj táta, Ïe
mu tak fiíkali cel˘ Ïivot, tak jsem si fiekl, Ïe se
s tím taky smífiím. Spí‰ mnû pfiipadá vtipné,
Ïe mám kamaráda dramaturga Divadla na Vinohradech v Praze, kter˘ se jmenuje Milan
·otek. Obãas si nás nûktefií podle jména pletou a tfieba jeho uãitel z DAMU mnû fiíká
·otku a jemu Milane.

Máme uÏ docela jasno a doufáme, Ïe to bude
vcelku oddechové pfiedstavení. Nebude to
muzikál v pravém slova smyslu, ale bude to
hra se zpûvy, které pracovnû fiíkáme starobrnûnská operetka. Budou tam písniãky, nebude
jich málo, i kdyÏ definitivní poãet je‰tû neznáme. Hudební podobu je‰tû stále ladíme
s Karlem Cónem, na‰ím úhlavním divadelním hitmakerem (smích). Ale to se je‰tû nechte
pfiekvapit. Rozhodnû jsme nebyli tentokrát
tolik svázaní bedlivou kontrolou historikÛ,
jakou jsme mûli pfii Cyrilu a Metodûji, kdy
téma jejich Ïivota a poslání samozfiejmû vyÏadovalo ponûkud jin˘ pfiístup, neÏ kter˘ máme
u Mendela. Ov‰em i zde jsme uÏ leccos konzultovali s historiky a zatím se zdá, Ïe na‰imi
pfiedstavami vÛbec nejsou pohor‰eni. Spí‰e
naopak.
Diváky v Brnû ov‰em údajnû ãeká na podzim
na samotném zaãátku nové sezóny dal‰í velké
pfiekvapení.
V záfií mû ãeká vûc, na kterou jsem se mimofiádnû tû‰il, a pfiiznám se, Ïe jsem tro‰ku ti‰e
doufal, Ïe moÏnost ji dramaturgovat padne
zrovna na mû. A po‰tûstilo se. Bude to americká komedie Spla‰ené nÛÏky. Jde opravdu

Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil

Zaplnûné hledi‰tû Biskupského dvora

6

Dokoran_brezen_2015_Sestava 1 25.02.15 9:25 Stránka 7

na kávě

se simonem mawerem

z m˘ch románÛ. Je to opravdu fascinující –
a zároveÀ tro‰ku dûsivé, Ïe se tolik dal‰ích lidí,
autor adaptace, produkãní t˘m, herci, podílí
na v˘sledném produktu. Psát román je veskrze
samotáfisk˘ proces a jak je zfiejmé, tak divadelní práce je pfiesn˘m opakem. Cítím se ãásteãnû zodpovûdn˘, a tak jsem i tro‰ku
nervózní, jak to v‰echno dopadne.
Autorem jevi‰tní adaptace stejnû jako reÏisérem je Stanislav Mo‰a. Znal jste jeho práci
pfied tím, neÏ vás oslovil v souvislosti se Sklenûn˘m pokojem? Rozhodoval jste se dlouho,
neÏ jste dal souhlas s jevi‰tním provedením?
Musím pfiiznat, Ïe jsem práci Stanislava Mo‰i
pfied tím, neÏ mne oslovil kvÛli souhlasu s jevi‰tní adaptací mé knihy, vÛbec neznal. Je tu
evidentní jazyková bariéra mezi tím, co dûlá
pro jevi‰tû, jeho reÏiemi, a tím, ãemu mohu
rozumût, a to je ‰koda. ZboÏÀuji divadlo,
a kdyÏ jsem psal Sklenûn˘ pokoj, uÏ tehdy se
mi zdálo, Ïe by z té knihy mohla b˘t skvûlá
hra. Popravdû jsem si pohrával s my‰lenkou,

Simon Mawer – anglick˘ spisovatel, kter˘
dlouhodobû Ïije v Itálii. Jeho knihy (Pád,
Dívka, která spadla z nebe, MendelÛv trpaslík,
Evangelium podle Jidá‰e, Sklenûn˘ pokoj) se
staly svûtov˘mi bestsellery a velké oblibû se tû‰í
také mezi ãesk˘mi ãtenáﬁi. Doposud se Ïádná
Mawerova kniha nestala námûtem pro film,
ani nebyla provedena na jevi‰ti. AÏ do tûchto
dnÛ, kdy se Brno doãkalo svûtové premiéry
uvedení Sklenûného pokoje na prknech, která
znamenají svût. S panem Simonem Mawerem
jsem se setkala dva dny pﬁed slavnostní premiérou. Atmosféra byla velmi pﬁíjemná a také
plna oãekávání nadcházející velké události.
Hlavním dÛvodem va‰í souãasné náv‰tûvy
Brna je premiéra hry Sklenûn˘ pokoj, která je
jevi‰tní adaptací va‰í velmi úspû‰né knihy. Jde
o první provedení na jevi‰ti. S jak˘mi pocity
pfiijíÏdíte?
Samozfiejmû jsem nad‰en˘, Ïe jsem kvÛli divadelní hfie v Brnû. Mám toto mûsto rád.
Navíc jde vÛbec o první adaptaci nûkterého
7
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Ïe bych adaptaci pro divadlo mohl napsat
sám. TakÏe kdyÏ pfii‰la nabídka a moÏnost
spolupracovat s Mûstsk˘m divadlem Brno,
skoãil jsem po ní.
Jaká je pozice autora-spisovatele v dobû, kdy
jeho román dostává novou podobu, zhmotÀuje se? Zasahoval jste do procesu adaptace?
DohlíÏel jste na práci divadelního realizaãního t˘mu?

abych alespoÀ tro‰ku porozumûl ãeskému jazyku!
Nûktefií na‰i ãtenáfii moÏná vûdí, Ïe jste pÛvodní profesí uãitel biologie. Vyuãoval jste
velmi dlouho. Jsou to snad teprve ãtyfii roky,
kdy jste vyuãování povûsil na hfiebík. Bylo
tûÏké opustit studenty? Pfiece jen b˘t uãitelem
není jen povolání, ale fiekla bych, Ïe také poslání. Vnímal jste to také tak?

KdyÏ pí‰i román, vÏdycky se snaÏím napsat dobr˘ pfiíbûh.
Moje pfiímá úãast a pfiípadné zásahy byly minimální, aãkoli jsem ãetl anglick˘ pfieklad jevi‰tní adaptace kvÛli jeho schválení. Velmi na
mû zapÛsobilo, jak Stanislav Mo‰a zÛstal pfii
adaptování blízko du‰i a my‰lenkám knihy.
âetl jsem uÏ pfiedtím scénáfie jednoho ãi dvou
m˘ch románÛ, ale Ïádn˘ neukazoval takové
citlivé zacházení s ohledem k originální pfiedloze, jak pfiedvedl právû Stanislav Mo‰a. Mám
opravdu vÛãi divadlu nesmírn˘ respekt (dokonce jsem mûl sám kdysi ambice stát se hercem!) a naprosto chápu, Ïe musíte nechat
profesionály volnû pracovat v jejich vlastním
prostfiedí. Nedûlalo mi potíÏe nechat je v klidu
tvofiit.
Do Brna se vracíte pomûrnû ãasto. âím vás
na‰e mûsto oslovilo? Kromû Sklenûného pokoje
je s Brnem spojen také motiv va‰í dal‰í knihy,
MendelÛv trpaslík.
Ve skuteãnosti byl zdaleka první MendelÛv trpaslík. Poprvé byl vydán ve Velké Británii
v roce 1997, dvanáct let pfied Sklenûn˘m pokojem. Já jsem poprvé do Brna pfii‰el v roce
1993, a to jako turista a biolog. Náv‰tûva konventu augustiniánÛ na Starém Brnû byla jasnou první volbou. Neãekal jsem, Ïe mû Brno
tak uchvátí (a musím pfiiznat, Ïe celá âeská
republika) a objevím v Mendelovû pfiíbûhu
námût pro svÛj román. Tak bylo zaseto semínko pro mého Mendelova trpaslíka. Dal‰í
rok jsem pfiijel opût. Tentokrát proto, abych
nav‰tívil Mendelovo rodi‰tû v Hynãicích. Od
té doby jsem se vracel pravidelnû. Pfiál bych si,

Nikdy jsem povolání uãitele necítil jako poslání. Popravdû jsem se dostal do men‰ích
problémÛ pfii svém projevu na rozluãkové
oslavû odchodu do penze. ¤ekl jsem, Ïe jsem
sám sebe moc jako uãitele nevnímal a pro
dráhu pedagoga jsem se rozhodl, abych si vydûlal na Ïivobytí, zatímco budu psát (smích).
Teì váÏnû. Uãitelství má mnoho stránek a vût‰inu jsem si uÏil. Jsem oddan˘ pfiedávání my‰lenek a principÛ biologie. Ideální pro mû bylo
posledních deset let, kdy jsem uãil pouze na
ãásteãn˘ úvazek. Nemusel jsem fie‰it ty
otravné vûci, tfieba administrativu, které jsou
spojené s prací uãitele na pln˘ úvazek, a mûl
jsem dost ãasu na psaní.
ZÛstat ve formû a udrÏet si mladistvou du‰i
asi ãlovûk nemusí jen prací s mlad˘mi lidmi.
Jak Simon Mawer tráví svÛj voln˘ ãas, kdyÏ
zrovna nepí‰e?
Kdysi dávno jsem byl horolezec a trávil jsem
spoustu ãasu na horách. To dalo koneckoncÛ
vzniknout mému dal‰ímu románu (pozn.
Pád), kter˘ je k dostání i v âeské republice.
Teì jsem vlastnû dost nudn˘, protoÏe ve‰ker˘
ãas vûnuji psaní. Je to velmi neefektivní proces! Ale také hodnû ãtu a rád cestuji po Evropû. Îiji v Itálii, coÏ je z tohoto pohledu
velmi atraktivní. Zajímám se o víno, a to mû
pfiivádí zpût do Brna nebo pfiinejmen‰ím na
jiÏní Moravu!
Z rozhovorÛ a ãlánkÛ, které jsem o vás ãetla,
je zfiejmá va‰e oddanost práci, psaní. NejdÛleÏitûj‰í pro vás je v‰ak rodina, Ïe ano? S man8
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ve Velké Británii a Spojen˘ch státech americk˘ch letos v ãervnu. V angliãtinû se kniha jmenuje Tightrope. Dûj je zasazen do pováleãné
doby, kdy jsem sám vyrÛstal (pozn. po 2. svûtové válce). Doufám, Ïe se jí brzy doãkají také
mí ãe‰tí ãtenáfii.
V‰echny va‰e knihy mají jedineãn˘ a strhující
pfiíbûh. DokáÏete krásnû popisovat nejen dialogy, ale oÏivujete reálie, do kter˘ch zasazujete
pfiíbûhy. S va‰í knihou ãtenáfi proÏije nejen
pfiíbûh, ale je zasaÏen˘ hlub‰ími otázkami.
Nutíte nás pfiem˘‰let o Ïivotû a jeho v‰ech souvislostech… tedy alespoÀ mû. A to je skvûlé.
Dûkuji. Moc pûknû se to poslouchá, i kdyÏ
musím fiíct, Ïe ty hlub‰í otázky nejsou zámûrné. KdyÏ pí‰i román, vÏdycky se snaÏím
napsat dobr˘ pfiíbûh. V‰echno ostatní je
bonus!
Pane Mawere, dûkuji za rozhovor. Pfieji vám
pevné zdraví a v‰echno dobré. Tû‰ím se na
dal‰í knihy a vûfiím, Ïe nás, va‰e ãtenáfie,
budou stále okouzlovat.

Ïelkou Connie jste spolu jiÏ dlouho. Vychovali
jste dvû dûti. Jdou ve va‰ich stopách? Uplatnili
se v humanitním oboru, nebo mají vztah spí‰e
k nûjaké vûdecké disciplínû?
S manÏelkou Connie spolu budeme brzy
manÏelé ãtyfiicet let. To je úÏasné! Ani jedno
z m˘ch dûtí se nevydalo v m˘ch spisovatelsk˘ch stopách, a ani jsem to nikdy neãekal.
Ná‰ syn pracuje v oboru poãítaãov˘ch her
a Ïije v Nûmecku. Dcera, jak se zdá, zdûdila
zájem o biologii. Dokonce jsem byl jejím uãitelem biologie ve ‰kole. Nyní je zamûstnaná
jako molekulární bioloÏka v Max Planck Institute v Kolínû nad R˘nem. No, a na‰e první
vnuãka je je‰tû pfiíli‰ malá, abychom poznali,
co ji baví. Jsou jí teprve dva roky. Je to ale perfektní Evropanka, umí tfii jazyky!
V âeské republice máte spoustu vûrn˘ch ãtenáfiÛ. Na jakou dal‰í knihu se mÛÏeme tû‰it?
Sly‰ela jsem zprávy o pokraãování knihy
Dívka, která spadla z nebe.
Mám z tolika ãtenáfiÛ v âeské republice velkou radost a je mi vÏdycky opravdu potû‰ením
se s nimi setkat. Ta dal‰í kniha bude skuteãnû
pokraãování Dívky, která spadla z nebe. Vyjde

Text: Vûra Kadlecová,
foto: jef Kratochvil

Na procházce Brnem s Vûrou Kadlecovou

9

Dokoran_brezen_2015_Sestava 1 25.02.15 9:25 Stránka 10

na skleničce

s Petrem ŠtěPánem
Hned dvû velké postavy dobﬁe situovan˘ch ÎidÛ si v rozmezí pouhého jednoho
roku zahrál Petr ·tûpán. Loni ztvárnil ve
dvoudílném televizním filmu Poslední
cyklista roli advokáta Orensteina, za kterou byl nominovan˘ i na prestiÏní cenu
Zlatá Nymfa s ceremoniálem v Monte
Carlu. Nejnovûj‰í divadelní figurou je
pro Petra ·tûpána bohat˘ automobilov˘
továrník Viktor Landauer, kter˘ s rodinou ob˘vá slavnou funkcionalistickou
vilu v Brnû. Na jevi‰ti svého domovského
Mûstského divadla Brno se do tohoto
charakteru pﬁevtûlil ve svûtové premiéﬁe
inscenace Sklenûn˘ pokoj.
Znal jste román Sklenûn˘ pokoj pfied zaãátkem zkou‰ek?

Neznal. Pfieãetl jsem si ho aÏ na doporuãení reÏiséra Stanislava Mo‰i. Nemám moc
rád, kdyÏ si herec pfied divadelním ztvárnûním napfiíklad znovu pfiipomíná filmovou verzi. Cítil jsem to tak u âarodûjek
z Eastwicku, nebo kdyÏ jsme v Praze v Divadle pod Palmovkou pfiipravovali Pfielet
nad kukaããím hnízdem. Nemûlo by pro mû
pfiece stejnû smysl, abych se pokou‰el odpozorovat nûjaké finesy Jacka Nicholsona.
Ale knihu je naopak dobré si pfieãíst, protoÏe vám dotvofií celkov˘ pohled na vûc.
Díky jazyku a popisu prostfiedí mÛÏete
snáz pochopit souvislosti a dÛvody toho,
jak nûkteré postavy jednají.
Britsk˘ spisovatel Simon Mawer, kter˘
knihu napsal v roce 2009, se osobnû
10
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mizím. VyÏaduje to ode mû i maximální
soustfiedûní vzhledem k tomu, jak rychle se
stfiídají jednotlivé obrazy. Nároãné je to
i pro na‰e techniky, protoÏe jakákoliv jejich
chybiãka mÛÏe naru‰it celé soukolí. Pokud
jde o mechanismus scény, sám jsem tak
sloÏitou vûc asi je‰tû nikdy nezkou‰el.
Je pravda, Ïe obrazy se za sebou stfiídají
závratnou rychlostí ve skoro aÏ filmov˘ch
stfiizích?
Ano, kaÏd˘ obraz je vlastnû nûco jako dia pozitiv. Myslím, Ïe divák se na pfiedstavení
nenudí, protoÏe se mu neustále mûní prostfiedí, rozvûtvují se dal‰í a dal‰í linky pfiíbûhu. Pfiíbûh sám o sobû je strhující.
Myslím, Ïe hodnû divákÛ si i popláãe.
Jak moc ovlivnilo, Ïe jste se v dobû zkou‰ek
s herci podívali pfiímo do vily Tugendhat?
Dfiíve jsem nikdy uvnitfi nebyl, tak to pro
mû bylo urãitû zajímavé. Mohli jsme si
cel˘ prostor osahat, projít se jednotliv˘mi
místnostmi. Zfiejmû to pfiímo neovlivní
na‰e hraní, ale je to nûkde v nás uloÏené
a pomÛÏe to dotvofiit detaily. Tfieba, kdyÏ
se na jevi‰ti dívám jakoby z okna vily,
pfiedstavuji si skuteãn˘ pohled do zahrady.

zúãastnil premiéry v Brnû. Vybavíte si,
kdy naposledy jste si zahrál ve hfie Ïijícího
autora?
Z muzikálov˘ch titulÛ jich bylo víc, tfieba
nûkter˘ od Stanislava Mo‰i, Zdenka
Merty nebo Petra Ulrycha. Z ãinohry mû
teì napadá jen Mûsíãní kámen, kde autor
ãi autorka Ïije snad nûkde v Americe, ale
celé je to zahalené tajemstvím.
Sledujete reakce rodiny TugendhatÛ na
dûní okolo vily nebo knihu o ní?
Nezaobírám se tím. Román Sklenûn˘ pokoj
je pro mû pfiedev‰ím o v˘jimeãném pfiíbûhu a osudech jednotliv˘ch postav na pozadí pohnuté ãeskoslovenské historie.
Navíc na‰e postavy se v textu nejmenují
Tugendhatovi, ale Landauerovi. TakÏe uÏ
od autora je pfiiznané, Ïe jde o literární
fikci, ne o snahu zachytit skuteãnost.
âím je pro vás role Viktora Landauera
jiná neÏ ostatní, které jste doteì hrál?
Neb˘valou práci mi tentokrát dalo nauãit
se text. Z devadesáti ‰esti stran dramatizace
se moje postava objevuje na sedmdesáti
‰esti stranách. Jsem na scénû skoro pofiád,
teprve aÏ dvacet minut pfied koncem z dûje
S Rastislavem Gajdo‰em v inscenaci
Sklenûn˘ pokoj,
reÏie: Stanislav Mo‰a

11
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Se Svetlanou Janotovou
v inscenaci Sklenûn˘ pokoj,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Lákalo by vás ve vile bydlet?
Neumím si to pfiedstavit. Vila Tugendhat
je nepochybnû architektonick˘ skvost.
Obdivuji ji, stejnû jako cel˘ brnûnsk˘
funkcionalismus, ale tím mÛj vztah k této
architektufie asi tak konãí. Sám jsem kdysi
pfied lety bydlel na Obilném trhu ve funk-

honosné veãírky, kde v‰em vykládá, jak by
v‰ichni mûli Ïít ve sklenûn˘ch domech,
aby bylo jasnû vidût, jak jsou ãestní a nemají Ïádná tajemství. A potom sám vezme
kufr a odjede do Vídnû, kde si uÏívá s prostitutkou. Ale líbí se mnû, Ïe autor Ïádné
postavû nenadrÏuje, nehodnotí a nekritizuje. Názor nechává na divákovi.
Chtûl byste Ïít v dobû tfiicát˘ch nebo ãtyfiicát˘ch let, kdy se román odehrává?
Tato doba mû oslovuje svou noblesou.
S tím totiÏ souviselo i to, jak se lidé tehdy
umûli chovat. TûÏko se vám chová jako dobytek, kdyÏ máte na sobû smoking a klobouk. Mnoho dne‰ních zbohatlíkÛ, ktefií
navenek sice pÛsobí na úrovni, mají vystupování s prominutím jako hovada, takÏe
se s nimi vydrÏíte bavit tfii vûty a musíte
utéct pryã.
Jedno z témat románu je hledání ‰tûstí.
Jaká je va‰e osobní pfiedstava ‰tûstí?
Letos mi bylo ãtyfiicet a zaãínám si ãím dál
víc uvûdomovat, jak v‰echno rychle letí.
Asi tak od tfiicítky nahoru sice v‰ichni fií-

Pocit ‰tûstí mám spojen˘ se záÏitky.
cionalistickém domû ze tfiicát˘ch let.
A musím pfiiznat, Ïe mû to bÛhvíjak neoslovilo.
Jak˘ architektonick˘ styl tedy máte rád?
Pro nûkoho to mÛÏe b˘t moÏná pfiízemní,
ale mám rád hlavnû útulné vûci. A v takovém duchu je zafiízen˘ i ná‰ dÛm a zahrada. Pfievládají v nûm pfiírodní materiály
jako kámen, dfievo nebo fiemeslné kování.
Jsem v tomto staromilec, mám rád tradiãní vûci jako tfieba krb. Vlastnû je to víc
chalupa neÏ domek.
Ve Sklenûném pokoji hrajete dobfie situovaného automobilového továrníka. Je
vám tato postava blízká?
Je zvlá‰tní, Ïe ani tohle vysoké spoleãenské
postavení mu nezabránilo v tom, aby podvádûl svoji rodinu. Pofiádá ve svém domû

káme, Ïe ãas ubíhá stále rychleji, o to víc
s dûtmi, ale na svém Ïivotû nic nezmûníme. Pofiád nûco odsouváme: Je‰tû udûlám tohle, a potom tamto, a pak, aÏ budu
mít chvilku volna, tak si vydechnu. JenÏe
mezitím do toho pfiijde jiná práce, chvilka
volna zmizí, a takhle nám mezi prsty protéká Ïivot. I já si uvûdomuji, Ïe jsem ãasto
pryã z domu, mám hodnû práce, mnoho
hodin trávím v autû... Zaãínám si proto
ãím dál víc váÏit toho, kdyÏ mÛÏu b˘t
chvilku jen tak v klidu, s lidmi, které mám
rád. TakÏe pocit ‰tûstí mám spojen˘ se záÏitky, urãitû ne s nûjak˘mi materiálními
hodnotami.
Text: Lenka Suchá,
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil
12 12
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Nebesk˘ jej v Knitlové Noci k otvírání studánek obsadil jako inÏen˘ra Mátla, kterého Horny‰ pojal jako duchaplného spoleãníka, av‰ak
Ïivotnû prázdného ãlovûka uvnitfi. A tent˘Ï reÏisér si jej zvolil pro roli Hrabûte de Guiche
v Rostandovû Cyranovi z Bergeracu. ReÏisér
Milan Pásek mu v Dürrenmattov˘ch Novokfitûncích svûfiil roli prastarého biskupa, kterého
ztvárnil jako klidného, dÛrazného, zku‰eného
ãlovûka a kritika právem jeho monology a závûreãnou scénu oznaãovala jako pÛsobivé akt‰lusy inscenace.
Nejvhodnûj‰ím typem herce se v‰ak Horny‰
ukázal pro dramata Oldfiicha DaÀka v inscenacích reÏiséra Pavla Rímského. Jednu z hlavních rolí ústfiední trojice potuln˘ch ÏoldnéfiÛ
nastudoval Horny‰ ve hfie Dva na koni jeden
na oslu, kde se pfiedvedl jako alkoholem zmáhan˘, zamlkl˘ a do sebe pohrouÏen˘ pijan
Hfibet. Spoleãensky uhlazeného, vûcného a cílevûdomého byznysmena si zahrál ve Stfielci.
A jako nonkonformní Chirurg se pfiedstavil ve
Zprávû o chirurgii mûsta N.; jeho hereck˘
v˘kon byl kritikou oznaãen jako dominantní
a patfiící vÛbec k nejlep‰ím kreacím hercovy
dráhy. V inscenaci Vévodkynû vald‰tejnsk˘ch
vojsk hrál Rejtara, muÏného, rovného, bitvami
o‰lehaného, pfiitom lidského Ïoldáka, kterému
válka zmafiila lásku. Ztvárnûní této vojenské
postavy zaujalo reÏiséra Miroslava Macháãka
natolik, Ïe Horny‰e pfiizval k hostování v praÏském Národním divadle ve stejnojmenné inscenaci. A ten nabídku pfiijal.
Horny‰ovo pÛsobení u divadla neskonãilo odchodem do dÛchodu v listopadu 1989, vracel
se kupfiíkladu jako âert Karborund, kterého
si osedlávala Káãa v Hrátkách s ãertem. Mnohem více se ale zaãal vûnovat propÛjãování
hlasu pro rozhlas a dabing.
V civilním Ïivotû si nepotrpûl na filozofické
úvahy o smyslu toho ãi onoho a radûji Ïil
a dûlal to, co mûl rád.
âest jeho památce.

S Jifiím Tomkem

in memoriam

maxmilián hornyš
Dlouholet˘ ãlen ãinohry Divadla bratﬁí Mr‰tíkÛ Maxmilián Horny‰ by se pﬁí‰tí mûsíc
doÏil 88 let, opustil nás bohuÏel navÏdy na
zaãátku leto‰ního roku.
Jako posluchaã herectví na JAMU sbíral první
zku‰enosti v pfiedstaveních na brnûnském V˘stavi‰ti, kde pod pedagogick˘m a reÏijním
vedením Milana Páska uplatÀoval své charakterizaãní schopnosti. Po absolutoriu nastoupil do prvního angaÏmá v âeském Tû‰ínû. Po
tfiech sezónách ode‰el do Uherského Hradi‰tû,
kde se osvûdãoval jako zdatn˘ interpret shakespearovsk˘ch postav, v Romeovi a Julii vystoupil jako Mercutio a ve Zkrocení zlé Ïeny si
zahrál Petrucia. ·edesátá léta strávil v divadle
v Hradci Králové a zdej‰í devítiletou etapu
oznaãoval jako nejintenzivnûj‰í ve svém hereckém Ïivotû. Jako ãerstv˘ ãtyfiicátník ode‰el
s královehradeck˘m fieditelem Páskem do Divadla bratfií Mr‰tíkÛ (dnes Mûstské divadlo
Brno), kde se za dvaadvacet aktivních let zhostil úctyhodné stovky rolí.
Antrobuse ve Wilderovû komedii Jen o chlup
nastudoval v reÏii Richarda Mihuly jako mnohoznaãnou roli snoubící v sobû lehk˘ sarkasmus i schopnost obûti. ReÏisér Pravo‰

Foto: Milo‰ Chmelafi
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PřiPravUJeme

Má se za to, Ïe mezi dobr˘mi pfiáteli a pfiíbuzn˘mi se dá bez problémÛ a bez omezení mluvit
o v‰em. Zvlá‰È kdyÏ se jedná o kulturní lidi. Excelentní, kousavá, smû‰ná a místy i surová komedie Jméno, napsaná v nejlep‰í francouzské
tradici, nás vyvede z tohoto omylu a nabídne ironick˘ pohled na nûkolik reprezentantÛ tûchto
kulturních lidí, ktefií se sebevûdomû domnívají,
Ïe jsou svobodomyslnost a tolerance sama, Ïe netrpí Ïádn˘mi pfiedsudky.
Vincent je ãtyfiicátník v nejlep‰í formû, úspû‰n˘
a tedy i ‰Èastn˘ makléfi s nemovitostmi; ‰Èastn˘
o to víc, Ïe oãekává narození prvního potomka.
Zrovna se dostavil na veãefii podle marocké kuchynû, kterou ve svém bytû pofiádají jeho mlad‰í
sestra Elisabeth, gymnaziální uãitelka, a jeho
‰vagr Pierre, univerzitní profesor literatury.
Malou rodinnou se‰lost doplÀuje Claude, trombonista symfonického orchestru, kter˘ s Elisabeth a Vincentem vyrÛstal a kter˘ jaksi patfií taky
do rodiny. Je‰tû se ãeká na Annu, Vincentovu tûhotnou partnerku, která jako obvykle má zpoÏdûní. Bezstarostn˘ pfiátelsk˘ pokec se záhy stoãí
na téma Vincentova oãekávaného syna. „UÏ jste
pfiem˘‰leli o jménû,“ poloÏí nevinnou, banální
a docela pochopitelnou otázku nezáludn˘
Claude. A Vincent ji zvedne: „Ano. A na jednom
jsme se dokonce shodli.“ V‰ichni jsou samozfiejmû zvûdaví na jakém. Vincent je nechá hádat,
tipovat a nakonec, kdyÏ uÏ jsou v koncích, jim

Matthieu Delaporte
Alexandre de La Patellière

Jméno

sdûlí, Ïe synovi chtûjí dát jméno po jedné postavû
z francouzské romantické literatury. JenomÏe
adekvátnû, tfiebaÏe v jiném jazyce, se jmenoval
i nejvût‰í tyran a váleãn˘ zloãinec v moderních
dûjinách. A tak Vincentova informace vyvolá
vpravdû melu, chaos, ba hysterickou atmosféru.
Náhle se zdá, Ïe hranice civilizované konverzace
jsou pfiekroãeny. Ale co uÏ se nezdá, co je nadmíru evidentní, je to, Ïe stfiedostavovské pfiedsudky jsou silnûj‰í, neÏ se zúãastnûní liberálové
domnívají. Napûtí nezmírní ani pfiíchod tûhotné
Anny; naopak. V˘mûna názorÛ eskaluje, pfiekvapení stíhá pfiekvapení, uÏ nejde o jméno pro dítû:
z rodinn˘ch skfiíní vypadávají rozliãní kostlivci,
pfiekvapivá tajemství a praní ‰pinavého prádla doprovázejí upfiímné zpovûdi, aÏ to bolí. Pfiátelská
slezina se stává noãní mÛrou v‰ech zúãastnûn˘ch.
Vtipná, nelítostná, dojemná i chytrá hra o muÏích, Ïenách a jejich vztazích je z rodu rychlopaln˘ch konverzaãek; stojí na brilantních
dialozích a vychází z faktu, Ïe s pfiíbuzn˘mi,
partnery a pfiáteli je to jako s knihami: mít je
doma je‰tû neznamená mít je pfieãtené. Matthieu
Delaporte a Alexandre de La Patellière tvofií
autorsk˘ tandem od roku 1991. Prosadili se
pfiedev‰ím na filmovém poli – jako scenáristé
a reÏiséfii. Le Prénom (Jméno) byla jejich první divadelní hra. S halasn˘m úspûchem byla inscenována v PafiíÏi roku 2010; od té doby potû‰ila
diváky v ‰estnácti dal‰ích zemích. Je‰tû s vût‰ím
ohlasem se setkala filmová verze Jména, kterou
oba autofii v úlohách reÏisérÛ natoãili v roce
2012. Mûstské divadlo Brno uvádí tuto komedii
v ãeské premiéfie.
Pfieklad: Petr Christov. ReÏie: Petr Gazdík.
Scéna: Emil Koneãn˘. Kost˘my: Eli‰ka Ondráãková. Hrají: Martin Havelka (Vincent), Alena
Antalová (Elisabeth), Viktor Skála (Pierre),
Jakub Uliãník (Claude), Viktória Matu‰ovová
(Anna).
âeská premiéra 14. a 15. bﬁezna 2015 na âinoherní scénû MdB.
-z-
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hraJeme

ného hrdiny, snílka, kter˘ je zamilován do
kurfifitovy dcery Natálie, a kurfifit sám jejich
lásce pfieje. Jejich naprosté ‰tûstí v‰ak ve chvíli
pomine, kdyÏ princ snící o Natálii pfieslechne
pfii váleãné poradû nejvy‰‰í rozkaz a pfii bitvû
vede svÛj oddíl do zakázaného útoku. Sice
uspûje, za neuposlechnutí rozkazu je v‰ak odsouzen k smrti. Mezní situace vede prince
k zásadnímu pfiehodnocení v‰eho, v co doposud vûfiil a co uznával. Váleãná událost se
promûÀuje ve velké drama o lásce, cti
a spravedlnosti. Pro tuto inscenaci pfiipravili
zcela nov˘ pfieklad Václav Cejpek a Monika
Kuãerová.
ReÏie: Mikolá‰ Tyc
Hrají: Luká‰ Janota, Viktor Skála, Eli‰ka Skálová, Lenka Janíková, Jaroslav Matûjka, Jan
Mazák, Zdenûk Junák, Jifií Mach a dal‰í.

Jifií Voskovec, Jan Werich, Jaroslav JeÏek:
TùÎKÁ BARBORA
Hry Jifiího Voskovce a Jana Wericha se
mohou zdát neoddûlitelnû spjaty s osobnostmi sv˘ch autorÛ, na stranu druhou se uÏ
dávno staly trvalou souãástí zlatého fondu
ãeské dramatiky. TûÏká Barbora mezi v‰emi
díly V+W vyniká brilantním humorem obou
autorÛ i zcela kouzeln˘m nadãasov˘m poselstvím. Pfiíbûh je posazen do malého holandského mûsteãka Eidamu, jehoÏ kon‰elstvo je
rozhádané, prolezlé korupcí, podvÛdky a intrikami, a kde místní uãitel, nejãestnûj‰í
postava hry, se tomu neumí postavit.
Nakonec se v‰ak tváfií v tváfi ohroÏení z mocné
sousední zemû Yberland a za vydatné pomoci
dvou zbûhl˘ch yberlandsk˘ch ÏoldnéfiÛ, ktefií
se k nim pfiipojí, eidam‰tí semknou
a prokáÏí neãekanou vÛli a soudrÏnost. Plejáda plastick˘ch komediálních figur a figurek,
povûstn˘ slovní humor V+W a nesmrtelné
JeÏkovy hity jako Holduj tanci, pohybu, Vy
nevíte, co je stfiedovûk nebo Sláva mu, on je
pa‰ák – i to jsou jedny z mnoha dÛvodÛ, proã
pfiivítat TûÏkou Barboru na jevi‰ti âinoherní
scény Mûstského divadla Brno.
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Michal Isteník, Jifií Ressler, Zdenûk
Junák, Evelína Kachlífiová nebo Markéta
Sedláãková, Patrik Bofieck˘, Lucie Zedníãková, Vojtûch Blahuta, Ladislav Koláfi,
Jakub Uliãník a dal‰í.

ELPIS 20
slavnostní koncert
Matefiská ‰kola speciální, Základní ‰kola speciální a Praktická ‰kola ELPIS letos oslaví
20. v˘roãí zaloÏení v Brnû Îidenicích. Právû
pfii této pfiíleÏitosti uspofiádá slavnostní koncert s názvem ELPIS 20, kter˘ se bude konat
na âinoherní scénû 22. dubna 2015. Cel˘m
veãerem vás bude provázet Zdenûk Junák,
zazpívá Petr Gazdík, zatanãí Ïáci baletní konzervatofie v Brnû i studenti JAMU. A mezi
tûmito umûlci ukáÏí, co umí, i Ïáci ‰koly
ELPIS.
·kola ELPIS poskytuje v˘chovu a vzdûlávání, rehabilitaci a poradenství dûtem s mentální retardací, kombinovan˘mi vadami
a poruchami autistického spektra ve vûku od
tfií let do ukonãení povinné ‰kolní docházky.
·kola má v Brnû dvû pracovi‰tû: na Koperníkovû ulici a na ulici Fr. Skaunicové.
Slavnostní koncert je urãen pro vefiejnost, své
místo si mÛÏete rezervovat prostfiednictvím
emailu za.za@post.cz nebo na tel. ãísle
+420 608 806 342. Vstupné je zdarma.

Heinrich von Kleist:
PRINC HOMBURSK¯
Z her nejvût‰ího dramatika nûmeckého romantismu Heinricha von Kleista se na ãesk˘ch
jevi‰tích nejãastûji hraje komedie Rozbit˘
dÏbán, v Nûmecku samém v‰ak za Kleistovo
vrcholné dílo platí romantické drama Princ
Hombursk˘. Vypráví pfiíbûh mladého váleã-
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činoherní scéna

1.3. ne 19.00 skleněný pokoj

2.3. po 18.00 skleněný pokoj

3.3. út 19.00 skleněný pokoj

5.3. čt 19.00 těžká Barbora

Program Březen

hudební scéna

8.3. ne 19.00 mrtvé duše

a6

12.3. čt 19.00 Jméno

E7

13.3. pá 14.00 Jméno
14.3. so 19.00 Jméno

a5

15.3. ne 19.00 Jméno

16.3. po 19.00 Jméno

P

16.3. po 21.00 riverside drive

a1

17.3. út 21.00 riverside drive

E2

19.3. čt 19.00 donaha!

a3

17.3. út 19.00 Jméno

18.3. st 19.00 Jméno

20.3. pá 19.00 skleněný pokoj

zadáno

22.3. ne 18.00 skleněný pokoj

ab6

21.3. so 19.00 skleněný pokoj

3.3. út 18.00 dUch

DUCH

ab4

13.3. pá 19.00 Jméno

2.3. po 19.00 dUch

a2

6.3. pá 19.00 těžká Barbora

Mûstského divadla Brno

1.3. ne 19.00 dUch

SP

a4

7.3. so 19.00 těžká Barbora

1.3. ne 14.00 dUch

D

Hudební scény

9.3. po 19.00 Benátský kupec

10.3. út 19.00 Benátský kupec

a2015/M2015

12.3. čt 19.00 Benátský kupec

Z2015/T2015

11.3. st 19.00 Benátský kupec

R2015/X2015

14.3. so 19.00 kočky

15.3. ne 18.00 kočky

Koãky

E5

23.3. po 18.00 skleněný pokoj
24.3. út 19.00 těžká Barbora

25.3. st 11.00 těžká Barbora
25.3. st 19.00 těžká Barbora

26.3. čt 19.00 Princ homburský

27.3. pá 19.00 Princ homburský

29.3. ne 19.00 dokonalá svatba

C2
zadáno

27.3. pá 14.00 Johnny Blue
27.3. pá 19.00 Johnny Blue

C4
C5

28.3. so 19.00 Johnny Blue

a5/ab5

30.3. po 19.00 Johnny Blue

D/E7

29.3. ne 19.00 Johnny Blue

30.3. po 19.00 dokonalá svatba

31.3. út 19.00 Johnny Blue

31.3. út 18.00 charleyova teta

18
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hoSTování

PREMiéRa

činoherní scéna

vEřEjná gEnERálka

Program dUBen

DivaDElní klub

hudební scéna

1.4. st 19.00 Škola základ života

1.4. st 18.00 Johnny Blue

2.4. čt 19.00 Johnny Blue

2.4. čt 18.00 Škola základ života

3.4. pá 19.00 donaha!

4.4. so 19.00 donaha!

8.4. st 19.00 sugar! (někdo to rád horké)

7.4. út 19.00 Johnny Blue

9.4. čt 19.00 Johnny Blue

a3/ab3

10.4. pá 19.00 Johnny Blue

11.4. so 19.00 Brouk v hlavě

11.4. so 19.00 Johnny Blue

16.4. čt 19.00 mrtvé duše

17.4. pá 19.00 mrtvé duše

18.4. so 19.00 Jméno

19.4. ne 19.00 Jméno

20.4. po 19.00 Jméno

21.4. út 19.00 Princ homburský

28.4. út 19.00 Jméno

29.4. st 19.00 dokonalá svatba

30.4. čt 19.00 skleněný pokoj

PPP/P18
PP1

Flashdance

a6
D
ab1

24.4. pá 19.00 skleněný pokoj

27.4. po 18.00 Jméno

17.4. pá 18.00 Flashdance

ab4

a4

26.4. ne 19.00 Jméno

16.4. čt 18.00 Flashdance

a2

22.4. st 17.00 elPis 20

25.4. so 18.00 skleněný pokoj

C4

15.4. st 19.00 Flashdance

a1

C2

23.4. čt 19.00 skleněný pokoj

C2/E2

12.4. ne 18.00 Johnny Blue

12.4. ne 18.00 Brouk v hlavě

15.4. st 19.00 strýček váňa

C5/E5

11.4. so 14.00 Johnny Blue

10.4. pá 19.00 Podivný případ se psem

14.4. út 19.00 těžká Barbora

SP

a6/ab6

9.4. čt 19.00 Podivný případ se psem

13.4. po 19.00 těžká Barbora

Mûstského divadla Brno

3.4. pá 19.00 Johnny Blue

8.4. st 19.00 Johnny Blue

7.4. út 18.00 sugar! (někdo to rád horké)

Hudební scény

a4/ab4

4.4. so 19.00 Johnny Blue

4.4. so 14.00 donaha!

DERniéRa

19.4. ne 19.00 Benátský kupec

20.4. po 19.00 Benátský kupec

a5

23.4. čt 19.00 dUch
24.4. pá 19.00 dUch

E7

25.4. so 14.00 dUch

SP

25.4. so 19.00 dUch

ab2

26.4. ne 14.00 dUch
26.4. ne 19.00 dUch

C4

27.4. po 19.00 dUch

28.4. út 18.00 dUch

19
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Anton Pavloviã âechov:
STR¯âEK VÁ≈A
Dûj se odehrává na zapadlém venkovském statku,
kam pfiijíÏdí penzionovan˘ profesor Serebrjakov
se svou mladou a krásnou Ïenou Jelenou. Na
statku hospodafií bratr profesorovy první Ïeny
Vojnickij – str˘ãek VáÀa, a SoÀa, Serebrjakova
dcera z prvního manÏelství. Náv‰tûva honorace
z mûsta obrátí zabûhnut˘ chod hospodáfiství naruby. Snídá se v poledne, obûdvá veãer. Îeny pijí,
zpívají a pláãou nad promarnûn˘mi moÏnostmi.
MuÏi pijí, zpívají a pláãou nad promarnûn˘mi
moÏnostmi je‰tû o poznání více. A úroda zatím
hnije. Serebrjakov b˘val VáÀov˘m idolem; ve vífie
v profesorovy schopnosti na nûho VáÀa dlouhá
léta ochotnû dfiel a zfiekl se vlastních ambicí. Teì
se v‰ak vyjeví, Ïe profesor je jen nadutá vûdecká
nula a egoistick˘ parazit. VáÀa uÏ nemá proã
Ïít… Inu, souboj vá‰ní, sebeklamÛ, rozbit˘ch
iluzí, nenaplnûn˘ch nadûjí a neopûtovan˘ch
lásek: nadmíru pÛsobiv˘ nadãasov˘ obraz zpÛsobu Ïivota druhu homo sapiens. Hru plnou humoru a smutku napsal doktor âechov pfied sto
dvaceti roky, ale to ãechovovské trápení, trapnosti
a smû‰nosti nám nejsou vÛbec vzdálené…
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Viktor Skála, Petr ·tûpán, Zdenûk Junák,
Ivana VaÀková, Lenka Janíková nebo Svetlana Janotová, Jan Mazák, Miroslava Koláfiová, Eva Jelínková, Patrik Bofieck˘ a Jaroslav Zádûra.

napadal tupost, ziskuchtivost, lakotu, korupci
a sobeckou bezohlednost – jak potfiebné i dnes,
Ïe? Jeho komedie, dramata i prózy mají tento pfiesah zejména pro svÛj jedineãn˘ grotesknû-satirick˘ humor. Za svÛj strhující hereck˘ v˘kon
získal pfiedstavitel hlavní role Michal Isteník nominaci na Cenu Thálie 2014!
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Michal Isteník, Petr ·tûpán, Jaroslav Matûjka, Zdenûk Junák, Alan Novotn˘, Jan Mazák,
Patrik Bofieck˘, Viktor Skála, Jana Musilová,
Lenka Janíková, Eva Ventrubová, Lenka Bartol‰icová a dal‰í.
Simon Mawer:
SKLENùN¯ POKOJ
Cel˘ svût obdivuje krásnû ãtivé a moudré romány
souãasného britského spisovatele, kter˘ je navíc
zcela v˘jimeãnû spjat s na‰ím mûstem. Jeho román
Sklenûn˘ pokoj byl nominován na nejprestiÏnûj‰í
britskou literární cenu – The Man Booker Prize.
Pfiedstavuje nám osudy Liesel a Viktora Landauerov˘ch, kter˘m slavn˘ architekt postaví moderní
vilu s ohromn˘m sklenûn˘m pokojem. Vila vejde
do dûjin architektury jako „vila Tugendhat“.
Autor se v‰ak zaobírá mistrovsk˘m zpÛsobem
i odvûk˘m lidsk˘m tématem o hledání ‰tûstí. Zdá
se, Ïe k nûmu dvûma bohat˘m manÏelÛm obdafien˘m zdrav˘mi dûtmi nic neschází, ale jak to v Ïivotû b˘vá, není tomu tak. Jejich osobní Ïivot se
stává hlavním hrdinou v onom „sklenûném pokoji“, fenoménu svûtové architektury, kolem
nûhoÏ procházejí evropské dûjiny od tfiicát˘ch aÏ
do devadesát˘ch let. „…sklenûn˘ prostor se stával
Sklenûn˘m snem, snem, kter˘ se hodil k atmosféfie
nového státu, v nûmÏ Ïili, státu, kde nebylo podstatné, kdo je âech, kdo je Nûmec a kdo Îid, kde
vládla demokracie a kde vûda a umûní spoleãnû usilovaly o to, aby pfiinesly ‰tûstí v‰em…“
MawerÛv román uvedlo Mûstské divadlo Brno za
pfiítomnosti autora na jevi‰ti âinoherní scény ve
svûtové premiéfie v divadelní adaptaci Stanislava
Mo‰i.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Pavla Vitázková, Petr ·tûpán, Ivana VaÀková, Michal Isteník, Svetlana Janotová, Igor
Ondfiíãek, Jifií Mach, Radka Coufalová, Rastislav
Gajdo‰ a dal‰í.

Nikolaj Vasiljeviã Gogol:
MRTVÉ DU·E
Pfiíbûh Gogolova grotesknû realistického románu
je – podobnû jako jeho slavná komedie Revizor –
zaloÏen na nádherné anekdotû a kouzelné mystifikaci. Jedná se o dobrodruÏnou pouÈ zchudlého
‰lechtice âiãikova, kter˘ si usmyslel zbohatnout
nákupem zemfiel˘ch nevolníkÛ, z nichÏ statkáfii
museli do pfií‰tího sãítání lidu platit danû. Na
tyto „mrtvé du‰e“ chce âiãikov získat dotaci ãi
pÛjãku na pÛdu od státu. Jeho cesta po statkáfiích
odhaluje pitoreskní ruskou spoleãnost své doby
stejnû jako pestrobarevnou galerii v˘razn˘ch lidsk˘ch typÛ se v‰emi jejich smû‰nû záporn˘mi
stránkami. Gogol byl bfiitk˘m kritikem panujícího systému a ve svém díle nesmifiitelnû odsuzoval nevolnictví, lidskou bídu, utrpení a zoufalství;
20
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DOBR¯ SPONZOR NEMUSÍ MÍT
LOGO NA KAÎDÉM ROHU,
MùLO BY SE V·AK O NùM VùDùT
Sehnat peníze není nikdy jednoduchá vûc.
Skoro pro nikoho. A kdyÏ se jedná o prostﬁedky formou sponzorské v˘pomoci napﬁíklad na kulturu, pak je to vût‰inou hodnû
sloÏité. Ov‰em ﬁada oblastí se bez dotací ãi
‰tûdrosti dárcÛ jednodu‰e neobejde, a tak je
zapotﬁebí se ãas od ãasu spojit s lidmi, kteﬁí
umí takové sponzory najít, dokáÏou s nimi
jednat a jsou schopni zaﬁídit, aby sponzorství
nebylo jen o darování a uÏívání, ale pﬁedev‰ím o spolupráci, která je nakonec dÛstojná
a prospû‰ná pro obû strany. O diplomacii takov˘ch jednání, o navazování vztahÛ, o práci,
která vede k úspûchu, i o mnoÏství hodin,
které nakonec nevedly nikam tﬁeba i kvÛli
lidské hlouposti, o tom v‰em a mnoha dal‰ích zákoutích agenturní práce dokáÏe vyprávût Juraj Groch, nositel Kﬁídel v kategorii
Osobnost sezóny Mûstského divadla Brno.
Ocenûní se mu dostalo právû za dlouhodobou spolupráci s na‰í scénou, které pﬁiná‰í
tolik potﬁebnou sponzorskou podporu.
„Jen abych to uvedl na pravou míru. Peníze ãi
fieknûme sponzorské partnerství se opravdu dojednává ãasto dost sloÏitû a obtíÏnû. Ov‰em
kdyÏ je to práce pro tak úspû‰n˘ kolektiv, jak˘m
Mûstské divadlo v Brnû je, pak je to o dost jednodu‰‰í. Vûhlas této scény doma i za hranicemi
je dost dobfie znám˘ a to pfiece jen pootevírá
dvefie ponûkud lehãeji. Na druhé stranû je v‰ak
fakt, Ïe mimo divadelní kum‰t, kter˘ je jistû urãující, k tomu úspûchu divadlu jist˘m zpÛsobem zfiejmû pomáhají právû i ti partnefii. TakÏe
jde vlastnû o spojité nádoby,“ zamyslel se nad
svou ãinností ‰éf agentury, kter˘ má za sebou
práci bez nadsázky celosvûtového v˘znamu.
Zfiejmû jen málokdo v Brnû tu‰il, Ïe je to právû
brnûnská agentura APC, která organizovala
a zaji‰Èovala hned ãtvery olympijské hry a dokonce dvanáct paralympiád.
Jak jste se dostal ke spolupráci právû s Mûstsk˘m divadlem Brno?

osoBnost

Juraj groch
Je to vÏdy hodnû o osobních kontaktech.
A ani v tomto pfiípadû tomu nebylo jinak. Se
Standou Mo‰ou jsem se seznámil jiÏ v dobû,
kdy do Brna pfii‰el. Mûl smûlé plány. Snil o rekonstrukci tehdej‰í scény a o vybudování
nového divadla. Nûkdy jsem ty nápady povaÏoval aÏ za pfiíli‰ fantastické. Myslím, Ïe jsem
ho obãas oznaãil i za blázna. Ale nakonec se
ukázalo, Ïe do cíle vÏdy do‰el. A to bohuÏel
i v neustálém zlep‰ování golfové hry, které já
jsem také dost propadl, a vím, Ïe ho uÏ nikdy
nedoÏenu. Je jednodu‰e lep‰í (smích). Ov‰em
ta obrovská práce nemohla a taky neskonãila
jen vybudováním skvûl˘ch scén. Zfiejmû je‰tû
mnohem obdivuhodnûj‰í je fakt, Ïe scény
MdB dokáÏí pod Standov˘m vedením uÏ fiadu
let zaplÀovat a vyprodávat sedadla. A to je
myslím ten nejvût‰í kum‰t. NeÏijeme v mnohamilionové metropoli, kde mohou nastudovat kasovní kus a pak ho jako jedin˘ dávat cel˘
rok. Jsme v podstatû na malomûstû, kde se divákÛm vychází vstfiíc ãast˘mi premiérami
i rÛznorodostí ÏánrÛ. A to je opravdu umûní,
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pfied kter˘m se musí smeknout. UÏ jsem vidûl
hodnû projektÛ, které zkrachovaly právû
proto, Ïe nemûly dost divákÛ. Mûstské divadlo
v‰ak není na‰í jedinou aktivitou v Brnû. Spolupracujeme napfiíklad s Moravskou galerií,
kterou já beru za brnûnskou, aÈ je zfiizovatelem
kdokoli, spolupracujeme s Domem umûní, ve
spolupráci s Jefem Kratochvilem jsme vydali
kníÏku Za zrcadlem, která mapuje v˘tvarníky
spojené s Brnem, zaãínáme pracovat na dal‰í
publikaci o Divadle na provázku, jeÏ by mûla
mapovat pfiedev‰ím ‰edesátá a sedmdesátá léta
této scény, která pfiedstavovala ve své dobû naprosto ojedinûl˘ fenomén. I zde vycházíme ze
spolupráce s Jefem, jehoÏ fotoarchiv je nenahraditeln˘. V plánu máme i dal‰í projekty.
Je situace v hledání sponzorÛ sloÏitûj‰í, neÏ to
bylo dfiív?
Jednoznaãnû ano. Je to dáno nejen ekonomickou situací, ale firmy jsou opatrnûj‰í ve
vydávání finanãních prostfiedkÛ a vÛãi nepfiehlednému a taky zbyteãnému mnoÏství nadací.
A navíc této oblasti zákony nenahrávají. Napfiíklad na Slovensku je dvouprocentní odpis daní
pro toho, kdo investuje darem nûjaké peníze,
v âeské republice je tato moÏnost bohuÏel daleko sloÏitûj‰í. Ale na‰tûstí je pofiád je‰tû dost
tûch, ktefií dokáÏou rozeznat dobrou vûc a také
ji podporovat. A i kdyÏ to moÏná tak nevypadá,
i tato oblast spolupráce, zjednodu‰enû sponzoring, má v na‰ich podmínkách hodnû co zlep‰ovat. Pro pfiíklad – dejme tomu NHL. Led je
bíl˘ bez reklam. Ale kaÏd˘, kdo to má vûdût, ví,
kdo je hlavním sponzorem tohoto hokeje. Prostû je to mnohem sofistikovanûj‰í ãinnost, ke
které se snad jednou dostaneme také. Ale to
musí samozfiejmû zmizet ãi alespoÀ ãásteãnû
zmizet neprofesionalita mnoh˘ch subjektÛ,
musí zmizet obohacování ãi pfiímo úãelové zakládání agentur, které svého postavení zneuÏívají a podobnû. Je to bûh na dlouhou traÈ.
Lze vÛbec takového stavu dosáhnout?
Lze. KdyÏ zru‰íme, anebo alespoÀ omezíme
cosi, ãemu já fiíkám ãeská cesta. Tedy kdyÏ
pfiestaneme vym˘‰let postupy, které jsou uÏ

mnohokrát odzkou‰ené a provûfiené jinde
v domnûní, Ïe my pfiece dokáÏeme vytvofiit
nûco mnohem lep‰ího, nûco, z ãeho padne
cel˘ svût na zadek. Nepadne. A nevymyslíme.
AÈ jsme dûlali jak˘koli velk˘ projekt, napfiíklad olympiády, vÏdy jsem se fiídil tím, co uÏ
nûkdo vyzkou‰el. Uvedu pfiíklad právû z olympiády. NeÏ jsme se do jejího organizování pustili, zajel jsem na dva t˘dny na ‰kolení na
marketing do sídla mezinárodního olympijského v˘boru. Na základû toho, co jsem se
tam nauãil, jsme pak postavili olympijsk˘ projekt, ve kterém jsme zvedli pfiíjem od sponzorÛ z dosavadních 3,8 milionÛ korun na 150
milionÛ. Podobnû jsme postupovali pfii organizování paralympiád, kde si je‰tû víc neÏ ekonomick˘ch úspûchÛ povaÏuji toho, Ïe jsme
dokázali vÛbec ‰iroké vefiejnosti pfiedstavit, co
to je paralympiáda. VÏdyÈ podle prÛzkumÛ si
v 90. letech mnoho lidí myslelo, Ïe fyzick˘
handicap je nakaÏliv˘. A jsem pfiesvûdãen, Ïe
tu ãeskou cestu se slepou ulicí bychom tfieba
v Brnû nemûli zkou‰et tfieba ani v hledání v˘chodiska problému, jak˘m je vyuÏití brnûnského v˘stavi‰tû. I v této oblasti existují
zahraniãní pfiíklady. Nejsme prvním mûstem
na svûtû, které se s podobn˘m problémem setkalo. Tak proã se nepodívat kousek jinam.
Bylo by to zcela jistû levnûj‰í a urãitû efektivnûj‰í s vidinou v˘sledku, kter˘ bude vÏdycky
lep‰í, neÏ postupovat zpÛsobem pokusu
a omylu. Ten areál si to rozhodnû nezaslouÏí.
Golfové kvality Stanislava Mo‰i jste uÏ ohodnotil. A co kvality divadla? Chodíte vÛbec na
pfiedstavení?
Ne v‰echno, co se v divadle hraje, se mnû líbí.
Ale to ani nemusí. Z repertoáru si vybírám.
Chodím tehdy, kdyÏ mám ãas, a ten se vÏdy
nedostává. TakÏe jsem ani nevidûl v‰echno, co
jsem vidût chtûl. Ov‰em jsou pfiedstavení,
která si nikdy ujít nenechám, a uÏ dopfiedu se
tû‰ím, jak dopadnou. Naposledy to byl Sklenûn˘ pokoj. A to jsem se nezklamal.
Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil
22
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výstava o vile tUgendhat v městském divadle Brno

Foto: David Židlický

V horní ãásti foyer âinoherní scény Mûstského divadla Brno lze v souãasnosti zhlédnout v˘stavu o vile Tugendhat. Byla instalována u pﬁíleÏitosti premiéry inscenace
Sklenûn˘ pokoj, která probûhla v Mûstském divadle Brno 7. a 8. února 2015.
V˘stavu pﬁipravilo Studijní a dokumentaãní centrum vily Tugendhat ve spolupráci
s brnûnsk˘m grafick˘m studiem Atelier Îidlick˘ u pﬁíleÏitosti znovuotevﬁení vily po dvouleté památkové obnovû a restauraci, která probûhla v letech 2010–2012.
V˘stava pﬁibliÏuje historii jediné památky moderní architektury v âeské republice zapsané na seznamu UNESCO, a to od jejího vzniku aÏ po souãasnost. Primárnû vznikla
pro zahraniãní publikum a poprvé byla prezentována v rámci doprovodného programu
mezinárodní konference „Mies here and there“ v lednu 2012 v Chicagu. Poté s velk˘m
úspûchem a ohlasem probûhla v Královském institutu Britsk˘ch architektÛ RIBA v Lond˘nû, v âeském národním domû v New Yorku, v Helsinkách, dále pak v Utrechtu, Amsterodamu a Rotterdamu, v Rennes a ve Stuttgartu. V ãeské mutaci probûhla v˘stava
poprvé v loÀském roce v mûstském muzeu v Bratislavû. V prostorách Mûstského divadla
Brno jde vlastnû o brnûnskou „pﬁedpremiéru“, neboÈ BrÀanÛm se v˘stava oficiálnû pﬁedstaví zanedlouho v KﬁíÏové chodbû Nové radnice.
Prostﬁednictvím ucelen˘ch tematick˘ch okruhÛ se mohou diváci slovem i obrazem
seznámit s vilou, kterou si dali postavit manÏelé Greta a Fritz Tugendhatovi, oba brnûn‰tí
rodáci pocházející z nûmeck˘ch Ïidovsk˘ch rodin textilních prÛmyslníkÛ a obchodníkÛ.
Nûmeck˘ architekt Ludwig Mies van der Rohe jim navrhl v letech 1928–1930 dÛm, kter˘
pozdûji proslul jako unikátní umûlecké dílo. V˘stava podrobnû mapuje ale i pozdûj‰í
osudy stavby. Její majitelé ji museli opustit uÏ v roce 1938. Pováleãné osudy domu pak
jako by kopírovaly osud celého âeskoslovenska, a to aÏ po jeho rozdûlení, které bylo
dohodnuto v létû 1992 právû ve vile Tugendhat.
Vila Tugendhat je otevﬁena celoroãnû jako instalovaná památka moderní architektury.
Konají se zde i koncerty, filmové projekce, pﬁedná‰ky a workshopy. Vila Tugendhat je
zakládajícím ãlenem celosvûtové nadace ICONIC HOUSES sdruÏující v˘jimeãné obytné
stavby svûtové architektury 20. století, které jsou pﬁístupné veﬁejnosti.
Dagmar âernou‰ková
Studijní a dokumentaãní centrum vila Tugendhat
www.tugendhat.eu
www.iconichouses.org
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čert tě vem

mikoláš tyc

Hru Heinricha von Kleista jste si vybral sám,
nebo vás z divadla jiÏ oslovili s konkrétním titulem?
Mûl jsem seznam nûkolika titulÛ, které bych
rád reÏíroval a které jsem nabídl panu fiediteli
k v˘bûru. Spoleãnû jsme se dohodli právû na
Princi Homburském. A na základû na‰í domluvy jsme se potom obrátili na Václava
Cejpka, aby text znovu pfieloÏil.
Proã?
âest a hrdinství, to samy o sobû uÏ pro nûkoho
mohou b˘t termíny vzdálenûj‰í. Pokud by
navíc vznikl problém se k tématu prokousávat
jazykem, byÈ nádhern˘m, mohlo by to bránit
pfiijetí inscenace. Pfiedstavoval jsem si ãistou
scénografii a jasné, elegantní linie kost˘mÛ,
a proto jsem chtûl, aby této koncepci odpovídal i jazyk. Aby byl souãasn˘, vûcn˘, aby nekladl pfiekáÏky a aby jím mohli herci suverénnû
vládnout. Pan Cejpek byl neuvûfiitelnû dÛsledn˘, vÏdy nabízel nûkolik variant a spoleãnû
jsme, i s dramaturgem Honzou ·otkovsk˘m,
hledali, které vyznûní by bylo nejlep‰í. CoÏ je

Narodil se v Rokycanech, vyrÛstal v Praze,
ale v posledních letech b˘vá jméno mladého
reÏiséra Mikolá‰e Tyce stále více spojováno
s Brnem. Pro Mûstské divadlo Brno pﬁipravil
úspû‰n˘ Podivn˘ pfiípad se psem a pﬁed koncem loÀského roku Kleistovo drama Princ
Hombursk˘. A v dohledné dobû o nûm rozhodnû zase je‰tû usly‰íme.
Princ Hombursk˘ je charakterizován jako romantické drama cti, pfiíbûh hrdinství a lásky.
Nosí se vÛbec v souãasnosti takové vûci?
Rozhodnû ano. MÛÏe se zdát, Ïe na takové
hodnoty není dnes ãas a prostor, ale podle
mne jde o základní pilífie spoleãnosti v kaÏdé
dobû. A je o to pfiíjemnûj‰í, vzácnûj‰í a dÛleÏitûj‰í, kdyÏ potkáte nûkoho, kdo je jakoby
mimochodem naplÀuje a Ïije podle nich.
24

Dokoran_brezen_2015_Sestava 1 25.02.15 9:25 Stránka 25

neãekanû odsouzen na smrt, souãasnû pak ale
pfied kurfifita a ostatní sv˘m jednáním staví
otázku: Co je tedy v Ïivotû urãující? Pofiádek,
absolutní poslu‰nost, nebo ãest a odvaha? Kdo
projde takhle kritick˘m Ïivotním okamÏikem,
musí se najednou postavit ke svému Ïivotu
novû, jinak a odpovûdnûji. Emocionalita
a mystiãnost v celém pfiíbûhu Prince Homburského hrají velmi dÛleÏitou roli.
Vám je bliÏ‰í cit, nebo pofiádek?
Jednoznaãnû cit.
Ve srovnání s Podivn˘m pfiípadem je Princ
Hombursk˘ na druhé stranû spektra – pfiíbûh
ze souãasnosti kontra historické drama. Co je
vám jako reÏisérovi bliÏ‰í, nebo vám na tom
nezáleÏí?
Jedno mi to není, obû hry jsou úplnû jiné, ale
z urãitého úhlu mi to jedno vlastnû je (smích).
Jako reÏisér se vÏdycky snaÏím pfiedev‰ím najít
siln˘ pfiíbûh, protoÏe mi na divadle pfiijde ze
v‰eho nejdÛleÏitûj‰í prostfiednictvím pfiíbûhu
nabídnout obohacení a osvobození od v‰ednodenní reality komukoliv, kdo ho chce divadelnû proÏít. ZreÏírovat kaÏdou hru tak, abych

mimofiádná a ojedinûlá v˘hoda toho, kdyÏ pfieklad vzniká skuteãnû pro konkrétní inscenaci,
z toho mám velkou radost.
Interpretace Prince Homburského se v dûjinách dost li‰ila. Jedni ji odmítali jako selhání
vojáka prosícího o milost, pozdûji byla uvádûna naopak jako oslava pruského vojáctví…
Stala se dokonce oficiálním dramatem nacistického reÏimu. Jak˘ je „vá‰“ Princ Hombursk˘?
Celou hru rámuje na zaãátku a na konci snová
scéna. K námûsíãnému princi v noãní zahradû
pfiichází prÛvod ze zámku v ãele s kurfifitem.
Ten vyuÏije situace a tro‰ku si s princem „pohraje“. KdyÏ se princ probudí, je zase sám, tu‰í
v‰ak v podvûdomí, Ïe se nûco stalo, i kdyÏ neví
co. Jen má od toho okamÏiku pocit, jako by
na‰el tajemství Ïivota, jako by objevil nûco, co
ho vede dál, pfiestoÏe nejde o nic hmatatelného, o nic, co by dokázal popsat – vidûl
dívku a sní o ní. Poté, co pochopí, Ïe tou jeho
dívkou je Natálie, dcera kurfifita, nesmírnû ho
to osvobozuje a pozná dÛleÏitost citu, lásky.
Poru‰í sice spoustu vojensk˘ch pravidel a je

âest a hrdinství – to samy o sobû uÏ
pro nûkoho mohou b˘t termíny vzdálenûj‰í.

Na zkou‰ce s dramaturgem
Janem ·otkovsk˘m
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od rekvizitáfiek pfies inspicienta aÏ po zvukafie
a osvûtlovaãe – má chuÈ se podílet na v˘sledku. A to je velká vzácnost, které si stra‰nû
váÏím, protoÏe to bohuÏel v‰ude neb˘vá zvykem. ÚÏasná je mnohostrannost nûkter˘ch
lidí v souboru. S Luká‰em Janotou, kter˘
hraje prince Homburského, jsem spolupracoval jako se skladatelem na Podivném pfiípadu
se psem a tady jsem ho reÏíroval jako herce.
TakÏe najednou je to úplnû jiné setkání, ale
neménû podnûtné a pfiíjemné.
A r˘suje se uÏ dal‰í spolupráce? Co máte pfied
sebou?
Komedii Spla‰ené nÛÏky, na kterou se stra‰nû
tû‰ím. Bude to divoká jízda, protoÏe to je inscenace, do níÏ zasahují diváci, ale pfiedev‰ím
jde o v˘bornû napsanou komedii a s tûmi
herci, které Mûstské divadlo má, to bude doufám skvûlé zkou‰ení a vûfiím, Ïe snad i dobrá
inscenace. Zkou‰et zaãneme pfied prázdninami, pÛjde o první premiéru pfií‰tí sezóny.
Nedávno jste se stal umûleck˘m ‰éfem brnûnského Buranteatru, jak se vám líbí v moravské
metropoli?
Musím pfiiznat, Ïe jsem si Brno dost zamiloval, jezdím sem moc rád. Baví mne atmosféra
mûsta, baví mne objevovat nová místa a nové
kavárny, líbí se mi kulturní povûdomí, které
tu panuje, líbí se mi naturel lidí. KdyÏ sem
pfiijíÏdím, je‰tû se mi nestalo, Ïe bych mûl
‰patnou náladu.
UÏ jste pfiebral i nûco z brnûn‰tiny nebo dokonce z hantecu?
Mám nûjakou slabost na v˘raz „aji“. To mne
moc baví, uÏ jsem to aji zapojil do svého bûÏného slovníku (smích).
Máte krásné, ale ponûkud neobvyklé kfiestní
jméno – Mikolá‰. Nûjaká rodinná tradice?
Samozfiejmû Ïe mi ho vybrali rodiãe. A protoÏe sestru pojmenovali Alexandra, je v tom
patrné vanãurovské okouzlení, coÏ mne tû‰í.

ji pfiedloÏil divákÛm jako souãasn˘ a smyslupln˘ pfiíbûh, to je pro mne nejvût‰í radost.
Podivn˘ pfiípad se psem i Princ Hombursk˘ jsou
velmi silné pfiíbûhy, v obojím se hlavního hrdinu snaÏím pfiedstavit v tom nejlep‰ím svûtle
hercÛm i divákÛm, ale zároveÀ neskr˘vat
i jeho ‰patné vlastnosti. Svût a postavy v nûm
nejsou ãernobílé.
Jak vy fie‰íte mezní situace? Nebo se snaÏíte do
nich nedostat?
SnaÏím se jim pfiedcházet. Moc jsem jich v Ïivotû sice neproÏil, ale nemám vypjaté situace
moc rád. Je to vÏdycky trochu nebezpeãná
zku‰enost.
Mimochodem, a jste romantik?
Urãitû.
Jak se to projevuje?
Vûfiím v ãest, hrdinství, v lásku a mám pocit,
Ïe Ïádné romantické gesto nebude nikdy
marné.
Princ Hombursk˘ je va‰í druhou prací pro
Mûstské divadlo Brno. Jak se vám se zdej‰ím
souborem pracuje?
Mimofiádnû dobfie, nemÛÏu si to vynachválit.
Hereck˘ soubor je neuvûfiitelnû peãliv˘, soustfiedûn˘, pracovit˘, kaÏdá sloÏka v zázemí –

Text: Jifiina Veselá,
foto: jef Kratochvil
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sezónní PředPl atné

Stejnû jako v pﬁedchozích letech pro vás Mûstské divadlo Brno opût peãlivû vybralo pestrou ‰kálu zajímav˘ch inscenací, které vám pﬁedstavíme v prÛbûhu divadelní sezóny 2015/2016. Sezónní abonmá, jeÏ
tentokrát zahrnuje osm titulÛ – ãtyﬁi ãinoherní a ãtyﬁi muzikálové, vám poskytne komfort „vlastnit“ své
sedadlo, b˘t souãástí Ïivota a dûní pﬁední brnûnské scény, dostávat zajímavé slevové nabídky; kaÏd˘ mûsíc
najdete ve své schránce ná‰ ãasopis Dokoﬁán; jako ná‰ abonent obdrÏíte pﬁi koupi také divadelní kalendáﬁ,
kter˘ vás bude provázet celou sezónou; a koupû pﬁedplatného je pro vás v neposlední ﬁadû v˘hodná
i finanãnû, vÏdyÈ oproti pﬁímému nákupu na pokladnû u‰etﬁíte témûﬁ 1.000,- Kã!

sPlaŠené nůžky

âinoherní scéna

sezóny bude ná‰ repertoár tedy zdobit dal‰í titul
z dílny tohoto mága hudebního divadla. Whistle
Down the Wind je muzikál inspirovan˘ stejnojmenn˘m filmem z roku 1961, kter˘ se stal pfiedev‰ím
v anglosaském svûtû velmi oblíben˘m. Filmov˘ scénáfi vznikl podle novely Mary Hayley Bellové a byl
nominován na pût britsk˘ch filmov˘ch cen. Vypráví pfiíbûh tfií farmáfisk˘ch dûti z Louisiany, které
ve stodole náhodou narazí na záhadného muÏe
a ovlivnûny pfiíbûhy, které poslouchají v nedûlní
‰kole, ho zaãnou povaÏovat za JeÏí‰e Krista. Ve skuteãnosti ov‰em muÏe hledá policie, ale dûti se v‰emoÏnû snaÏí mu pomoci a dále ho ukr˘vají. Dûj je
splétán nevinn˘m svûtem dûtí s cynick˘m svûtem
dospûl˘ch a je emotivním pfiíbûhem, v nûmÏ se
pfiedstavivost stfietává s realitou. Touto inscenací navazujeme i na na‰i dlouholetou systematickou práci
s dûtsk˘mi interprety.
ReÏie: Petr Gazdík

Paul Pörtner

detektivní komedie o nûkolika koncích
Hra nûmecky pí‰ícího autora Paula Pörtnera pochází z 60. let a je oblíben˘m kusem fiady divadelních scén. Její pÛvodní provedení se v Bostonu
hrálo pfies dvacet let. Jedná se o originální ‰ílenou
detektivní komedii, která umoÏÀuje divákÛm zasahovat do dûje a rozhodovat o dal‰ím prÛbûhu pfiíbûhu. Hra dokonale mísí napûtí a zábavu a nabízí
divákovi neopakovateln˘ záÏitek, neboÈ publikum
se stává pfiím˘m svûdkem vraÏdy, o níÏ musí následnû vypovídat a nakonec i usvûdãit vraha. Dûj se
odehrává v kadefinickém salónu „Spla‰ené nÛÏky“,
kam za ponûkud osobit˘m personálem pfiicházejí
náhodní i stálí zákazníci, aby se nechali ostfiíhat, ale
zároveÀ i pobavit. Atmosféra se mûní, kdyÏ piano
v prvním patfie pfiestane hrát a je spáchán zloãin…
ReÏie: Mikolá‰ Tyc

král lear

âinoherní scéna

William Shakespeare

Hudební scéna
Andrew Lloyd Webber, Jim Steinman,
Patricia Knop, Gale Edwards

Pískání Po větrU

tragédie po‰etilosti
v titulní roli Boleslav Polívka
Îil byl mocn˘ král, kter˘ mûl tfii dcery – Goneril,
Regan a Kordélii. I rozhodl se jednoho dne rozdûlit
mezi nû fií‰i podle toho, jak˘mi slovy dokáÏí vyjádfiit svou lásku k nûmu... Pohádkov˘ pfiíbûh, prastarou keltskou povûst pozvedl alÏbûtinsk˘ génius
do velkého dramatu. Základní konflikt hry, která
b˘vá spolu s Hamletem pokládána za vrchol Shake-

mysteriózní muzikál
Pfiedstavovat muzikálového krále Andrew Lloyd
Webbera jiÏ není nutné ani na‰im divákÛm. VÏdyÈ
znaãnou fiádku jeho svûtov˘ch hitÛ jsme jiÏ mûli
moÏnost uvést i v na‰em divadle. Za v‰echny pfiipomeÀme alespoÀ Jesus Christ Superstar, Josef a jeho
úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È, Evita ãi Koãky. Od nové
27
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Hudební scéna

spearova tragického umûní, tvofií protiklad starého,
patriarchálního svûta a svûta nového, bezohlednû
individualistického. V samém srdci tohoto dramatu
lidského údûlu je velik˘ obraz poutníka a cesty. Vyhnan˘ král putuje z paláce do pusté pfiírody, od
p˘chy k pokofie, od panovaãné a autoritáfiské sebestfiednosti k soucitu a odpu‰tûní, od královské koruny ze zlata, symbolu slávy, bohatství a moci,
k vûneãku z plevele a polního kvítí, od samolibého
rozumu k ‰ílenství jako paradoxnímu zdroji poznání o neuchopitelném smyslu v‰eho pozemského
úsilí, o skrytém v˘znamu v‰eho pozemského bytí.
Toto geniální dílo, napsané pfied ãtyfimi stoletími,
svou básnickou silou, strhující, tfiebaÏe syrovou v˘povûdí a naléhavostí otázek, které klade, se hluboce
dot˘ká nás v‰ech. V titulní roli se vám pfiedstaví
Boleslav Polívka.
ReÏie: Stanislav Mo‰a

Xavier Naidoo, Markus Heitz,
Michael Herberger, James Krüss

Prodaný smích

magick˘ muzikál
Státní divadlo v nûmeckém Darmstadtu uvedlo
17. listopadu 2013 v reÏii Stanislava Mo‰i svûtovou
premiéru muzikálu Timm Thaler. Dílo vzniklo na
motivy stejnojmenného románu Jamese Krüsse,
kter˘ vy‰el i v ãeském jazyce pod názvem Ukraden˘
smích. Mal˘ chlapec Timm Thaller (Tolar), kter˘
je znám˘ pro svÛj typick˘ kfiehk˘, osvûÏující,
‰Èastn˘ dûtsk˘ smích, uãiní v existenãní nouzi ne‰Èastnou dohodu s baronem Lefuetem (ìáblem),
kterému prodá svÛj smích a získá tak moÏnost vyhrát kaÏdou sázku. Timm se rychle stane nejbohat‰ím ãlovûkem na svûtû, av‰ak ‰Èastn˘ není. Schází
mu právû jeho smích. Rozhodne se tedy získat ho
zpátky… Následuje dobrodruÏná cesta, plná nástrah, zrad, úskalí, pfiátelsk˘ch pomocí, neochvûjné
lásky i koneãného vítûzství brilantní inteligence.
Pfiíbûh získal v západní Evropû mimofiádnou popularitu i na základû televizního seriálu, kter˘ byl natoãen televizní spoleãností ZDF v roce 1979.
Hudební skladatel Xavier Naidoo je dnes jedním
z nejpopulárnûj‰ích nûmeck˘ch muzikantÛ. Skuteãnost, Ïe byl Stanislav Mo‰a osloven, aby se sv˘m
t˘mem – dirigent Dan Kalousek a choreografka
Aneta Majerová – zreÏíroval svûtovou premiéru tohoto díla, (obdobnû jako to bylo s muzikálem PapeÏka), svûdãí o evropském vûhlasu jeho práce
i o úctû, které se tû‰í práce jeho kolegÛ. Inscenace
bude pfiedstavena na‰emu obecenstvu v ãeské premiéfie a zároveÀ jako prvé uvedení po premiéfie svûtové.
ReÏie: Stanislav Mo‰a

âinoherní scéna
Andreas Sauter, Bernhard Studlar

červené komety

crazy vánoãní komedie
Sestry Lili a Bibi Krollovy uÏ mají dost celého toho
pfiedvánoãního a vánoãního ‰ílenství i zufiivého nakupování a rozhodly se letos Vánoce bojkotovat.
Bibi by nejrad‰i odletûla do Dubaje, Lili zase podle
konstelace hvûzd zjistila, Ïe je nejvhodnûj‰í doba
poãít dítû se sv˘m manÏelem Leopoldem. JenÏe
Leopold se na to se svou kocovinou po vánoãním
veãírku dvakrát netváfií a do jejich domácnosti
navíc vtrhnou Liliini a Bibiini rodiãe se stra‰livou
zprávou – byl unesen maminãin mazlíãek, obtloustl˘ kocour Leopold, a únosci za nûj poÏadují
astronomick˘ch 10 000 euro! V únosu má ke
v‰emu prsty svérázn˘ postrach okolí, tajemná
banda zvaná „âervené komety“, která se rozhodla
v ãase Vánoc bohat˘m brát a chud˘m dávat… Jestli
se Krollov˘m navzdory v‰emu skuteãnû podafií strávit „normální“ Vánoce, na to uÏ najdete odpovûì
v brilantní bláznivé komedii renomovan˘ch souãasn˘ch rakousk˘ch dramatikÛ (za svou hru
A. je nûkdo jin˘ získali v roce 2000 prestiÏní Kleistovu cenu). âervené komety, jedna z nejlep‰ích
nûmeckojazyãn˘ch komedií souãasnosti, bude
v Mûstském divadle uvedena v ãeské premiéfie.
ReÏie: Stanislav Slovák

malý rodinný Podnik

âinoherní scéna

Alan Ayckbourn

hoﬁké drama
Drama Alana Ayckbourna mûlo v lond˘nském Národním divadle premiéru v roce 1987 a získalo
tehdy cenu Evening Standard Award za nejlep‰í hru
roku. Sir Alan Ayckbourn je v souãasnosti jeden
z nejplodnûj‰ích anglick˘ch autorÛ. Na jeho kontû
je jiÏ sedm desítek dramatick˘ch kusÛ, z nichÏ víc
neÏ polovina mûla premiéru na lond˘nském West
Endu a získala zde i fiadu v˘znamn˘ch ocenûní. Dy28
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ním o bûÏn˘ch pasaÏérech, mezi nimiÏ jsou zástupci v‰ech tfiíd – tfii mladé Irky touÏící v Americe
najít své ‰tûstí, obchodníci, ktefií se chtûjí dostat
mezi spoleãenskou smetánku, a koneãnû i oni v˘stfiední milionáfii, ktefií si nemohou takovou událost, jako je vyplutí nejvût‰í lodi na svûtû, nechat
ujít. Mozaika tûchto drobn˘ch lidsk˘ch osudÛ tvofií
celkov˘ obraz silného pfiíbûhu, kter˘ si vÏdy pfii
vzpomenutí na zkázu Titanicu pfiipomínáme. Muzikál uvedeme v ãeské premiéfie!
ReÏie: Stanislav Mo‰a

namická ostrá komedie Mal˘ rodinn˘ podnik se
odehrává v prÛbûhu jednoho podzimního t˘dne
v rodinû podnikatele Jacka McCrackena, kter˘ je
odhodlan˘ drÏet se sv˘ch pevn˘ch morálních zásad
navzdory okolnímu zkorumpovanému svûtu. JenÏe
ne na dlouho. Pomalu zaãíná pronikat do reality
tchánova podniku, jehoÏ se stává ‰éfem a v nûmÏ
se setkává se v‰ím, co dosud odmítal. Je nucen pokusit se utajit jisté kompromitující materiály, zároveÀ zji‰Èuje, Ïe jeho navenek ctná a spofiádaná
rodina je plná zlodûjÛ a cizoloÏníkÛ a nad mravními principy vítûzí osobní zájmy a byznys. Hra je
i pfies dobu svého vzniku stále aktuální, o ãemÏ vypovídá i fakt, Ïe se v loÀském roce do Národního
divadla v Lond˘nû s velk˘m úspûchem vrátila.
Ayckbourn v ní totiÏ dokonale kombinuje humor
se satirick˘m pozorováním svûta, nabízí zaráÏející
sondu rodinn˘ch vztahÛ a komická linie vrcholí
v pfiekvapivém mrazivém závûru.
ReÏie: Petr Gazdík

titanic

Hudební scéna
László Tolcsvay, Péter Müller,
Péter Müller Sziámi

evangeliUm Podle marie

rocková opera
Znám˘ pfiíbûh o narození, Ïivotû i smrti JeÏí‰e
Krista vypráví tato maìarská rocková opera z roku
1991 neobvykl˘m pohledem. V centru ve‰kerého
dûní zde stojí Marie, JeÏí‰ova matka. Tématem se
tak stává její osobní bolest a utrpení z tûÏkého
údûlu, kter˘m je její syn povûfien, ale také nekoneãná matefiská láska a oddanost. V roce 1992 bylo
dílo uvedeno na Nové scénû v Bratislavû v reÏii Jozefa Bednárika, kde zaznamenalo fenomenální
úspûch dvû stû padesáti repríz, a inscenace tak stála
na poãátku slavné muzikálové éry v âeskoslovensku. Od té doby se Evangelium podle Marie, které
vedle nesmrtelného pfiíbûhu nabízí i krásné melodie, hrálo v Nûmecku, ·v˘carsku, Rakousku, Itálii
i na Islandu a nyní se tedy koneãnû dostává i na
na‰i Hudební scénu.
ReÏie: Stanislav Slovák

Hudební scéna

Peter Stone, Maury Yeston
osudov˘ muzikál
V roce 1997 mûl na Broadwayi premiéru muzikál
inspirovan˘ osudem nejslavnûj‰í námofiní katastrofy v‰ech dob. Muzikálov˘ titul Titanic vyhrál
pût Cen Tony, vãetnû té za nejlep‰í muzikál! Jeho
první uvedení zaznamenalo pfies osm set repríz
a zatím byl pfieloÏen do ‰esti jazykÛ. Autofii vypovídají o tom, co dvacáté století lidstvu pfiineslo
v oblasti technického pokroku, kter˘ je zde konfrontován s velk˘mi tfiídními rozdíly spoleãnosti
i se soukrom˘mi Ïivoty kaÏdého konkrétního jednotlivce. Pfiíbûh divadelní verze známé události
tvofií vedle za‰tiÈujícího tématu údajnû nepotopitelné lodi osudy skuteãn˘ch lidí – posádky, cestujících, reáln˘ch i smy‰len˘ch postav. Setkáváme se
tedy s kapitánem E. J. Smithem, lodním konstruktérem Thomasem Andrewsem, hlídkujícím Frederickem Fleetem ãi telegrafistou Haroldem Bridem,
jejichÏ reálné Ïivoty jsou zde provázány s vyprávû-

2015/2016

Objednávky na Sezónní pfiedplatné 2015/2016
pfiijímá komerãní oddûlení divadla,
Lidická 12, 602 00 Brno, tel.: 533 316 352.
email: komercni@mdb.cz.
Cena Sezónního abonmá: 3.200,- Kã;
pro dÛchodce, studenty a drÏitele prÛkazÛ
ZTP a ZTPP: 2.400,- Kã.

UPozornění

vážení stávající předplatitelé,
své abonmá si můžete obnovit pouze do
24. dubna 2015. Poté budou vaše sedadla
uvolněna do prodeje dalším zájemcům.
29
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naPsali o nás

dûtem, ale zároveÀ není pouhou pohádkou,
na kterou by rodiãe své ratolesti jen doprovázeli. Ostatnû, s tûmito produkcemi má brnûnské „Mûstské“ bohaté zku‰enosti, vzpomeÀme
jen na Josefa, Olivera!, Zahradu divÛ ãi pÛvodní, a opût velmi populární, Snûhurku. ReÏisér Gazdík zde uplatÀuje podobné principy
jako v Mary Poppins a sází nejen na dûtskou
obrazotvornost a obãasn˘ dospûláck˘ dvojsmysl, ale zejména na skvûlou divadelní podívanou. Pfiíbûh rámuje efektními jevi‰tními
promûnami, kouzly a svûteln˘mi efekty.
V tom mu zdatnû pomáhá jak vynikající scénograf David Benson, tak kost˘mní návrháfika
Veronika Hindle a „svûtelní a projekãní mágové“ David Kachlífi, Petr Hlou‰ek a Dalibor
âernák. V˘sledkem je pohádková imaginace,
která zkrátka bere dech. Ocitáme se v barevném svûtû, vizuálnû zcela odli‰ném od toho
na‰eho, ale pfiece jen ãlovûãím, protoÏe jej
stvofiili lidé. A pfiíbûh? Ten je vlastnû docela
prost˘, i kdyÏ brilantnû vystavûn˘. Souãasné
dûti urãitû pobaví, dospûlé moÏná donutí k zamy‰lení.
V titulní roli jsem vidûl tfiináctiletou Pamelu
Soukupovou, která roli nastudovala jako takzvanû understudy. Po premiéfie se mluvilo
zejména o excelentním v˘konu alternující Natálie Grossové, ale ani „tfietí“ alternace Lili
není rozhodnû ‰patná. K zajímavostem jistû patfií, Ïe
v‰echny tfii pfiedstavitelky
této role (Grossová, Fialová,
Soukupová) vystupují v trochu odli‰ném civilním kost˘mu, zkrátka tak, aby se
cítily pfiirozenû a dobfie. V jejich doslova ideální kouzelnou babiãku se promûÀuje
Jana Gazdíková, lep‰í by
snad z ãesk˘ch hereãek uÏ
mohla b˘t jen excentrická
Kvûta Fialová, která ov‰em
netu‰ím, jak zpívá… V dvojroli rodiãÛ a pozdûji vládcÛ

BRNùNSK¯ SVùT ELFÒ A TROLLÒ
NÁM NAVRACÍ CHUË FANTAZÍROVAT
Základem muzikálu Let snÛ LILI je vskutku
nádherná, mnohdy aÏ opernû vznosná hudba
Martina Lingnaua, skladatele divadelní, filmové i populární hudby. Zaujme uÏ pÛsobivá
pfiedehra, stejnû tak jako vytfiíbená hudební
charakteristika jednotliv˘ch postav (od kupletÛ po rockpopovou operu) i velkolepá ansámblová ãísla. Hudební aranÏmá Martina
Wiesnera ve spojení s mohutn˘m zvukem
„velkého symfoÀáku“ MdB v peãlivém nastudování Dana Kalouska a Franti‰ka ·terbáka
pfiiná‰í posluchaãÛm aÏ neãekan˘ hudební záÏitek. Kdyby se udûlovaly nûjaké ceny za hudební muzikálov˘ objev, Martin Lingnau by
s Lili patfiil k favoritÛm! Zásluhou pfiekladu
Petra Gazdíka se písnû dobfie poslouchají
i v ãe‰tinû. A Ïe se v pfiíbûhu neztratí ani ti, jeÏ
jsou svûtem elfÛ a trollÛ prakticky nedotãení
(tedy i já), je také zásluhou jiÏ zku‰ené dramaturgynû Kláry Latzkové.
ReÏisér Petr Gazdík se po superkalifradÏilistikexpijalidózní a super úspû‰né Mary Poppins
vrací k takzvanému rodinnému muzikálu,
tedy k dílu, které je sice primárnû urãeno
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elfÛ Oberona a Titánie zazáfiili pfiední muzikáloví
herci Igor Ondfiíãek a Jana
Musilová, oba pfiesní ve
v˘razu rozhádan˘ch rodiãÛ i královského páru,
jistí herecky i pûvecky.
Hvûzdou veãera se pak
stal Jan Apolenáfi coby
pomstychtiv˘, aÏ smû‰nû
rasistick˘ FÛrius. Ve vût‰í
muzikálové roli jsem jej
del‰í ãas nevidûl, a proto
potû‰ilo, Ïe hraje stále
se stejn˘m entuziasmem
jako v dobách SnÛ svatojánsk˘ch nocí a Draculy. Je jednou z nemnoha
figur, která dokáÏe zcela ovládnout jevi‰tû
a podmanit si diváka uÏ bûhem prvního v˘stupu. Takové herce a pûvce je radost sledovat!
V úloze FÛriusova zdatného pomocníka a ‰piona Netop˘ruse pûvecky zazáfiil Jifií Mach, ve
vdûãné postavû zdánlivû pfiihlouplého trolla
Nemotoruse diváci fandili roztomile ne‰ikovnému Luká‰ovi Janotovi. A pak je tu fiada muzikálních dûtí, z nichÏ bych rád jmenoval
alespoÀ Dominiku M. Elischerovou, Tomá‰e
Guta a Katefiinu Kolãavovou.
Let snÛ LILI konãí podobnû jako jiÏ zmínûná
Mary Poppins. Pokud jste je‰tû neztratili fantazii, nejste v dne‰ním uspûchaném a mnohdy fale‰nû pfiemotivovaném svûtû ztracení, udûlejte
si ãas a na dvû a pÛl hodiny se zasnûte. Nová
brnûnská inscenace, plná okouzlující hudby
a magick˘ch efektÛ, za to rozhodnû stojí.
Vítûzslav Sladk˘,
www.musical-opereta.cz, 28. 1. 2015

sk˘m divákem v rámci muzikálov˘ch produkcí
nalézt v podstatû jen v Mûstském divadle Brno.
Na Hudební scénû se pravidelnû objevují svûtové hity (Mary Poppins, Kráska a zvífie), ale
i novinky z vlastní dílny (Zahrada divÛ, Snûhurka a sedm trpaslíkÛ).
Let snÛ LILI patfií do té kategorie pfiíbûhÛ, ve
kter˘ch se dûtsk˘ hrdina dostává do fií‰e fantazie, kde je zavleãen do tamních problémÛ,
skrze jejichÏ fie‰ení poznává sám sebe. Asi nejznámûj‰ím zástupcem této kategorie je Nekoneãn˘ pfiíbûh, variací ale existuje asi nesãetnû.
Tfiináctiletá Lili má problémy s neustále se hádajícími rodiãi, spoluÏáci ve ‰kole se jí posmívají, protoÏe je stále pfiitahována magick˘m
svûtem elfÛ, o kterém tak ráda vypráví její babiãka Amyra. Právû do tohoto fantaskního
svûta se Lili jednoho veãera dostane, pochopitelnû zrovna v okamÏiku, kdy se schyluje
k roztrÏce mezi elfy a trolly.
Dûj muzikálu je nekomplikovan˘ a nemá
Ïádné v˘raznûj‰í odboãky ani vedlej‰í dûjové
linie. Cílem je pfiesvûdãit Lili, aby uvûfiila ve
vlastní fantazii, protoÏe jenom tak mÛÏe zajistit, aby elfí fií‰e nezanikla. Oblíben˘ pohádkov˘ konflikt dobra a zla je ov‰em v˘raznû
oslaben. „Zlo“ totiÏ reprezentuje vÛdce trollÛ
FÛrius, kter˘ je v‰ak spí‰e smû‰nou postaviãkou. Jeho nenávist k elfÛm je totiÏ jen kom-

V¯LET MEZI ELFY A TROLLY
Muzikál pro dûtské publikum je pomûrnû specifick˘ Ïánr, kter˘ je ov‰em v kolébkách muzikálu na Broadwayi ãi West Endu cílenû rozvíjen.
Show pro celou rodinu sklízejí úspûchy, navíc si
divadla vychovávají budoucí diváky. V ãesk˘ch
pomûrech lze nûjakou kontinuální práci s dût31
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plexem z kfiídel, která mu byla pfiiãarována
jednou z dcer elfího krále Oberona. Mnohem
dÛleÏitûj‰í neÏ vnûj‰kové spory dvou národÛ
tu je vnitfiní konflikt, kter˘ se odehrává v nitru
hlavní hrdinky, která se musí nauãit, jak zapojit do Ïivota vlastní fantazii a h˘ãkat své sny.
Libreto obsahuje místy velmi vtipné dialogy
s nûkolika souãasn˘mi naráÏkami (Justin
Bieber), ale i citacemi Shakespeara (Hamlet
a pfiedev‰ím Sen noci svatojánské, dle jehoÏ postav se jmenuje královsk˘ elfí pár).
Co se t˘ãe hudební stránky, je Let snÛ LILI
podafien˘m dílem. Oproti tfieba Mary Poppins
nejsou jednotlivé skladby samostatnû stojícími
hity, hudba je tu epiãtûj‰í. Hlavnû ouvertura,
ale i nûkteré dal‰í skladby dají vzpomenout na
monumentální soundtrack k filmové trilogii
Pán prstenÛ, jehoÏ autorem je Howard Shore.
Pokud v nûãem nov˘ muzikálov˘ poãin Mûstského divadla Brno jasnû boduje, tak je to v˘prava, jeÏ je vynalézavá a krásnû barevná,
dobfie evokuje fantaskní svût. TvÛrci si vyhráli
s light designem a scénick˘mi projekcemi.
Kost˘my Veroniky Hindle si vtipnû pÛjãují
motivy z dal‰ích fantasy dûl – napfiíklad vizáÏ
Oberona je jasn˘ odkaz k elfÛm z Pána prstenÛ, zlat˘mi vlasy asociuje Legolase. V˘bornû
v kombinaci s nasvícením vypadají i entové.
Postavy Oberona a Titánie, respektive Roberta
a Tanji, jsou ztvárnûny stejn˘m párem hercÛ
(Igor Ondfiíãek a Jana Musilová) a nejlépe
ukazují, Ïe ná‰ svût není od toho elfího pfiíli‰
vzdálen. ManÏelé tak tfieba v obou svûtech
vedou úplnû stejnou hádku.
Nejzábavnûj‰ími postaviãkami pfiíbûhu jsou
záporáci FÛrius (Luká‰ Vlãek) a Netop˘rus
(Jifií Mach). Pfiedev‰ím Vlãek si kreaci trollího
vÛdce vyslovenû uÏívá, kdyÏ k tomu pfiipojíme
bezchybn˘ zpûv, máme z toho nejlep‰í v˘kon
veãera.
Pamela Soukupová pÛsobila v úloze Lili
(v programu je uvádûna jako understudy) herecky velmi pfiirozenû, dobfie pointovala dia logy a fieãí tûla dokázala zdÛraznit umanutost
své postavy.

Let snÛ LILI je inscenace, která vhodnû doplÀuje nabídku dûtsk˘ch muzikálÛ v Brnû. To
ale nijak nezpochybÀuje, Ïe si v nûm na své
pfiijdou i dospûlí. Vzhledem k souãasné popularitû fantasy Ïánru (Hobit Petera Jacksona
nebo seriál Hra o trÛny) je nasazení tohoto titulu na repertoár chytr˘m tahem.
Luká‰ Dubsk˘,
www.i-divadlo.cz, 25. 1. 2015
TùÎKÁ BARBORA âILI O KLASICE
Hudební produkci Mûstského divadla v Brnû
netvofií jenom opulentní muzikály. Pendantem velkoprodukãních titulÛ se nyní stala
TûÏká Barbora z dílny Werich, Voskovec
a JeÏek – pfiedposlední titul Osvobozeného divadla z roku 1937, neÏ mu léta následujícího
byla odebraná koncese a de facto zaniklo.
Dne‰ním divákÛm ji na komorní âinoherní
scénû Mûstského divadla Brno pfiedstavil reÏisér Stano Slovák se sv˘m t˘mem.
TûÏká Barbora je hrou naplno reflektující nástup fa‰ismu a jeho bezohlednost. Rádo se
o ní zároveÀ tvrdí, Ïe má obecnû platná poselství. V Brnû ji tedy hrají spí‰e jako optimistickou komedii o tom, jak je nutné opeãovávat
eidamskou demokracii a dobré pofiádky. A Ïe
se to dá dûlat s humorem. Nûkomu to pfiijde
s odkazem na iniciály V+W dost, jinému
málo. Tûm druh˘m pocit prázdna jistû zalepí
‰lágry Jaroslava JeÏka jako Holduj tanci, pohybu, Vy nevíte, co je stfiedovûk nebo Sláva mu,
on je pa‰ák. S nástrahami dobovosti a umûním
V+W pfii pfiedscénách se vyrovnali v brnûnské
inscenaci po svém. „Werichem“ se tady v rolích sebe sama a Prvního Ïoldnéfie stal Michal
Isteník a „Voskovcem“, Jirkou a Druh˘m
Ïoldnéfiem Jifií Ressler. Oba inscenaci otevfiou
vlastní forbínou, v níÏ figurují sami za sebe,
nesnaÏí se nijak kopírovat originál, ale naopak
chtûjí diváka navést na svÛj druh humoru a lehounké improvizace. To je myslím ‰Èastn˘
krok. Obûma se dafií udrÏet zájem publika
a ãlovûk nemá pocit pouhého opra‰ování ctihodné klasiky.
32
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Nejv˘raznûj‰í tvÛrãí poãin
(dramaturgie, scéna, kost˘my, scénická hudba, choreografie,
rekvizity, masky, vlásenky, plakát, program atp.)

................................................................

Nejpopulárnûj‰í hereãka sezóny

PRINC HOMBURSK¯ V BRNù
Brnûnská inscenace v Mûstském divadle, ve v˘borném pfiekladu Václava
Cejpka a Moniky Kuãerové a v dramaturgii Jana ·otkovského, akcentovala
rozpor mezi citem a ctí. Mezi mladickou vá‰ní a láskou na jedné stranû
a vojenskou ctí a povinností na stranû druhé. Ona juxtapozice najednou
dává nahlédnout do hlub‰ích rozmûrÛ lidského chování, pokud je postaveno do reálného nebezpeãí smrti. Je nutno pfiiznat, Ïe aÏ takto se na pfiíbûh
nedíval ani sám dramatik s rozháranou du‰í. Byl to romantik inspirovan˘
antick˘mi tragédiemi o cti a spravedlnosti. Ov‰em pozdûji (a snad pfiedev‰ím po filmovém zpracování se slavn˘m Gerardem Philipem v roli prince
Homburského) se zaãíná toto drama hrát, hlavnû ve Francii, ne aÏ tak romanticky jako spí‰e existenciálnû. Drama je dokonce srovnáváno s Camusov˘m Outsiderem. (U nás ãastûji pfiekládán jako Cizinec.) ByÈ u Camuse

Nejpopulárnûj‰í herec sezóny

K¤ÍDLA 2014/2015

DivákÛm tento vjem splní jednak v˘prava Jaroslava Milfajta, kter˘ stvofiil
ze svûtlého dfieva hravé kulisy pfiipomínající dûtskou stavebnici. Diváck˘
komfort zesilují herecké v˘kony v oãekávan˘ch mantinelech parodovan˘ch
lidsk˘ch typÛ, jako je nerozhodn˘ starosta, slabo‰sk˘ hejtman, bodr˘ s˘rafi,
hubatá sluÏka, u‰lápnut˘ uãit˘lek. Prostû taková milá neútoãící a neubliÏující rázovitost. Plejáda komediálních v˘konÛ, které nabízí Zdenûk Junák
jako starosta, Patrik Bofieck˘ jako hejtman, Lucie Zedníãková jako jeho
Ïena a Vojtûch Blahuta jako uãitel nebo Ladislav Koláfi jako zámeck˘ pán,
pak zÛstává zcela v naznaãen˘ch intencích.
K pozitivÛm Slovákovy umûfiené a nikterak obrazoborecké inscenace patfií
vedle forbín Michala Isteníka a Jifiího Resslera je‰tû osvûÏující pamûtnick˘
mix JeÏkov˘ch hitÛ se Ïiv˘m orchestrem.
Lubo‰ Mareãek, Lidové noviny, 20. 1. 2015

.................................................................

Nejpopulárnûj‰í inscenace sezóny (za‰krtnûte)
Nikolaj Vasiljeviã Gogol / Mrtvé du‰e
B. J. Rubin, D. Stewart, G. Ballard / DUCH
Heinrich von Kleist / Princ Hombursk˘
J. Voskovec, J. Werich, J. JeÏek / TûÏká Barbora
M. Lingnau, J. van Dongen, K. van Dijk / Let snÛ LILI
Simon Mawer / Sklenûn˘ pokoj
Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière / Jméno
Stanislav Mo‰a, Ralph Siegel / Johnny Blue

Dennis Martin / Ostrov pokladÛ
S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón / Mendel
aneb Vzpoura hrá‰kÛ
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Mûstské divadlo Brno,
Lidická 12, 602 00 Brno
komerãní odd.: +420 533 316 410
e-mail: komercni@mdb.cz

✄
...............................................

Adresa, (e-mail):

...............................................

Jméno:

Anketní lístek
vhoìte, prosíme, do anketní schránky
u pokladny divadla nejpozdûji
30. 11. 2015

hrdina ve vûzení nakonec pfiijme rozsudek smrti a KleistÛv princ se doãká
osvobození.
ReÏisérem brnûnské inscenace je Mikolá‰ Tyc. Jeho reÏie je moudrá, na
první pohled velmi jednoduchá. Vûfií prostû síle textu a vûfií hercÛm. Nevíme, jak komplikovaná byla cesta hledání v˘kladu jednotliv˘ch postav.
Pro diváky je dÛleÏité, Ïe v‰ichni jednali pfiirozenû a uvûfiitelnû i v témûfi
nepfiirozen˘ch dramatick˘ch situacích, které Kleist sv˘m hrdinÛm nachystal. Pokud je tu zdÛraznûno, Ïe v‰ichni hráli dobfie, tak opravdu v‰ichni.
Ov‰em o dvou rolích se zmínit je tfieba. Je to jednak ráznû jednající i váhající kurfifit Viktora Skály a potom moÏná jedna z Ïivotních rolí Luká‰e
Janoty (titulní princ Hombursk˘). Herec zvládl komplikované a mnohovrstevné jednání svého hrdiny tak sugestivnû, aÏ se divákÛm pfii jeho kreacích tají dech.
Velmi dobfie v inscenaci pracuje reÏisér se zvuky, aÈ uÏ jde o dosti nároãnou
scénu prÛbûhu bojÛ komentovanou veliteli vojsk s v˘buchy bojové vfiavy,
nebo scénickou hudbu (Jifií Hájek) mezi jednotliv˘mi obrazy. Postavy jsou
obleãeny vût‰inou v ãerném, skoro v civilu, se ‰nûrovacími vysok˘mi botami ze souãasnosti (kost˘my Barbara Wojtkowiak), v posledním obrazu
je hlavní hrdina bezbrann˘ a bos.
Kleistovo vûãnû sporné drama na âinoherní scénû Mûstského divadla Brno
je bezesporu inscenaãním poãinem. OdváÏn˘m, objevn˘m a zdafiil˘m.
Peter Stoliãn˘, www.i-divadlo.cz, 8. 11. 2014
DUCH V BRNù NENÍ JEN BREâÍCÍ LOVESTORY
V Mûstském divadle Brno oÏila dal‰í filmová legenda. Duch, film, kter˘
v roce 1990 zaútoãil na filmová plátna a získal hned dvû so‰ky Oscara,
v roce 2012 to dopracoval z oblastního uvádûní v Manchesteru aÏ na
West End.
Mûstské divadlo Brno si dalo s první muzikálovou premiérou leto‰ní sezóny
opravdu záleÏet. Sáhlo po nesmírnû populárním titulu, jehoÏ jméno uÏ
pfiedurãuje úspûch. VÏdyÈ kdyÏ se fiekne Duch, kaÏdému se ihned vybaví lovestory z 90. let, kdy duch Patricka Swayzeho (Sam) nebyl schopn˘ opustit
svoji snoubenku Demi Moore (Molly) a chtûl ji ochránit pfied sv˘m „pfiítelem“ Tonym Goldwynem (Carl). MoÏná se vícero lidem vybaví je‰tû ‰ílená
vûdma Oda Mae v osobitém podání Whoopi Goldberg (za roli dostala Oscara!). JenÏe, jak se na divadle vypofiádat se v‰emi filmov˘mi pomÛckami?
Brnûnská inscenace vsází na ryze divadelní provedení. Zatímco v Lond˘nû
a New Yorku celou scénu doplÀovaly projekce na led obrazovkách, v Brnû
si vystaãili s ‰ikovností animátora Petra Hlou‰ka a scénografickou koncepcí
Christopha Weyerse. Cel˘ muzikál vyÏaduje nároãné technické zázemí
a dÛleÏit˘ je zejména timing. Vrcholem scénografického zpracování je pak
scéna v metru nebo sraÏení Willieho autem. DÛleÏit˘ je také light design,
kter˘ dopadl na v˘bornou. ÚÏasn˘ je zejména efekt laserového prstence,
kter˘ prochází skrze publikum, které tak dostává moÏnost vyprovodit Sama
na poslední cestu. Ale Sama vidíme také procházet jin˘mi lidmi, dvefimi
34
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nebo levitovat v metru. DÛleÏité jsou také
efekty staÏení do pekla a vyná‰ení do nebe,
které pÛsobí pomûrnû pfiirozenû. Kost˘my Andrey Kuãerové jsou souãasné a civilní. V pfiípadû Ody Mae pak ve správnû ãerno‰ském
ethno stylu kfiíÏeném s cikánsk˘mi pozlátky.
Poveden˘ je i pfieklad Jifiího Joska. Neuchyluje
se ke zbyteãn˘m popisnostem a vznosn˘m
r˘mÛm. Skvûlá je i hudba z pera Davea Stuarta
a Glena Ballarda. Aãkoliv se jedná vût‰inou
o popové písniãky, v pÛvodní orchestraci spí‰e
elektronické, v MdB dostávají daleko klasiãtûj‰í orchestrální podobu. Jednodu‰e fieãeno,
v‰echny moderní vychytávky vãetnû elektronick˘ch podkresÛ jsou v Brnû ty tam. Jedinou
v˘jimkou je píseÀ Ducha v metru, která by bez
elektronické hudby nefungovala. Nechybí ani
známá filmová Unchained melody, tentokráte
zãásti parodující Elvise Presleyho, kterou pfiedstavitel Sama doprovází na kytaru. Choreografickému ztvárnûní Hany Kratochvilové se dá
máloco vytknout. V‰e pomûrnû dobfie funguje.
Choreografick˘m vrcholem je rozhodnû ãíslo
Jsem za vodou.
V˘konÛm vévodí ãerno‰ka Oda Mae, vû‰tkynû
a spiritistka. PokaÏdé, kdyÏ se na jevi‰ti objeví,
strhne na sebe ve‰kerou pozornost. V roli se alternují tfii dámy, kaÏdá má cosi do sebe, fiíkají
stejn˘ text, zpívají stejné písnû, a pfiesto je
kaÏdá úplnû jiná. Andrea
Bfiezinová je nejmlad‰í a nejztfie‰tûnûj‰í. Markéta Sedláãková je geniální pûvecky
i herecky. Zdena Herfortová
je nejstar‰í, ale nejÏivelnûj‰í.
Bude vás jednodu‰e bavit.
KaÏd˘ fór, pohyb i gesto má
do detailu promy‰lené!
V postavû Sama se alternují
Ale‰ Slanina a Du‰an Vitázek. Alternace je to velice
vyrovnaná a na jejich provedení neshledávám Ïádné nedostatky. Pûvecky jsou oba
v˘borní.

„Svinû pfievleãená za kamaráda“ – nevím, jak
jinak popsat charakter Carla. Oba jeho pfiedstavitelé jsou naprosto rozdílní a odli‰ní. Zatímco Jícha je sebejist˘ do poslední chvíle,
StudénkÛv Carl je psychicky rozpolcen˘ a rozru‰en˘. Zdatnû mu sekundují Jakub Zedníãek
nebo Kristian Pekar v roli Willieho. V men‰ích rolích pak záfií Milan Nûmec (Duch v nemocnici), plesniví Duchové v metru Stano
Slovák nebo Igor Ondfiíãek a Viki Matu‰ovová, Tereza Martinková a Hana Kováfiíková
v rolích sester Ody Mae.
Brnûnsk˘ DUCH je po v‰ech stránkách nároãnou inscenací. AÈ uÏ se jedná o vûci technické, herectví nebo zpûv. Pro nûkteré to mÛÏe
znít jako zklamání, ale v Brnû to zase zvládli
na v˘bornou. DUCH je inscenace, která nemá
jediné hluché místo. Budete zatajovat dech,
plakat, královsky se bavit. V podstatû jsem
nikdy nevidûl muzikál, kter˘ by skloubil
krimi, romantiku a komedii. DUCH tohle
v‰echno dávkuje po tro‰kách s dokonal˘m timingem. V Brnû rozhodnû nezÛstává jen u kapesníãkového slaìáku pro Ïeny, ale setkáte se
s bezkonkurenãní krimi-romanticko-hororovo-sci-fi muzikálovou podívanou pro
v‰echny generace!
Michal Prax,
www.studentpoint.cz, 23. 11. 2014
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PřiPravUJeme

Stanislav Mo‰a
Ralph Siegel

Johnny BlUe

vedle sebe svou milovanou Marii, tak se zdá, Ïe mu
nic nechybí. Objeví se ov‰em pfiítel z dûtství Fred,
kter˘ Johnnyho pfiesvûdãí, Ïe se stane jeho manaÏerem a dostane jej do velkého ‰oubyznysu.
Johnny má totiÏ vzácn˘ talent, na nûmÏ se mÛÏe
pfiiÏivit i spousta okolních rádoby pfiátel. V nabl˘skaném pozlátkovém svûtû pomalu Johnny ztrácí
svou pÛvodní tváfi, vzdaluje se milované Marii
a ãím vût‰í je jeho sláva, tím osamûlej‰ím se stává.
S pfiíchodem Satany se situace je‰tû pfiiostfiuje, aãkoliv Johnny koneãnû uvidí svût kolem sebe, svoji
du‰i zcela ztrácí. Na‰tûstí je tu je‰tû Marie, která
na starou lásku nezapomíná a stojí jí za to o ni, respektive o nûj, bojovat i se samotn˘m peklem…
Téma slepého hrdiny, kter˘ v okamÏiku, kdy získává dar vidûní, ztrácí schopnost vidût to podstatné, co vnímá skrze svou du‰i, rozvíjíme
v novém muzikálu, kter˘ má aÏ jakousi koncertní
podobu. VÏdyÈ hudba a mimofiádn˘ Johnnyho talent jsou to, co ìábla Satanu zneklidÀuje a co chce
získat pro sebe. V reÏii Stanislava Mo‰i oÏije na jevi‰ti ojedinûlá scéna Petra Hlou‰ka, která umoÏní,
aby se hned na ãtyfii stûny jakéhosi boxu mohly
promítat pÛvodní projekce, které dotvofií v‰echna
prostfiedí, v nichÏ se pfiíbûh odehrává. Reálné i fantazijní postavy se pfiedstaví v kost˘mech Andrey
Kuãerové a v choreografii Hany Kratochvilové.
Rozmanité písnû Ralpha Siegela v nové orchestraci sjednotil Karel Cón, kter˘ má s Emou Mike‰kovou na starost i hudební nastudování.
V hlavní roli se mÛÏete tû‰it na Du‰ana Vitázka
nebo Jiﬁího Macha, ktefií se budou ke zpûvu doprovázet i na dvanáctistrunnou kytaru a foukací
harmoniku, v roli osudové Ïeny Marie uvidíte
Hanu Holi‰ovou nebo Svetlanu Janotovou a jako
host z âeského Tû‰ína u nás poprvé vystoupí i nositelka ceny Thálie Lucie Bergerová. Jako pekelná
Satana se pfiedstaví Andrea Bﬁezinová nebo Radka
Coufalová a v roli Johnnyho kamaráda Freda se
alternují Ale‰ Slanina a Alan Novotn˘. Svûtová
premiéra probûhne 28. bfiezna 2015.
Klára Latzková

Hudební skladatel, producent a autor dvou tisícovek nezapomenuteln˘ch hitov˘ch písní Ralph Siegel je znám˘ pfiedev‰ím v nûmecky mluvících
zemích. Jeho písnû ov‰em jiÏ nûkolikrát vyhrály
svûtovou hudební soutûÏ Eurovize, a proto je zná
i mnoh˘ tuzemsk˘ posluchaã. Siegel byl navíc na
pfielomu 80. let i producentem Karla Gotta, pro
kterého nûkolik písní i napsal. Ralph Siegel, pfiezdívan˘ Mr. Grand Prix, se narodil 30. záfií 1945,
a oslaví tedy letos v˘znamné kulaté jubileum.
Mimo jiné také u této pfiíleÏitosti byl Stanislav
Mo‰a osloven, aby Siegelovy písnû spojil do pÛvodního libreta a vytvofiil tak nov˘ muzikálov˘
titul. Svûtová premiéra muzikálu pojmenovaného
podle titulní postavy Johnny Blue se odehraje jiÏ za
nûkolik t˘dnÛ na Hudební scénû.
Pfiíbûh je inspirovan˘ faustovsk˘m tématem, které
se v dûjinách svûtové nejen divadelní literatury objevuje jiÏ nûkolik století, nicménû libretista a pfiekladatel písÀov˘ch textÛ Stanislav Mo‰a jej vypráví
souãasn˘m jazykem. Z bohaté Siegelovy diskografie vybral bezmála tfii desítky písní, které propojil
v originální pfiíbûh. Johnny Blue je slep˘ pouliãní
zpûvák a muzikant, kterého ìábel, zde v podobû
Ïeny Satany, svede na svou cestu. V˘mûnou za
nûco tak nehmatatelného a nejistého, jako je du‰e,
nabídne Satana Johnnymu dar vidûní. Dokud
Johnny zpívá na ulici, vede spokojen˘ Ïivot, má
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V kruhu kolegÛ a pfiátel oslavil kulaté jubileum ná‰ inspicient a pfiíleÏitostn˘ herec Michal Nevûãn˘.

V Galerii Milana Zezuly jsme na zaãátku roku otevfieli v˘stavu obrazÛ Laca Garaje a jeho otce.

Univerzální skupina moderního stylu All X osvûÏila atmosféru Plesu jako Brno.

Zpûvák skupiny All X Jakub Uliãník vzal na ples svoji
manÏelku.

PreMiéra skleněného Pokoje za účasti autora siMona Mawera

7. února 2015

foto: jef Kratochvil

listování
Petr Gazdík dokonãil studium na Brno International
Business School a pfievzal z rukou profesora Edwarda Pecka
magistersk˘ diplom.

Petra na slavnostní promoci doprovodila rodina a pfiátelé.

Ocenûn˘m recitoval a zpíval Petr Gazdík.

Petr Gazdík pfii setkání s primátorem mûsta Brna Petrem
Vokfiálem.

Herecká asociace nominovala Zdenu Herfortovou na Cenu
Thálie za rok 2014.

Nominaci na Thálii získal také Michal Isteník. Oba jmenovaní se pfiedstavili novináfiÛm na tiskové konferenci
v Národním divadle v Praze.

Z rukou primátora mûsta Brna Petra Vokfiála pfievzal divadelní kritik a pedagog Vít Závodsk˘ Cenu mûsta Brna za
celoÏivotní dílo.

Cenu mûsta Brna získal také divadelní vûdec, germanista
a pedagog Václav Cejpek.

Andrea Bfiezinová a Ale‰ Slanina zahájili ojedinûlou v˘stavu replik korunovaãních klenotÛ v Letohrádku Mitrovsk˘ch.

VernisáÏe se zúãastnila také Ivana VaÀková.

Automobil Landauer, vÛz z fantazie Simona Mawera, získal svoji fyzickou podobu. Dort Landauer dostal reÏisér
Sklenûného pokoje Stanislav Mo‰a k narozeninám.

Kost˘mní v˘tvarnice Andrea Kuãerová vûnovala svému reÏisérovi fotografie kost˘mních návrhÛ pro inscenaci
Sklenûn˘ pokoj.

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil a Otto Balon Mierny
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RIVERSIDE
DRIVE

16. a 17. bfiezna 2015
v Divadelním klubu
Na bfiehu fieky Hudson se setkávají neurotick˘ scenárista Jim a blázniv˘ psychotik Fred. Jim se chce rozejít se
svou milenkou Barbarou a netu‰í, Ïe se z ní vyklube vydûraãka, která nechce nic jiného neÏ peníze. Fred ukládá
o JimÛv Ïivot, jelikoÏ je pfiesvûdãen, Ïe mu Jim ukradl
námût na scénáfi… Takto zaãíná ãerná komedie geniálního reÏiséra Woodyho Allena, pro kterého jsou lidské
vztahy obsedantním tématem. Jako vÏdy se mÛÏeme tû‰it na vyhrocené situace, neuvûfiitelné zvraty a hlavnû
skvûl˘ humor. To v‰e v podání Jaroslava Matûjky, Alana
Novotného a Hany Kováfiíkové.
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âlenka baletu Mûstského divadla Brno, foto: jef Kratochvil.
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francouzská komedie
režie Petr Gazdík
hrají
kostýmy Eliška Ondráčková, scéna Emil Konečný
Alena Antalová, Viktor Skála, Jakub Uličník, Martin Havelka, Viktória Matušovová

březen
2015
cena 25,- kč

pfied nedávnem jsem od jednoho novináfie dostal otázku, na jak dlouho u nás v divadle plánujeme.
Nebylo to poprvé a já ze zvyku odpovûdûl, Ïe tak na dva aÏ tfii roky. A pak jsem se k té prosté otázce i odpovûdi vrátil a uvûdomil si, Ïe je tomu jinak, a to hned ze dvou dÛvodÛ. Nejprve mû k onomu zpochybnûní pfiivedla má celoÏivotní averze vÛãi plánování jako hlavnímu ukazateli vûcí budoucích, neboÈ
v‰e se v ãase vyvíjí a kdybych zarputile trval na tom, co se mi pfied napfi. rokem zdálo jako senzaãní, a já
v prÛbûhu ãasu zjistil, Ïe existuje mnohem lep‰í varianta, byl bych pfiinejmen‰ím po‰etil˘, kdybych ji nerealizoval. A pak v protikladu s tímto stál˘m hledáním optimálních fie‰ení existuje nûco, co se dá nazvat
dlouhodobou kontinuální prací, pfii které kaÏdá realizovaná maliãkost vytváfií bázi pro absolutnû v‰echno na‰e pfií‰tí – angaÏování napfi. konkrétního herce, role, které dostává, jak na nich pracuje a jak v˘sledek jeho práce ovlivní následující dramaturgii divadla. A tak je to se v‰emi profesemi – umûleck˘mi, technick˘mi i servisními, neboÈ v˘sledek na‰í práce – tedy divadelní umûlecké dílo – není nikdy v˘sledkem
usilování jediného ãlovûka, n˘brÏ právû v dlouhodobé kontinuální ãinnosti spoleãnû fungujícího a vzájemnû se doplÀujícího t˘mu rozliãn˘ch fiemesel. A zde je nutné „plánovat“ na mnohem del‰í období neÏ
na ony mnou zmínûné „dva, tfii roky“, zde se mnohdy jedná o desítky let…
Tuto „pfiedmluvu“ jsem zvolil proto, Ïe kdyÏ za vámi právû nyní pfiicházím s nabídkou nov˘ch inscenací, které pro vás pfiipravujeme pro na‰i následující divadelní sezónu 2015/2016, rád bych vám tím
blíÏe doloÏil fakt, Ïe nové tituly, které v této nabídce jsou, budeme realizovat za prvé na oné bázi léta trvajícího formování se na‰eho divadla, a pak i na skuteãnosti, Ïe nám ãas od ãasu náhle „nûco spadne z nebe…“ – Ïe se náhle objeví téma, titul, autor, u kterého by ãekat znamenalo velkou ‰kodu! Jen je nutné
dodat, Ïe takovou rychlou reakci-zmûnu si mÛÏeme dovolit pouze díky tomu, Ïe disponujeme právû léta
se sehrávajícím v˘teãn˘m t˘mem siln˘ch individualit. V dobû, kdy budete ãíst tyto fiádky, nám budou
zb˘vat je‰tû tfii t˘dny do okamÏiku, kdy v Národním divadle v Praze vyhlásí nové nositele Ceny Thálie,
a na‰e divadlo má hned dva nominované! Zdena Herfortová za to, jak úchvatnû hraje, zpívá a tanãí roli
Ody Mae Brownové v muzikálu „DUCH“ a Michal Isteník za naprosto senzaãní ztvárnûní âiãikova
v Gogolovû komedii „Mrtvé du‰e“…! DrÏme jim palce!
Pro pfií‰tí sezónu jsme pro vás pfiipravili ãtyfii inscenace ãinoherní a ãtyfii hudební – muzikálové, tedy celkem o jednu ménû neÏ v sezónû stávající. DÛvodem je prostá skuteãnost, Ïe dlouhodobû nedokáÏeme uspokojovat zájem v‰ech na‰ich divákÛ o na‰e pfiedstavení a tfietí scénu uÏ opravdu stavût nechceme… Samozfiejmû Ïe cena za men‰í poãet titulÛ bude rovnûÏ niÏ‰í. V pfií‰tí sezónû uvidíte následující inscenace:
Ne kaÏd˘ veãer mají diváci moÏnost aktivnû zasáhnout do dûje. Paul Pörtner napsal akãní komediální detektivku „Spla‰ené nÛÏky“, ve které to moÏné je. V reÏii Mikolá‰e Tyce si mÛÏete uÏít situace, kdy
si vyberete svÛj vlastní konec. V‰ude, kde se zatím tato hra hrála, setkala se s nad‰en˘m ohlasem obecenstva.
Andrew Lloyd Webber je autorem takov˘ch muzikálÛ jako „Jesus Christ Superstar“, „Evita“ nebo
„Koãky“, tentokrát pro vás reÏisér Petr Gazdík pfiipraví jeho mysteriózní muzikál „Pískání po vûtru“, pfiíbûh muÏe, kter˘ je dûtmi z malé vesnice povaÏován za JeÏí‰e Krista a souãasnû dospûl˘mi za uprchlého
vraha… Své publikum uchvacuje silou metaforického pfiíbûhu a úÏasnou hudbou.
Po dvou letech se vám pfiedstaví dal‰í vrcholné drama Williama Shakespeara „Král Lear“! Toto geniální dílo, napsané pfied ãtyfimi stoletími, svou básnickou silou, strhující, tfiebaÏe syrovou v˘povûdí a naléhavostí otázek, které klade, se hluboce dot˘ká nás v‰ech. V titulní roli se pfiedstaví Boleslav Polívka.
Inscenace vznikne v reÏii Stanislava Mo‰i.

