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Plakát Noc na Karl‰tejnû
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dovolím si Vám letos popfiát do nového roku ponûkud v ironickém duchu…
Pfiedstavte si: ocitáme se v roce 2015 a v‰ichni zajisté doufáme, vûfiíme, jsme pfiesvûdãeni, Ïe tupost

minulého století, která pfiinesla tolik zbyteãnû prolité krve, tolik zmarnûn˘ch ÏivotÛ a tolik utrpení, je
dávno zapomenuta a kolem nás existují jiÏ pouze lidé kulturní, vzdûlaní, se smyslem pro humor i pro
sebeironii… Jak jinak – vÏdyÈ „lidstvo“ se uÏ tolikrát spálilo a podalo o tom nesãetnû zpráv, takÏe kdo
chtûl, mohl se dozvûdût, pouãit, vybavit se ve‰ker˘m vûdom˘m bohatstvím na‰í minulosti a k tomu vy-
uÏít i onu na‰i souãasnou v˘jimeãnou technickou dokonalost bleskového pfiístupu ke v‰em informacím,
coÏ logicky znamená, Ïe uÏ vlastnû neexistují Ïádní lidé bez moÏnosti odpovídajícího a pfiitom jedno-
du‰e v‰eobecnû dosaÏitelného vzdûlání… No není to krása? To vûdomí celosvûtovû dominující inteli-
gence, která nám otevírá ve‰keré moÏnosti dané nejen na‰í technickou, ale i mentální a du‰evní lidskou
dispozicí?  

A coÏe mû pfiivádí k tomuto pfiesvûdãení? Co jiného, neÏ Ïe máme ãím dále tím lep‰í zákony, stále
úÏasnûj‰í uãitele, komplexnû analytick˘ vhled do minulosti a stále chytfiej‰í a aristokratiãtûj‰í politiky.
Copak ten progres nevnímáte? A tak s radostn˘m a optimistick˘m oãekáváním v‰eho jenom nádher-
nûj‰ího se probouzíme do prv˘ch dnÛ nového roku! DrÏme si palce, aby toto logické vyústûní posled-
ních let probíhalo pfiesnû tak, jak tomu ná‰ nezfiízen˘ optimismus napovídá.   

A jestli to nebude fungovat dle na‰ich spravedliv˘ch pfiedstav, nepropadejme panice. Poãkejme je‰-
tû jednu aÏ dvanáct generací a v‰echno to, o ãem jsme doposud snili, ãemu jsme bezpeãnû vûfiili a pro
co jsme pracovali a ãeho jsme se zatím z nejrÛznûj‰ích objektivních dÛvodÛ nedoãkali, nás zajisté na-
konec oblaÏí v oné bliÏ‰í, ãi vzdálenûj‰í budoucnosti. V‰eobjímající moudrost lidstva se musí tak jako
tak jednou stát dominantním fenoménem na‰ich ÏivotÛ. K tomu, abychom byli chytfiej‰í, moudfiej‰í 
a vzdûlanûj‰í, jsou navíc pfiipravovány skvûlé státnû-stádní principy – jednotná pfiijímací fiízení na v‰ech-
ny typy ‰kol, jednotné maturity na v‰ech typech ‰kol zafiízen˘ch na v˘robu vrcholnû jednotné inteli-
gence, a to v‰e snad zam˘‰leno jako poslední obrana evropsk˘ch kulturních tradic a vymoÏeností proti
nûkter˘m militantním ideologiím, k nimÏ jinak vysíláme bezzubé vzkazy typu: vzdûlávejte se – budete
mírumilovnûj‰í, neb ve vzdûlání je zakotveno porozumûní a tolerance…. Pfiesnû tak, jak to klape u nás.  

A tak vzhÛru s neochvûjn˘m optimismem do nového roku, v nûmÏ budeme v na‰ich bliÏních pot-
kávat bytosti nabité vzdûláním a rozumem a my mezi nimi budeme radostnû rozli‰ovat maximálnû ty
vzdûlané od tûch druh˘ch – inteligentních… 

Ale tfieba to bude v tom novém roce tak nûjak po na‰em jiné a normální a my budeme naslouchat
na‰emu srdíãku, na‰í intuici, a ná‰ cit, ne ta v‰elijaká média, nebo to tolikrát vz˘vané vefiejné mínûní,
které je tak jako tak fale‰n˘m odrazem jakéhosi kolektivního instinktu jakési kolektivní inteligence, nám
napoví, co je správné. 

Ná‰ mozek disponuje dvûma hemisférami. Ta jedna je zamûfiena více racionálnû – technicky, ta dru-
há více emocionálnû – duchovnû – umûlecky. A Ïádná z nich by se nemûla dostávat díky pfietûÏování
jedné do pozadí. Mûly by se totiÏ k na‰emu uÏitku vzájemnû doplÀovat. 

A tak vám v‰em pfieju vstoupit do nového roku svobodnû s otevfienou myslí i srdcem! A místem 
k pln˘m dou‰kÛm ãerpání obého se snaÏíme pro vás b˘t na na‰ich jevi‰tích – ve va‰em divadle. 

Za v‰echny kolegy z Mûstského divadla Brno se na setkání s vámi v celém roce 2015 pfii svátcích
rozko‰e obou hemisfér na‰ich mozkÛ tû‰í  

JAKUB 
A JEHO PÁN

moudrá komedie

12. ledna 2015
na âinoherní scénû

Brilantní melancholickou komedii, popisující roztodiv-
né pfiíhody ‰lechtického Pána a jeho plebejsky moudré-
ho sluhy Jakuba, napsal Milan Kundera jiÏ v roce 1971.
Autor v ní vzdává hold nejvût‰í rozko‰i, kterou zná, tedy
rozko‰i z vyprávûní, a zároveÀ tím skládá velkou poklo-
nu muÏskému pfiátelství. Rozko‰nicky laskavá inscenace,
ve které excelují Viktor Skála s Janem Mazákem, kde jim
zdatnû sekunduje Lucie Zedníãková v roli hubaté hos-
tinské ãi Jaroslav Matûjka, coby bonvivánsk˘ ‰lechtic, se
s úspûchem hrála i v PafiíÏi pfied samotn˘m autorem,
kter˘ byl nadmíru spokojen!

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

fantasy rodinn˘
muzikál

ReÏie Petr Gazdík

Martin Lingnau
Jurrian van Dongen

Koen van Dijk 200. číslo
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Pfiipojila se i tûÏká technika a dnes uÏ je v‰e uklizeno.

ReÏisér Igor Ondfiíãek pfiivedl do fotoateliéru Jaroslava Matûjku
a Ivanu VaÀkovou. Spoleãnû pfiipravili repliku plakátu inscenace
Noc na Karl‰tejnû.

Setkání Petra Gazdíka, Moniky Absolonové, Du‰ana Vitázka 
a Milana Nûmce v Divadelním klubu.

Na nadílku pfiivedli svá dítka i dramaturgynû Klára Latzková 
a herci Jakub Uliãník a Tereza ·kodová.

Na jevi‰ti Hudební scény pokfitil Boleslav Polívka knihu jefa
Kratochvila Za zrcadlem.

Na benefiãním koncertu vystoupil také Petr Gazdík se sv˘mi syny. 5. prosince se v Divadelním klubu zjevili Mikulá‰, andûl a ãert. 

âert si nakonec neodnesl nikoho, ani dvojãátka Johany Gazdíkové. Sv˘m v˘konem si nadílku zaslouÏila i dcera Peni a Tina Kra toch vi -
lov˘ch.

Pfiipravovat plakát k inscenaci Sklenûn˘ pokoj se do vily Tugend -
hat vypravila Pavla Vitázková s dûtmi.

Rozjívená drobotina, kterou usmûrÀoval Jifií Mach, Mikulá‰ovi
zazpívala nebo fiekla básniãku.

Do trosek star˘ch garáÏí se v závûreãn˘ch dnech loÀského roku
vrhla parta stavafiÛ.

Jana Musilová doprovodila hned následující den autora do
Knih   kupectví Dobrovsk˘ na autogramiádu.

Na Adventním koncertu, uspofiádaném ve prospûch Nadace
Niké, zazpíval Du‰an Vitázek.

Autogramiáda jefa Kratochvila.

JiÏ nepouÏitelná stavba zabírala dÛleÏité místo, kde vyroste bu-
dova nová.
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legendární taneãní muzikál

Andrew Lloyd Webber, T. S. Eliot

HrajeMe na HudeBní scéně 8.  a9. února  2015

reÏie: Stanislav Mo‰a
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Partneři divadla

Vítûzslav Nezval:  Levitace

Zbavovat tûÏké vûci tíÏe
B˘t chuìasem a kráãet si jak kníÏe
Jak mûsíc pfiítel snÛ a cypfii‰e
umût zvedat mofie do v˘‰e

Dávati lidsk˘m ranám vãelí kfiídla
Létat bez kfiídel a bez kormidla
Nadlehãit lidsk˘ údûl smrt a dûs
a pak i s rakví vzlétnout do nebes!

„Dobré divadlo 
zaãíná dobr˘m vrátn˘m.“

Jan Werich
(6. února 1905, Praha –
31. fiíjna 1980, Praha),

herec, dramatik, prozaik a scenárista.
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Jiří Voskovec
Jan Werich 

Jaroslav Ježek

režie: Stanislav Slovák
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Premiéra na činoherní scéně13. a 31. Prosince 2014
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První tfii fiíjnové dny roku 2004 byla slav-
nostními premiérami svûtoznámého muzi-
kálu Hair otevfiena nejmodernûj‰í divadelní
budova ve stfiední Evropû. Mûstské divadlo
Brno právû pfied deseti lety vítalo první náv-
‰tûvníky nyní jubilující Hudební scény. 
O cestû na v˘sluní i nelehkém zrodu divadla
a tehdej‰ích problémech jsme mluvili s fiedi-
telem Mûstského divadla Brno Stanislavem
Mo‰ou.
Pojìme nejdfiíve do pomyslného prenatálního
období Hudební scény. Proã jste vÛbec chtûli
ke stávajícímu divadlu pfiistavit je‰tû jedno,
dvojnásobnû vût‰í?
Nejdfiíve jsme neustále museli sniÏovat poãet

premiér, protoÏe jsme nemûli kdy odehrát re-
prízy. I kdyÏ jsme celkov˘ poãet titulÛ sníÏili
na pût novinek za sezónu, na nûkterá pfiedsta-
vení diváci kvÛli nedostateãné kapacitû ãino-
herního sálu ãekali aÏ dva roky. Abychom
uspokojili ten rostoucí hlad po soudobém hu-
debním divadle, musel vzniknout specifick˘ 
a specializovan˘ dÛm. Hodnû jsme o tom mlu-
vili se Zdenkem Mertou uÏ od roku 1997, kdy
se v na‰em hledi‰ti jiÏ nedalo hnout.
Málo se ví, Ïe jste nemuseli hned stavût a jed-
nou z moÏností byla rekonstrukce stávajících
prostor v Brnû. Proã jste nakonec tedy tento
specializovan˘ dÛm neotevfieli na V˘stavi‰ti
nebo v tehdy uzavfiené Redutû? Vedení mûsta
vám pr˘ dokonce nabízelo umûleckou kura-
telu nad Janáãkovou operou…
Na V˘stavi‰ti to ne‰lo. Tamní divadlo je moc
malé, byl by tam krásn˘ kabaret jako tfieba pa-
fiíÏsk˘ Moulin Rouge. S Redutou jsme to my-
sleli váÏnû, byla tehdy uÏ sedm let zavfiená.
Památkáfii ale posléze zamítli promûnit zcela

4

v oslnění

stanislav moŠa
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vnitfiní dispozice kvÛli památkové ochranû. Do
Janáãkova divadla jsme zase nechtûli kvÛli moÏ-
n˘m stfietÛm s kolegy z Národního divadla,
ktefií zde provozují operu. A taky musím fiíci, Ïe
tato budova byla i pro na‰e plány pfiíli‰ naddi-
menzovaná. Janáãkovo divadlo je stra‰idelnû
energeticky nároãné, zdej‰í nejvût‰í tuzemské je-
vi‰tû by – co do v˘pravy i poãtu lidí – na‰e pro-
dukce neskuteãnû prodraÏovalo. 
TakÏe jste se vrhli do dvorního traktu, kde
byly garáÏe, zahrádky a velká v˘mûníková sta-
nice ãekající na rekonstrukci, a postavili jste
si divadlo ve dvofie, jak se s lehkou ironií pfii
otevfiení fiíkalo. Nová divadla se skuteãnû vût-
‰inou staví na odiv na vefiejné bulváry a vy
jste jej vlastnû skryli do dvorany. Proã?
My jsme chtûli stavût takzvanû na zelené louce
nejen proto, Ïe to bylo velmi v˘hodné pro lo-
gistické spojení s provozem na‰í pfiiléhající âi-
noherní scény. UÏ v ‰edesát˘ch letech se rodily
nápady, Ïe by se právû tento dvÛr mezi ulicemi
Lidická a tfiída Kapitána Jaro‰e pfiestavûl na
amfiteátr, kde by se uvádûla letní pfiedstavení.
Navíc právû v oné dvoranû vznikla unikátní 
a hojnû vyhledávaná klidová zóna, pfies niÏ
tfieba vede i turistická trasa k vile Tugendhat.
A dnes se tady dá posedût pod rozrostl˘mi kefii
vína v místech, kde sedávali jiÏ Skácel s Mi-
kulá‰kem. A je‰tû nûco: ve svûtû se staví di-
vadla také v zastavûn˘ch traktech. Podobnû
tfieba funguje znám˘ Theater an der
Wien.
Ostatnû velk˘m amfiteátrem ãi aré-
nou Hudební scéna vlastnû je. Velko-
ryse navrÏené divadlo mûlo mít, jak
si vzpomínám, v pÛvodních plánech
i odklápûcí stfiechu, aby se na jafie 
a v létû hrálo pod hvûzdami. Proã 
z toho se‰lo?
Bylo to tehdy neskuteãnû drahé. 
V rozpoãtu se nena‰lo dvanáct mili-
onÛ na tuto technickou finesu, která
by umoÏnila pfii pfiíznivém poãasí
stfiechu prostû odklopit.
Divadlo jste otevfieli, ale ‰karohlídové

a oponenti o vás pozdûji mluvili jako o likvi-
dátoru brnûnské operety. To kdyÏ jste po ote-
vfiení Hudební scény pfievedl zpûvoherní
soubor pod kfiídla Mûstského divadla Brno 
a získal tak zhruba stovku pracovních
úvazkÛ. Jak je to s poãtem lidí v jubilujícím
kolosu dnes?
Jako ãinoherní divadlo jsme mûli 160 zamûst-
nancÛ. Já ale nemûl nikdy Ïádná smûrná li-
mitní ãísla, kolik lidí má mít novû zfiizovan˘
muzikálov˘ soubor, o kolik musím tedy stá-
vající ãíslo nav˘‰it. Je dluÏno pfiipomenout, Ïe
Národní divadlo Brno chtûlo soubor zpûvohry
prostû rozpustit. Já si fiíkal, Ïe je ‰koda zniãit
hlavnû ten bezvadnû sehran˘ a fungující or-
chestr, kter˘ nám chybûl. Dnes jako tfiísoubo-
rové divadlo máme 360 zamûstnancÛ (mûli
jsme jich i 420). Po otevfiení Hudební scény
jsme tady uvedli tradiãní a divácky ovûfiené
operety jako Veselá vdova, Netop˘r ãi Orfeus 
v podsvûtí. Nebo i My Fair Lady a Hello, Dolly!,
coÏ jsou vlastnû také je‰tû produkty operet-
ního Ïánru. Má zku‰enost je ta, Ïe moje a ze-
jména mlad‰í generace po klasické operetû uÏ
netouÏí. A je‰tû dÛleÏitá dou‰ka: díky poloze
nové Hudební scény jsme nûkterá pracovi‰tû
vÛbec neroz‰ifiovali, protoÏe jsme byli schopni
zabezpeãit jejich fungování z jedné kanceláfie.
Jsme zase u logistick˘ch v˘hod obou budov
pfiiléhajících k sobû.
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Deset let je zhruba osmina lidského Ïivota, co
znamená taková doba pro divadlo?
Já se nechci ohlíÏet zpût, protoÏe divadlo Ïije
budoucností! My jsme uÏ nyní mûli drama-
turgickou radu ohlednû repertoáru na rok
2016/2017. O na‰e produkce je zájem, ale
tfieba po nás pfiijde generace, která fiekne, Ïe
Hudební scéna je zcela nevhodná pro jejich
zam˘‰lené divadelní gesto, a budou pfiem˘‰let
o promûnû její architektury. Pûtadvacet let je
v lidském Ïivotû jedna generace a zhruba za
stejnou dobu se promûÀuje radikálnû názor
tvÛrcÛ na divadlo a jeho potfieby. Tím pro-
boha nefiíkám, Ïe by se Hudební scéna mûla

za patnáct let bourat! (smích) Pfií‰tí divadel-
níky budou tfieba lákat tovární haly, vagóny,
nejrÛznûj‰í exteriéry nebo tfieba divadla posta-
vená speciálnû pro jedin˘ projekt.
Hlavní jevi‰tû Hudební scény mÛÏe vyjet aÏ
do v˘‰e 2,63 metru. PfiipomeÀme dal‰í ‰piã-
kové technologie ãi parametry jubilující scény,
která patfiila pfii otevfiení k nejmodernûj‰ím
ve stfiedoevropském prostoru.
Jde dále tfieba o deset postranních vozÛ o cel-
kové ‰ífice deset metrÛ. Jsou specifické právû
svojí mnohostí. Technologie jevi‰tû nabízí tfii
samonosná patra, dále dvû boãní scény i jednu
zadní scénu pro kulisy. TvÛrci u nás mají pro-
stû obrovsk˘ komfort právû pfies technické
moÏnosti – nejen se zvuãením a svícením – 
a jejich práce mÛÏe mít zas a zas jinou po-
dobu. Chybí nám moÏná jenom ta toãna.
Bavíme se o zrodu Hudební scény, tedy o ãa-
sech, kdy vám nûktefií lidé neustále oponovali,
Ïe podobn˘ druh hudebního divadla si má na
sebe vydûlat sám. Jak se na tyto hlasy díváte
po letech?
âas prokázal, Ïe to byly nesmysly a fiada z tûch
lidí se mi omluvila. V minulosti jsem proti
tûmto hlasÛm psal mnoho ãlánkÛ, v nichÏ
jsem mimo jiné vysvûtloval, Ïe mûsto velikosti
Brna prostû soukromou komerãní scénu pro-
vozovat nemÛÏe, Ïe se tady podobné podni-

6

Na zku‰ebnû s Jifiím Machem, 
Boleslavem Polívkou a Petrem ·tûpánem
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kání prostû neuÏiví. V publikaci vydané 
k narozeninám scény vy‰lo i nûkolik m˘ch há-
danic s tûmito názory. Navíc zdÛrazÀuji, Ïe
na‰e scéna se silnû profiluje jako odbyti‰tû sou-
dobé tvorby a novinek. My skuteãnû nejsme
v tomto pohledu divadlem komerãním. A já
vÏdy tvrdil, Ïe subvencováno má b˘t zejména
divadlo Ïivé a souãasné, produkující tituly
tfieba psané pfiímo pro nás. A to bylo zpoãátku
taky obrovské riziko.
Jak˘ je tedy vá‰ recept na umûlecky i obchodnû
úspû‰né divadlo?
Budete se moÏná divit, ale je to Janáãkova aka-
demie múzick˘ch umûní v Brnû. Bez této
‰koly a pravidelného pfiísunu jejích skvûl˘ch
absolventÛ muzikálového herectví i jin˘ch
oborÛ by nám opravdu brzy do‰el dech. Mlu-

vím o systému umûleckého ‰kolství a práci se
‰piãkov˘mi absolventy, ktefií jsou silné osob-
nosti a jsou tak vycepovaní, Ïe lehce obstojí 
v konkurenci s mlad˘mi lidmi, které jsem
vidûl na konkurzech v západní Evropû, USA 
a tamních centrech muzikálu jako je tfieba
Lond˘n nebo New York.
Nedávno bylo otevfieno nové divadlo v Plzni.
Zdej‰í primátor a posléze média unisono
py‰nû zdÛrazÀovali, Ïe jde o vÛbec první nové
polistopadové divadlo v zemi. V Brnû vedle
Hudební scény Mûstského divadla Brno bylo
pfiedloni otevfieno Divadlo na Orlí jako labo-
ratofi jmenované akademie, dále namátkou 

v inkriminované dobû vzniklo praÏské divadlo
Globe, Spirála, ostravské Divadlo loutek 
a jiná dal‰í. Vy jste v Plzni byl, jak jste to re-
flektoval?
Já to pfiijal bohorovnû. Stál jsem vedle paní
Havlové a ministra kultury, kdyÏ se mi b˘val˘
plzeÀsk˘ fieditel Jan Burian omlouval za po‰e-
tilost, kdy pan primátor chtûl b˘t py‰nûj‰í, neÏ
bylo tfieba.
Velké slavné muzikály typu Hair, Jesus Christ
Superstar, Bídníci, Evita, Koãky, Chicago 
a mnohé dal‰í hity uÏ jste odehráli. Za tu de-
kádu jste se stali respektovan˘m centrem hu-
debního divadla v zemi. Divadlo ale svoji
existenci potvrzuje zejména setrvale kvalitní
produkcí, tedy obsahem. Jak se v tomto ohledu
díváte do budoucna?

KdyÏ jsme divadlo dostavûli, byl jsem klidn˘ 
v ohledu, co budeme hrát, pouze na pût dal‰ích
let. Îe v této dobû bude dostateãn˘ pfiísun no-
v˘ch kvalitních kusÛ a Ïe se nám podafií dostávat
pravidelnû i ty velké zavedené tituly ze svûta. Co
budeme hrát potom? Z této obavy mne vytrhnul
obrovsk˘ rozvoj hudebního divadla. KaÏd˘ t˘den
tady mám skupinku lidí z âeska i zahraniãí, ktefií
mi nabízejí scénáfi i s hudbou ãi hudebními pi-
loty. TakÏe mÛj strach pominul. Paradoxnû jsem
se nikdy nebál o diváka, kter˘ si k tomuto typu
divadla cestu na‰el a zÛstává mu vûrn˘. Snad to
nebude znít py‰nû, ale my od zaãátku nemûli
pocit konkurence v této zemi. Ta pro nás byla 

v Lond˘nû, Berlínû ãi Moskvû.
Skuteãnû to nefiíkám jako zadosti-
uãinûní, Ïe stavba Hudební scény
– jak ukázala celá dekáda jejího
provozu – byla správn˘m krokem.
¤íkám to zejména s vûdomím, Ïe
pokud si osvojíte jakoukoliv
schopnost, musíte ji prokazovat
skuteãnû kaÏ d˘ den.

Text: Lubo‰ Mareãek,
kresba: Jifií Eli‰ka,
foto: jef Kratochvil

Své schopnosti musíte prokazovat kaÏd˘ den.
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hrajeme na hudební scéně 17.  a18. února  2015

Vašo Patejdl
Ivan Hubač

Eduard Krečmar
Martin Hrdinka

režie: Petr Gazdík
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KdyÏ jsem na klávesnici vyÈukal jméno Mar-
kéta Sedláãková, oãekával jsem samozfiejmû
údaje o známé hereãce Mûstského divadla
Brno. Na obrazovce vyskoãila taky, ale spo-
leãnû asi s osmi jin˘mi Markétami Sedláãko-
v˘mi z Prahy, se ãtyfimi z Brna, s dal‰ími 
z Hradce Králové, Znojma, Drásova, Ná-
choda, z Litomy‰le a tak dál. A to jsou jen
podnikatelky, takÏe tûch nepodnikajících

bude moÏná je‰tû víc. To je dobfie, mají
krásné jméno. My ale zÛstaÀme u té na‰í, ob-
líbené brnûnské divadelní hvûzdy.
Markéta Sedláãková pochází z Podûbrad,
mûsta královského jména. Do Brna se dostala
po absolvování praÏské konzervatofie, kde 
v roce 1993 vystudovala hudebnû dramatick˘
obor. „Hrála jsem matku Jáno‰íka v absol-
ventské hfie se zpûvy Malované na skle, reÏí-

10

na KÁvě

s markétou sedlÁčKovou
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roval to Zbynûk Srba a pozval fieditele zdej-
‰ího divadla Stanislava Mo‰u, kter˘ hledal
nûjakou mladou Ïábu. Pan Mo‰a pfii‰el aÏ po
mé hlavní písniãce, nicménû jsem ho nûjak
zaujala, i kdyÏ moje zásadní vystoupení ne-
vidûl. Nabídl mnû tehdy angaÏmá,“ vzpo-
míná se smíchem Markéta. V úvodu nelze
nepfiipomenout její cenu Thálie za hereck˘
v˘kon v inscenaci My Fair Lady (ze ZelÀáku)
v roli Lízy ëulínkové z roku 1999 a také pra-

videlné umisÈování na pfiedních pfiíãkách 
v divácké anketû Kfiídla. Ona ani její manÏel,
herec a reÏisér Stanislav Slovák, nejsou zají-
maví pro bulvár, zato v Mûstském divadle
Brno a vÛbec v divadelním svûtû patfií oba ke
stálicím, o angaÏmá v Praze nemají zájem.
Jak jste se Stanem spolu dlouho?
Patnáct let, brali jsme se pfied ãtrnácti roky.
Datum vymyslel Stano, svatbu jsem dostala 
k narozeninám 13. ledna, abych si nemusela pa-
matovat dvû data, protoÏe s ãísly mám problémy.
Pfiesnû pfied osmi roky, taky v lednu, jsme si
spolu povídali v Dokofiánu o va‰em Tadeá-
‰kovi, tehdy mrnûti. Tíhne dnes ke kum‰tu?
Tadeá‰ek má osm let, chodí do tfietí tfiídy a je
stra‰nû ‰ikovn˘ na muziku. Jde mu taky ma-
lování, hraje fotbal a florbal. Hraje dva roky
na klavír, ale do pfiehrávání klasiky, teì zrovna
Haydna, ho musíme tro‰ku nutit. Sám od
sebe ale hraje lehãí Ïánry, má rád rokenrol,
tíhne k dÏezu, do hudební nauky zaãal chodit
uÏ v pûti letech. Je ‰ikovn˘, ale herec z nûj,
doufám, nebude, nemá k tomu sklony.
Îádné dûtské role tady v Mûstském divadle Brno?
Nenutíme ho k tomu, kdyÏ bude chtít, najde
si cestu sám. Chceme, aby mûl normální Ïivot,
myslím, Ïe divadlo není úplnû svût pro dûti.
Do divadla chodí jako divák.
Pfied deseti lety byla slavnostnû otevfiena Hu-
dební scéna zdej‰ího divadla, svého ãasu jedin˘
dÛstojn˘ stánek v zemi pro velké muzikálové
produkce. Na oslavách loni v fiíjnu pan fieditel

Mo‰a sumarizoval – titulÛ bylo uvedeno za tu
dobu osmaãtyfiicet. Vedete si nûjaké zápisky, de-
níãek, v ãem a kdy jste hrála?
Nemám pfiehled, v kolika inscenacích jsem
hrála, zápisky ani statistiky si nevedu. Samo-
zfiejmû nezapomenutelné je úplnû první slavné 
a krásné pfiedstavení, muzikál Hair (Vlasy) v reÏii
Dodo Gombára. Na nové scénû ve vût‰ím pro-
storu musíme pouÏívat jiné v˘razové prostfiedky.
Na mnohem men‰í âinoherní scénû jsme pfied-

tím ze svûtov˘ch muzikálÛ hráli jen West Side
Story a Cabaret, zatímco otevfiení Hudební scény
znamenalo pfiíval nov˘ch, slavn˘ch a obrovsk˘ch
muzikálÛ z Anglie, z Broadwaye, se kter˘mi jsme
dosud nemûli moÏnost se potkat.
Jaké to bylo zaãínat na modernû vybaveném
jevi‰ti Hudební scény? Byly nûjaké problémy
nebo nûco, co hercÛm tfieba i vadilo, nebo si
museli zvykat?
Pro nás to bylo nûco nového, protoÏe tam
v‰echno jezdilo, blikalo a neÏ se to úplnû
ochodilo, tak se nûkdy stalo, Ïe se nûjak˘ je-
vi‰tní vÛz pfii pfiedstavení zasekl. Párkrát se
stalo, Ïe vyjel úplnû aÏ na poslední chvíli, jed-
nou jsme dokonce i pfieru‰ili pfiedstavení.

11

Hudební scénu jsme museli polid‰tit.

S Rastislavem Gajdo‰em 
v muzikálu DUCH, 
reÏie: Stanislav Mo‰a
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V‰echny nové divadelní prostory se musí po-
lid‰tit. I tady chvíli trvalo, neÏ jsme se na je-
vi‰ti a v zákulisí tohoto zprvu neosobního, 
i kdyÏ krásného divadla zabydleli. Samo-
zfiejmû, Ïe si kaÏd˘ herec musí dávat na jevi‰ti
hodnû pozor. Na jezdící velké vozy, kulisy,
mohlo by se cokoli stát. KdyÏ ale zkou‰íte
hned od zaãátku, nauãíte se pohyb kulis, os-
tatnû kluci technici nás taky upozorÀují na ne-
bezpeãí.
Pokud vím, stal se za cel˘ch deset let na jevi‰ti
jen jeden úraz, va‰emu praÏskému kolegovi Janu
JeÏkovi pfii fiíjnové premiéfie muzikálu Mozart!
v reÏii va‰eho manÏela. Byla to v pofiadí tfiináctá
ãeská premiéra zahraniãního díla na Hudební
scénû, abychom „potû‰ili“ povûrãivé.
Pan JeÏek hrál Leopolda Mozarta, poranil si
nohu, odvezla ho sanitka. V sále byl pfiítomen
i jeho alternant Michal ·ebek, jenÏ, aã zjevnû
otfiesen, pohotovû zaskoãil a pfiedstavení se do-
hrálo jen s pÛlhodinov˘m zpoÏdûním. Sedûla
jsem pfied v˘stupem zrovna v kufiárnû, v‰ichni
jsme mysleli, Ïe pan JeÏek má s nohou nûco
mnohem váÏnûj‰ího, byl to hrozn˘ záÏitek.
Na‰tûstí nakonec v‰echno dopadlo dobfie. Ale
opravdu to byl jen jedin˘ takto váÏn˘ pfiípad.
¤íkáte, Ïe ve velkém prostoru musí herec pfii-
dat. Jak je to s mluven˘m slovem, pomyslíme-
li na poslední fiady? 
¤eã je pfiizvuãována, asi by se takové hledi‰tû
neukfiiãelo. MoÏná by to nûktefií z nás ufivali,

ale akustika Hudební scény není na mluvené
slovo, n˘brÏ na zpûv a hudbu. 
Poznáte v tak velkém hledi‰ti se sedmi sty
místy rozdíl mezi publikem – tfieba premiéro-
v˘m a lidmi, fieknûme, odjinud?
Nelze to jednoznaãnû fiíci, vût‰inou b˘vá obecen-
stvo namícháno, máme pfiedplatitelské skupiny.
Ale uÏ na âinoherní scénû jsme mûli nûkteré ty-
pické skupiny divákÛ pojmenovány, nebudu
fiíkat jak, abych se nûkoho nedotkla. V˘borná je
skupina, která se ráda baví a dobfie reaguje, pak
jsou takoví, ktefií jako by v hledi‰ti ani nebyli.
Vypozorovali jsme také, Ïe záleÏí na dnu v t˘dnu,
jak se lidé dokáÏí bavit. V pondûlí i v úter˘ b˘vají
diváci klidnûj‰í, ãím více se blíÏí víkend, tím více
se radují, více reagují. Ale nelze to bagatelizovat
a neplatí to samozfiejmû pokaÏdé. Lépe se reakce
divákÛ poznají pfii komediích, naopak pfii mu-
zikálu to není tak snadné. Ov‰em neznamená,
Ïe jestliÏe se pfii muzikálu nepíská a nefive, Ïe je
to ‰patné publikum. Specifická b˘vají zakoupená
pfiedstavení, lidé reagují spí‰e ménû. Úplnû uvol-
nûné neb˘vá ani premiérové publikum, je takové
snob‰tûj‰í. Ale ani my nejsme uvolnûní, premiéra
b˘vá vût‰inou velmi nervózní pfiedstavení,
v‰ichni se obvykle urputnû snaÏíme. V reprízách
jsme uÏ uvolnûnûj‰í. Mám reprízy radûji, i kdyÏ
na premiéru se ãlovûk taky tû‰í. Je to pocit velké
zodpovûdnosti.
Co vÛbec pro va‰e divadlo znamenalo takové
roz‰ífiení o mnohem vût‰í Hudební scénu?

1212

V komedii Dvojitá rezervace, 
reÏie: Stanislav Slovák
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PÛlku sv˘ch rolí jsem odehrála na âinoherní
scénû, znamená pro mû stra‰nû moc, tam byly
moje zaãátky. Pfied otevfiením Hudební scény
jsme byli mal˘m divadlem, bylo nás pûtadva-
cet, v‰ichni jsme se znali, bylo to takové do-
máãtûj‰í. Dnes uÏ jsme velk˘ kolos, ano,
samozfiejmû se navzájem známe, ale je nás
tolik, Ïe kaÏdého neznám tak osobnû jako 
v men‰ím divadle. Vlastnû nevím, kolik nás
teì pfiesnû je, urãitû ale více neÏ dvakrát tolik,
jsme pfiece tfii soubory. V dobách men‰ího di-
vadla jsem byla mladá, v divadle jsem trávila
spoustu ãasu, teì uÏ mám rodinu. S kolegy
ráda posedím, tu atmosféru tady miluju, je
pro mû dÛleÏitá, ale Ïiju uÏ tro‰ku jin˘ Ïivot.
Otázka, která nesmí chybût: Na které role nej-
radûji vzpomínáte? Va‰i obdivovatelé a vÛbec
lidé znalí divadla vûdí, Ïe vÏdy vzpomenete
na Markétku v muzikálu Bastard uvedeném
je‰tû na âinoherní scénû. PfiipomeÀte, prosím,
i role na velkém jevi‰ti.
Markétka je pro mû stále jedna z nejv˘znam-
nûj‰ích rolí, protoÏe byla moje první muziká-
lová. Já jsem tehdy nepfiedpokládala, Ïe 
v nûjakém muzikálu budu hrát, protoÏe jsem
vystudovala ãinohru. Ano, mám hudebnû dra-
matick˘ obor, uãila jsem se zpívat, jenÏe mu-
zikály v té dobû moc nefrãely. Zaãínaly vlastnû
v dobû m˘ch zaãátkÛ 
v Brnû. Mûla jsem potom
krásné role, ani nevím,
jestli si na v‰echny vzpo-
menu. Samozfiejmû zlo-
movou postavou byla
Líza ëulínková v My
Fair Lady (ze ZelÀáku)
v reÏii pana fieditele
Mo‰i. Je to k nevífie,
tuto inscenaci pofiád
hrajeme. Nezapomenu
na Mariu ve West Side
Story. Ráda jsem mûla
titulní roli v muzikálu
Radúz a Mahulena. 
A pak pfii‰la Hudební

scéna. Obrovsk˘m záÏitkem byla Jane v âaro-
dûjkách z Eastwicku. Bylo úÏasné, Ïe jsem si ko-
neãnû mohla zahrát s kolegynûmi, s nimiÏ jsem
dosud jen alternovala. âarodûjky uÏ hrajeme
málo, ale pofiád je udrÏujeme. Hodnû pro mne
znamenala také Nancy v Oliverovi! – to uÏ byla
dramatická postava, i kdyÏ je‰tû pofiád naivka.
V dobû studií jsem ráda ãetla HugÛv román
Bídníci, patfiil do mé puberty. A kdyÏ jsem sly-
‰ela o muzikálu a poslechla si muziku, bylo
m˘m srdcov˘m pfiáním zahrát si v nûm. Pfii-
hlásila jsem se v Praze do konkurzu a dûlala
tam ve druhém uvedení Eponinu. Teì uÏ jsem
drobet zestárla a u nás v Brnû jsem hrála Fan-
tinu. Jsem ráda, Ïe jsem to zaÏila.
Je‰tû pfiipomenu vámi skvûle ztvárnûné po-
stavy v inscenacích Manon Lescaut a Tfii ses-
try. A také Julii v Shakespearovû tragédii.
Tfii sestry byly mou oblíbenou inscenací,
hrála jsem nejstar‰í sestru. Právû Olgou jsem
se zaãala „pfiehrávat“ z naivky do dospûlé.
Pfiiznám se, Ïe od svého nástupu do divadla
jsem trnula, jestli se mnû to podafií, mûla
jsem z toho velk˘ strach. Není vÛbec lehká
záleÏitost hrát naivky, já jsem mûla strach 
z pfiemûny uÏ deset let dopfiedu, ale myslím, Ïe
se mi to snad docela povedlo. Naivky a dûti
jsem hrála do otûhotnûní, dnes uÏ hraju i jiné

13

S Hanou Kováfiíkovou 
v komedii Dvojitá rezervace, 
reÏie: Stanislav Slovák
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postavy. Tfieba Paní Johnstonovou v osudo-
vém a magickém muzikálu Pokrevní bratfii,
mûla jsem tu roli moc ráda. Také Audrey 
v Kvítku z horrroru a samozfiejmû Winifred
Banksovou, maminku v muzikálu Mary 
Poppins. Obrovsk˘m záÏitkem nejen pro mû
byly nádherné reakce dûtí v pfiedstaveních
pro ‰koly. Breãeli jsme dojetím, kdyÏ tûch
sedm set dûcek tleskalo, smálo se, vykfiiko-
valo a ve tváfiích mûlo nad‰ení. Z novûj‰ích
rolí je nádherná postava Ody Mae Brownové
v muzikálu DUCH.

V té roli se vyfiádíte...
Ano, a taky Andrea Bfiezinová a Zdena Her-
fortová. Pan reÏisér nám fiekl, Ïe nám v niãem
nebrání, Ïe si máme roli uÏít. Tak si uÏíváme,
kaÏdá po svém. Ze zaãátku jsem mûla tro‰ku
strach, bála jsem se, Ïe lidi budou srovnávat 
s v˘kony hercÛ ze slavného filmu reÏiséra 
Jerryho Zuckera a scenáristy Bruce Joela Ru-
bina z roku 1990, totiÏ s Whoopi Goldbergo-
vou, která dostala Oscara. Nemáme takov˘
specifick˘ projev jako ãerno‰i, fiíkala jsem si.
Ale brzy jsem se uvolnila a zaãala si té role pe-
kelnû uÏívat. Dodám jen, Ïe film a divadlo
nelze srovnávat, pouÏívají úplnû jiné v˘razové
prostfiedky. Já sama nevyhledávám filmy,
podle kter˘ch dûláme inscenaci.
âarodûjky hrajete málo, jak fiíkáte. Co to zna-
mená pro hereckou pamûÈ? Vybaví se texty 
a v‰echno ostatní po roce?
âlovûk má trochu nervy, ale tûlo i mozek si pa-
matují dobfie nazkou‰ené vûci. Zrovna tahle
inscenace je nazkou‰ena dobfie a mnû ani ne-
pfiijde, Ïe bych se musela nûjak hodnû moc uãit
a brutálnû se na to pfiipravovat. Ale není to nic
pfiíjemného opra‰ovat po roce. Máme vÏdy jen
jednu opra‰ovaãku – a hned hrajeme. Doma
se pfied zkou‰kou samozfiejmû pfiipravím, texty
si opakuju pfii venãení psÛ, nebo kdyÏ usínám.
PamûÈ si pravidelnû procviãuju. Doufám, Ïe
mnû to k nûãemu jednou bude, Ïe mû nepfie-
mÛÏe Alzheimer nebo stafiecká demence.
Novináfii se rádi ptají na vysnûnou roli. Jak je
to obecnû? Musí herec jen pasivnû ãekat, nebo
má moÏnost nûkoho ovlivnit, aby se takové
role doãkal, tfieba dramaturga, principála?
Jak to dûláte vy? 
KaÏd˘ to dûlá po svém. Jsem taková povaha,
Ïe kdybych si o nûco fiekla, mûla bych pocit, Ïe
jsem si to nezaslouÏila. Vadilo by mnû pomy‰-
lení, Ïe si mû reÏisér dobrovolnû nevybral.
Nevím, jestli to souvisí se svûdomím, nebo 
s men‰ím sebevûdomím, s pochybnostmi 
o sobû... VÏdycky jsem ‰Èastná, kdyÏ dostanu
úkol od reÏiséra, Ïe je to jeho nápad oslovit
zrovna mû. Dosud jsem si o Ïádnou roli ne-
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fiekla, a jsem ráda. Mám samozfiejmû pár snÛ,
ale nijak velk˘ch. KdyÏ jsem si nûco hroznû
moc pfiála, cítila jsem pak moc velkou zodpo-
vûdnost. UÏ na konzervatofii jsem si vysnila na-
ivku v Manon Lescaut a hned druhou nebo
tfietí sezónu tady v Mûstském divadle Brno se
tato role taky po‰tûstila. JenÏe pocit zodpovûd-
nosti byl tak velk˘, Ïe mi hodnû dlouho trvalo,
neÏ jsem se dokázala do role normálnû dostat.
Do premiéry jsem to na‰tûstí stihla. PokaÏdé
zaãínám od zaãátku, zodpovûdná jsem ke
kaÏdé své postavû.
Pfiesnû pfied osmi roky jste mnû odpovídala na
stránkách Dokofiánu na ménû zdvofiilou
otázku, zdali nemá stále mladá a krásná he-
reãka, ale jiÏ s dítûtem, tro‰ku obavy z mlad-
‰ích a temperamentních kolegyÀ? Odpovûdûla
jste moc pûknû, proto zÛstanu nezdvofiil˘m 
a zeptám se znovu.
Máme tady o dvacet let mlad‰í kolegynû, stár-
nutí je pfiirozená vûc. Byl by nesmysl, abych
se ve svém vûku snaÏila hrát stále mladé kra-
savice. Jsem ráda, Ïe uÏ zase mám nûjaké zku-
‰enosti. Mám krásné role; samozfiejmû, Ïe 
v ãinohfie i v muzikálu je jich pro mÛj vûk uÏ
drobet míÀ, více se pí‰e pro chlapy a pro
mladé holky neÏ pro zralé a star‰í Ïeny. Jsou 
i krásné inscenace o star‰ích Ïenách, je jich ale
uÏ ménû.
Mimochodem, role Ody Mae Brownové v mu-
zikálu DUCH asi nemá autorem pfiedepsan˘
vûk pro hereãku?
Ano, mezi Andreou Bfiezinovou a Zdenou
Herfortovou je ponûkud vûkov˘ rozdíl, ale ni-
ãemu a nikomu to nevadí. Jsou takové univer-
zální role. Já jsem se Zdenou alternovala
poprvé v roli Slepice v Ptákovinách. Také tam
nezáleÏelo na vûku hereãky. Musím fiíct, Ïe
konkurence mlad˘ch se fakt nebojím, jsem uÏ
nûkde jinde, nemÛÏu si stûÏovat.
Va‰í nejnovûj‰í rolí je Greta v osvûdãené kome-
dii Voskovce, Wericha a JeÏka TûÏká Barbora.
Tentokrát je to jen dvouv˘stupová malá role,
na jevi‰ti jsem krátce v první a druhé pÛlce.
Hra Voskovce, Wericha a JeÏka je dnes tak

stra‰nû aktuální, Ïe bude mít lidem co fiíct. 
V souvislosti s dûním na Ukrajinû i jinde.
Vá‰ manÏel Stano Slovák TûÏkou Barboru re-
Ïíruje. Jak zvládá roli reÏiséra a manÏela he-
reãky zároveÀ?
Myslím, Ïe to zvládá dobfie. Jako reÏisér si mû
obãas i obsadí, mám radost, Ïe ztratil dfiívûj‰í
pfiedsudky, mûl problém obsazovat mû i svou
sestru Svetlanku Janotovou. Poprvé jsem hrála
v jeho reÏii v Mozartovi!. Ale vÏdycky mnû
dával jen men‰í figury a vlastnû loni jsem do-
stala poprvé pûknou vût‰í roli, Joannu Mark-
hamovou v komedii Dvojitá rezervace. MoÏná
je na mû Stano trochu tvrd‰í neÏ na ostatní.
Jsem ráda, Ïe mnû nenadrÏuje, nemazlí se se
mnou. SnaÏí se b˘t spravedliv˘. Je v˘born˘
také jako manÏel a tatínek. Kromû své práce
na JAMU trénuje u nás v Modfiicích mlad‰í
pfiípravku fotbalistÛ, i na‰eho Tadeá‰ka, ale on
to bere jako super odpoãinek. Dokonce je‰tû
hraje fotbal za Modfiice B, obãas vypomÛÏe 
i v áãku. Jako reÏisér teì více sedí, takÏe pohyb
venku mu prospûje.
Je‰tû na starém bytû v Brnû jste mívali tfii psy,
jak jste na tom teì v Modfiicích?
NeÏ jsme se pfied pûti roky stûhovali, umfiela
nám nalezená dobrmanka, proÏila s námi
deset let. Loni nám uhynuli kokr‰panûl Oscar
a setrívr, jak fiíká manÏel – bastardík, Sunny.
Dnes máme entlebu‰ského sala‰nického psa,
jmenuje se Gipsy a podle toho se tro‰ku 
i chová. V Modfiicích mu pfiezdívají Semir,
protoÏe nám jednou utekl a pobíhal po dál-
nici. V létû jsme se ujali nalezené fenky nû-
meckého ovãáka, jmenuje se Esmeralda,
moÏná je smíchaná s ãeskoslovensk˘m ovãá-
kem, je krásnû dlouhonohá. A je‰tû máme
koãku Andulu.
Co jste si pfiála pod stromeãek a k lednov˘m
narozeninám?
Abychom byli dál ‰Èastná rodina.

Text: Jan Trojan,
foto: jef Kratochvil
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strýček 
váňa

hořká 
každodenní komedie

obyčejných lidí

19. a 20., 26. a 27. ledna 2015činoherní scéna

upozornění pro abonenty 
sezónního předplatného 2014/2015

VáÏení, 
nûkdy se to v Ïivém divadle stává... bohuÏel jsme byli nuceni z rÛzn˘ch dÛvodÛ
pfiistoupit ke zmûnû dvou titulÛ v rámci leto‰ní nabídky Sezónního pfiedplatného
2014/2015. Vûfite, Ïe to neãiníme rádi, nicménû divadlo je neuvûfiitelnû Ïiv˘ 
a ru‰n˘ organismus, ve kterém se nûkdy podobn˘m posunÛm zkrátka nevyhneme.
Obû tyto zmûny ov‰em ãiníme s nejlep‰ím svûdomím, Ïe vám, na‰im divákÛm, 
i po této promûnû nabízíme stejnû hodnotná díla, jaká jsme vám slibovali. 
Namísto krimi komedie Bláznivé nÛÏky se mÛÏete tû‰it na ãeskou premiéru sou-
ãasné brilantní francouzské konverzaãní komedie Matthieua Delaporteho a Ale-
xandra de La Patellièra nesoucí prost˘ název Jméno. Dûj se totiÏ odvíjí od v˘chozí
situace, v níÏ se rodiãe rozhodnou pojmenovat své budoucí dítû ponûkud proble-
matick˘m jménem. Svûtovou premiéru potom bude mít na na‰í Hudební scénû
nov˘ pÛvodní muzikál úspû‰ného nûmeckého skladatele Ralpha Siegela Johnny
Blue, ke kterému napsal scénáfi Stanislav Mo‰a. Muzikál o slepém zpûvákovi, kte-
rému ìábel v Ïenském tûle nabídne vrátit zrak v˘mûnou za jeho du‰i, nahradí pÛ-
vodnû avizovan˘ muzikál Prodan˘ smích. 
Pevnû vûfiíme, Ïe si spolu s námi obû nové inscenace uÏijete. A jiÏ nyní vám mÛ-
Ïeme slíbit, Ïe oba pÛvodnû avizované tituly uvedeme v pfií‰tí sezónû, tedy v rámci
Sezónního pfiedplatného 2015/2016 – krimi komedie Bláznivé nÛÏky se 
12. 9. 2015 stane prvou premiérou nové sezóny a 23. 1. 2016 dorazí na jevi‰tû
na‰í Hudební scény muzikál Prodan˘ smích.
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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 dobrodruÏ-
nou 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 panu-
jícího systému a ve svém díle nesmifiitelnû
odsuzoval nevolnictví, lidskou bídu, utrpení 
a zoufalství; napadal tupost, ziskuchtivost,
lakotu, korupci a sobec kou bezohlednost – jak
potfiebné i dnes, Ïe? Jeho komedie, dramata 
i prózy mají tento pfiesah zejména pro svÛj
jedineãn˘ grotesknû-satirick˘ humor. 
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Michal Isteník, Petr ·tûpán, Zdenûk
Junák, Alan Novotn˘, Jan Mazák, Patrik
Bofieck˘, Viktor Skála, Jan Mazák, Jaroslav
Matûjka, Jana Musilová, Lenka Janíková, Eva
Ventrubová, Lenka Bartol‰icová a dal‰í.

Heinrich von Kleist:
PRINC HOMBURSK¯
Z her nejvût‰ího dramatika nûmeckého roman-
tismu Heinricha Kleista se na ãesk˘ch jevi‰tích
nejãastûji hraje komedie Rozbit˘ dÏbán, v Nû-
mecku samém v‰ak za Kleistovo vrcholné dílo
platí romantické drama Princ Hombursk˘. Vy-
práví pfiíbûh mladého váleãného 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 zakáza-

ného útoku. Sice uspûje, za neuposlechnutí
rozkazu je v‰ak odsouzen k smrti. Mezní situ-
ace 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 Ská-
lová, Lenka Janíková, Jaroslav Matûjka, Jan
Mazák, Zdenûk Junák, Jifií Mach a dal‰í. 

Anton Pavloviã âechov:
STR¯âEK VÁ≈A
Dûj se odehrává na zapadlém venkovském
statku, kam pfiijíÏdí penzionovan˘ profesor Se-
rebrjakov se svou mladou a krásnou Ïenou Jele-
nou. Na statku hospodafií bratr profesorovy
první Ïeny Vojnickij – str˘ãek VáÀa, a SoÀa, Se-
rebrjakova dcera z prvního manÏelství. Náv‰tûva
honorace z mûsta obrátí zabûhnut˘ chod hospo-
dáfiství naruby. Snídá se v poledne, obûdvá veãer.
Îeny pijí, zpívají a pláãou nad promarnûn˘mi
moÏnostmi. MuÏi pijí, zpívají a pláãou nad pro-
marnûn˘mi moÏnostmi je‰tû o poznání více. 
A úroda zatím hnije. Serebrjakov b˘val VáÀo-
v˘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, se-
beklamÛ, rozbit˘ch iluzí, nenaplnûn˘ch nadûjí
a neopûtovan˘ch lásek: nadmíru pÛsobiv˘ nad-
ãasov˘ obraz zpÛsobu Ïivota druhu homo sapi-
ens. 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 Ko-
láfiová, Eva Jelínková, Patrik Bofieck˘ a Jaroslav
Zádûra. 

hrajeme
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Program leden

činoherní scéna hudební scéna

2.1. težká barborapá 18.00

3.1. težká barboraso 19.00

4.1. težká barborane 19.00 D

5.1. mrtvé dušepo 19.00 AB1

6.1. mrtvé dušeút 19.00 AB2

7.1. Princ homburskýst 19.00 AB3

9.1. brouk v hlavěpá 18.00

10.1. brouk v hlavěso 18.00

11.1. Podivný případ se psemne 18.00

12.1. jakub a jeho pánpo 19.00

13.1. Princ homburskýút 19.00 A2

14.1. Princ homburskýst 18.00 SP

15.1. težká barboračt 19.00 C4

16.1. težká barborapá 19.00 AB5

17.1. dokonalá svatbaso 19.00

18.1. dokonalá svatbane 18.00

19.1. strýček váňapo 19.00 A2015

20.1. strýček váňaút 19.00 M2015

21.1. riverside drivest 21.00

25.1. charleyova tetane 18.00

26.1. strýček váňapo 19.00 X2015

27.1. strýček váňaút 19.00 T2015

28.1. dvojitá rezervacest 19.00 Z2015

29.1. dvojitá rezervacečt 19.00 R2015

31.1. dvojitá rezervaceso 19.00

2.1. noc na Karlštejněpá 19.00

2.1. noc na Karlštejněpá 14.00

3.1. noc na Karlštejněso 14.00

3.1. noc na Karlštejněso 18.00

4.1. tříkrálový koncertne 18.00 zadáno

19.1. let snů lilipo 14.00

19.1. let snů lilipo 19.00 A1/AB1

20.1. let snů liliút 19.00 C2/E2

21.1. let snů lilist 19.00 A3/AB3

22.1. let snů liličt 19.00 A4/AB4

23.1. let snů lilipá 19.00 C5/E5

24.1. let snů liliso 19.00 P

25.1. let snů liline 19.00 D/E7

26.1. let snů lilipo 19.00

27.1. let snů liliút 19.00 A2/AB2

28.1. let snů lilist 18.00 SP

29.1. let snů liličt 19.00 C4

30.1. let snů lilipá 19.00 zadáno

31.1. let snů liliso 14.00

31.1. let snů liliso 19.00 A6/AB6

Hudební scény
Mûstského divadla Brno

Jakub 
a jeho pán

Noc na Karl‰tejnû
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Program únor

činoherní scéna hudební scéna

PREMiéRA vEřEjná gEnERálkA DivADElní kluB DERniéRAhoSTování

Hudební scény
Mûstského divadla Brno

2.2. dokonalá svatbapo 19.00

3.2. dokonalá svatbaút 19.00

6.2. skleněný pokojpá 14.00

6.2. skleněný pokojpá 19.00 C5

7.2. skleněný pokojso 19.00 P

8.2. skleněný pokojne 19.00

9.2. skleněný pokojpo 19.00 A1

10.2. skleněný pokojút 19.00 C2

11.2. těžká barborast 19.00 A3

12.2. těžká barboračt 19.00 AB4

13.2. těžká barborapá 19.00 E5

14.2. skleněný pokojso 19.00 A6

15.2. skleněný pokojne 19.00 E7

16.2. mnoho povyku pro nicpo 19.00 Divadlo v Dlouhé, 
Praha

17.2. mrtvé dušeút 19.00 E2

18.2. Podivný případ se psemst 18.00 P18 

19.2. Podivný případ se psemčt 18.00 PP1

20.2. Podivný případ se psempá 18.00 PPP

21.2. donaha!so 19.00

22.2. donaha!ne 18.00

23.2. skleněný pokojpo 19.00 AB1

24.2. skleněný pokojút 19.00 AB2

26.2. Princ homburskýčt 19.00 A4

27.2. Princ homburskýpá 19.00 AB5

28.2. Princ homburskýso 19.00 AB6

1.2. let snů liline 18.00

1.2. let snů liline 14.00

2.2. let snů lilipo 18.00

3.2. let snů liliút 18.00

4.2. let snů lilist 19.00

5.2. let snů liličt 18.00

6.2. let snů lilipá 19.00 A5/AB5

8.2. Kočkyne 18.00

9.2. Kočkypo 19.00

11.2. noc na Karlštejněst 19.00

12.2. noc na Karlštejněčt 18.00

13.2. noc na Karlštejněpá 19.00

14.2. noc na Karlštejněso 14.00

15.2. noc na Karlštejněne 14.00

17.2. don juanút 18.00

18.2. don juanst 19.00

21.2. duchso 19.00

22.2. duchne 14.00

22.2. duchne 19.00

23.2. duchpo 19.00

24.2. duchút 18.00

25.2. duchst 19.00

26.2. duchčt 18.00

27.2. duchpá 19.00

28.2. duchso 14.00

28.2. duchso 19.00

Mrtvé du‰e

DUCH
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Robin Hawdon:
DOKONALÁ SVATBA
Svatební obfiad a chvíle pfied ním jsou obvykle
situací, kdy se lámou Ïivotní osudy. Tak je to 
i v jedné z nejlépe napsan˘ch komedií souãas-
nosti. Bill s Ráchel jsou ‰Èastní. Bill s Ráchel se
budou brát. Oba se na svatbu velice tû‰í. I Tom,
BillÛv svûdek, se tû‰í. I Ráchelini rodiãe se tû‰í.
A krásné svatební apartmá je pronajato… JenÏe
ráno pfied svatbou se Bill probudí v posteli po
noci, kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou si
nepamatuje, a navíc si ani nepamatuje, co se
mezi nimi dûlo – a dívka fiíká, Ïe leccos. Ne-
zb˘vá neÏ ji okamÏitû ukr˘t do koupelny a za
vydatné pomoci svûdka Toma a nebohé, do vûci
omylem zapletené pokojské Julie, se pokusit v‰e
utajit pfied nevûstou a její matkou, zatímco na
radost pijící otec zaãíná pÛsobit hotelové ob-
sluze mírné komplikace. V‰e se navíc defini-
tivnû zaplete ve chvíli, kdy Tom zjistí, která to
dívka s Billem strávila noc. V‰e v této komedii
zámûn, lÏí a nedorozumûní spûje k nevyhnu-
telné katastrofû, která se nakonec ukáÏe para-
doxnû b˘t tím nej‰Èastnûj‰ím fie‰ením. Skvostná
klasická situaãní komedie zku‰eného britského
dramatika Robina Hawdona obletûla od své
premiéry v roce 1994 jevi‰tû celé Evropy… 
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Lenka Janíková nebo Svetlana Janotová,
Milan Nûmec, Petr ·tûpán, Hana Holi‰ová,
Lucie Zedníãková, Jana Musilová, Zdenûk
Bure‰.

Andrew Lloyd Webber, Thomas Stearns Eliot:
KOâKY
V historii muzikálového divadla neexistuje titul,
kter˘ by provázelo tolik superlativÛ! Jedná se 
o nejdéle uvádûn˘ muzikál v historii lond˘n-
ského West Endu i newyorské Broadwaye, kter˘
ve svûtû vidûlo pfies 67 milionÛ divákÛ! Ve svém
domovském divadle New London Theatre byly
Koãky uvádûny cel˘ch 21 let! Muzikál získal nej-
prestiÏnûj‰í svûtová ocenûní – dvakrát Grammy
a sedm Cen Tony, coÏ jsou ceny znamenající ve
svûtû hudby a divadla totéÏ co ve filmu Oscar.
Lloyd Webber rád vzpomíná, jak mu v dûtství
jeho matka Jean ãasto pfiedãítala nádherné ver-

‰ované pohádky o koãkách od Thomase Ste-
arnse Eliota, nositele Nobelovy ceny za litera-
turu z roku 1948. Napsal pak podle nich
poetick˘ taneãní muzikál pln˘ nádherné fanta-
zie, kter˘ je zároveÀ jedním z realizaãnû nejná-
roãnûj‰ích divadelních dûl. Umûleck˘ soubor 
i technické podmínky Hudební scény MdB
jsou pro v˘jimeãnou inscenaci muzikálu Koãky
jako stvofiené...! 
ReÏie:Stanislav Mo‰a
Hrají: Alena Antalová nebo Hana Holi‰ová,
Petr Gazdík, Andrea Bfiezinová nebo Svetlana
Janotová, Ivana VaÀková, Du‰an Vitázek, Jifií
Mach, Luká‰ Vlãek, Ale‰ Slanina, Lenka Janí-
ková nebo Hana Kováfiíková a dal‰í. 

Mark Haddon, Simon Stephens
PODIVN¯ P¤ÍPAD SE PSEM
Prazvlá‰tní detektivka souãasného britského
autora Marka Haddona spojuje napûtí, laskav˘
humor i siln˘ pfiíbûh o hledání sv˘ch kofienÛ 
a o tûÏkosti lásky k postiÏenému dítûti tak do-
vednû, Ïe její autor za ni byl ocenûn v roce 2003
prestiÏní Whitbreadovou cenou za nejlep‰í brit-
skou knihu roku. V loÀském roce ji zdramati-
zoval pro lond˘nské Národní divadlo
HaddonÛv pfiítel, renomovan˘ britsk˘ dramatik
Simon Stephens. 
Christopheru Booneovi je patnáct let a má rád
ãísla. Christopheru Booneovi je patnáct let, má
rád ãísla, matematiku, Ïije sám se sv˘m otcem
a je autista. Christopher Boone je autista a do-
káÏe z hlavy vypoãítat, kolik je 2 na 45. Chris-
topher Boone postupuje vÏdy pfiísnû logicky 
a rozhodne se vy‰etfiit nejvût‰í záhadu ve svém
okolí – kdo zabil Wellingtona, pudla jeho sou-
sedky paní Shearsové. Christopher Boone zjistí,
kdo zabil Wellingtona, ale následkem toho
zaãne jiné, mnohem vût‰í pátrání…
ReÏie:Mikolá‰ Tyc
Hrají: Vojtûch Blahuta, Hana Holi‰ová, Alena
Antalová, Igor Ondfiíãek, Miroslava Koláfiová,
Jana Musilová, Milan Nûmec, Ale‰ Slanina,
Zdenûk Bure‰ a Eli‰ka Skálová. 
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 Nemožné se stalo možným. 

Aktivní parkovací asistent
Parkování na místě, které ani nevidíte? 
Nový Ford Focus sám najde i to nejskrytější 
místo a pak v něm sám zaparkuje.

NOVÝ FORD FOCUS
již za 336 990 Kč

oficiální partner Městského divadla Brno:

Ford CARent, a.s.
tel.: 548 14 14 14
e-mail: info@fordcarent.cz

Bělohorská 46, Brno
www.carent.cz
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V záfií mûla Natálie Grossová teprve dva-
náct. Ov‰em zku‰eností z divadelních prken
má na rozdávání, stejnû jako té zvlá‰tní „di-
vadelní“ energie, kterou zná kaÏd˘, kdo pro-
padl kouzlu prken, jeÏ pr˘ znamenají svût.
KdyÏ se fieã stoãí na ‰kolu a uãení, není ne-
posedné tmavovlásce aÏ tak moc do fieãi.
Ov‰em, jak mile se debata vrátí k divadlu 
a pfiedev‰ím k muzikálu, je drobná dívka,
která si fiíká Naty, k nezastavení. A není se
co divit. UÏ v ‰esti zaãala zpívat v Kühnovû
dûtském sboru, od devíti to zkou‰í sólovû.
Ne snad, Ïe by chtûla b˘t zpûvaãkou, ale jak
zcela váÏnû poznamenává, pro muzikál je
zpûv asi to nejdÛleÏitûj‰í. „No a taky tanec
a pohyb vÛbec,“ dodává a souãasnû hledá
oporu své pravdy u o pût let star‰í sestry
Denisy. 
Natálka je v poslední dobû v Brnû skoro
jako doma v Praze. Právû ve zdej‰ím Mûst-
ském divadle, o kterém pr˘ uÏ i ve svém
vûku sly‰ela jako o kolébce ãeského muzi-
kálu (jak divnû to zní z úst dvanáctileté dí-
venky), bude totiÏ vystupovat v hlavní roli

rodinného pohádkového muzikálu Let snÛ
LILI. 
„Zatím asi nejvíc vzpomínám na moji první
roli malé Cosetty v Bídnících. Toto ale bude
asi je‰tû nároãnûj‰í. No, ono se to zase asi tak
moc srovnávat nedá. Ale je tady hodnû zpí-
vání, textu mám taky dost. Je to prostû dobr˘
a já to miluju. A na kaÏdou zkou‰ku i pfied-
stavení se fakt tû‰ím. Ani vstávání pfii cestû
do Brna mnû nevadí,“ mudruje Natálka,
která si na nudu opravdu nemÛÏe stûÏovat.
VÏdyÈ mimo postavy Lily, která se dostane
kouzlem do svûta ElfÛ, skfiítkÛ a jin˘ch po-
hádkov˘ch bytostí, je‰tû hraje v praÏském
Národním divadle v roli malé Bystrou‰ky, 
u pana Suchého v Semaforu vystupuje v mu-
zikálu Kdyby tisíc klarinetÛ, a je‰tû v dal‰ích
dvou pfiedstaveních.
Jak probíhal konkurz v Brnû?
„KdyÏ jdu na konkurz, tfieba na tento, nebo 
i na jin˘, trochu trému mám, ale jinak jsem 
v pohodû. Tady jsme museli zpívat písniãku,
kterou jsme od komise dostali, a pak jsme taky
museli tancovat podle paní, která nám pfied-

natálie grossovÁ

čert tě vem
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vedla, co máme tancovat. No a pak jsem po-
stoupila do dal‰ího kola,“ popisuje celkem
jednodu‰e v˘bûr Naty, která má svÛj velk˘ sen.
Hrát divadlo, tancovat, zpívat a taky se tfieba
dostat do filmu a televize, jak spontánnû vy-
jmenovává. Mimo zpívání, tance a divadla se
také vûnuje na vrcholové úrovni stepu. Právû
v této disciplínû má velk˘ vzor ve star‰í sestfie,
která uÏ mezi dospûl˘mi patfií ke svûtové
‰piãce a je nûkolikanásobnou mistryní svûta.
„Trénujeme ãasto spoleãnû,“ dodává Denisa,
která v muzikálu LILI vystupuje v taneãní 
a pûvecké skupinû a v praÏském Divadle 
Hybernia je‰tû hraje – podobnû jako mlad‰í
sestra – v company v Marii Antoinettû.
A jak se takov˘ zábûr dá skloubit se ‰kolními
povinnostmi?
„No dost tûÏko, mám osobní studijní plán 
a s matikou to není zrovna nejlep‰í,“ pfiiznává
Natálka. To Denisa, která se vûnuje mimo jiné
studiu jazykÛ, se ‰kolou Ïádné problémy nemá.
„Je to ‰prtka,“ dodává se smíchem Natálka.
Práce na muzikálu sestry, které mají rovnûÏ
spoleãnou uãitelku zpûvu, baví, i kdyÏ obû pfii-
znávají, Ïe pokud uÏ nûkdy mají ãas na sledo-
vání televize, pak mají nejradûji klasické
pohádky. O vánoãních svátcích, kde se mimo-
chodem u GrossÛ podává místo kapra smaÏen˘
okoun s bramborov˘m salátem, jednoznaãnû
rok co rok vítûzí Tfii ofií‰ky pro Popelku.
Je vÛbec nûco, co Natálce, která zjevnû pro-
padla divadelnímu kouzlu, na tak trochu ko-
mediantském Ïivotû vadí?
„Teì je to hlavnû to cestování mezi Prahou 
a Brnem. Ta dálnice je hrozná. KvÛli zkou-
‰kám do divadla v Brnû jsme jezdily i tfiikrát
t˘dnû a dost ãasto si postojíme v kolonách.
Je‰tû Ïe máme tak hodnou maminku,“ chválí
obû sestry mámu, která je v zájmu o divadlo 
a tanec zjevnû v‰emoÏnû podporuje a vlastnû
pro nû pracuje i jako manaÏerka. I kdyÏ, jak
sama paní ·árka dodává, bude zfiejmû brzo
muset vzhledem ke stále vzrÛstajícímu poãtu
aktivit dcer pfienechat ãást profesionálnímu
agentovi.

A jak si svoji mámu a manaÏerku a také ta-
xikáfiku mladé „umûlkynû“ platí? 
„No pfiece pusinkama,“ odpovídají se smíchem.
ZároveÀ v‰ak doplÀují, Ïe právû maminka je pro
nû asi tím nejdÛleÏitûj‰ím kritikem. A Natálka
se netají tím, Ïe obãas nepohrdne nûjak˘m tím
ply‰ákem jako odmûnou za pfiedveden˘ v˘kon.
Sestry milují na divadle nejvíce muzikál, star‰í
Denisa má v‰ak pfiece jen uÏ jasnûj‰í pfiedstavy
o svém budoucím Ïivotû. „Sice hodnû tanãím,
ale vûnovat bych se chtûla pfiedev‰ím zpûvu. UÏ
rok se svÛj zpûv snaÏím posunout co nejdál. Sice
bych se asi nepfiihlásila do Ïádné talentové sou-
tûÏe, ale chtûla bych dobfie zpívat napfiíklad v di-
vadle v muzikálech,“ fiíká Denisa, která je
trojnásobn˘m mistrem svûta ve stepu a k to-
muto umûní sv˘mi úspûchy vlastnû pfiivedla 
i mlad‰í Natálii. 
Sestry se mezi sebou tu a tam vyjadfiují i k práci
reÏisérÛ, se kter˘mi se setkaly. Vede mezi nimi
jednoznaãnû pan Jifií Such˘ ze Semaforu 
a pak také Petr Gazdík z Brna. „Ten nikdy ne-
kfiiãí, ani nezvy‰uje hlas, nemluví sprostû. On je
prostû takov˘ fajn slu‰n˘ a hodnû se usmívá,“
doplÀují se navzájem v hodnocení. Obû také
mají velké spoleãné pfiání. Chtûly by se co nej-
dfiív podívat na nûjak˘ dobr˘ muzikál do Lon-
d˘na a Natálka má je‰tû jeden zcela konkrétní
umûleck˘ cíl. „JeÏi‰, já bych tak stra‰nû moc
chtûla jednou hrát ve Fantomu opery. To si fakt
moc pfieju. A hrát bych tam chtûla Krist˘n,“
svûfiuje se se sv˘mi sny dvanáctiletá pfiedstavi-
telka Lili.
O tom, Ïe to sestry v pÛsobení na poli umûní
myslí zatím zcela váÏnû, svûdãí i jejich dal‰í
poãin. Nazpívaly spoleãnû CD s klasick˘mi vá-
noãními hity Vánoãní pohlazení a ke spolupráci
na nûm si pfiibraly i jiÏ zku‰eného Martina Pí-
safiíka. Jak v‰ak jejich snaÏení bude pokraãovat,
na to si budou muset diváci pfiece jen je‰tû nû-
jak˘ ãas asi poãkat. VÏdyÈ jen málokterá hvûzda
se dokáÏe rozzáfiit bûhem jediné noci.

Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil
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KdyÏ vznikal tento rozhovor, Vánoce teprve
klepaly na dvefie. Opájet se sváteãní atmosfé-
rou ale Petr Gazdík moc ãasu nemûl. Trochu
ho vy‰etfiil, abychom se mohli sejít, i kdyÏ to
znamenalo, Ïe si ani pozdní obûd nevychutná
v klidu. Navíc si s pfiíborem musel poradit
jen pravou rukou, levé rameno si totiÏ veãer
pfiedtím vykloubil pfii pfiedstavení Jekyll 
a Hyde. Opustit jevi‰tû ho to nedonutilo, do-
hrál 20 minut do konce první poloviny a te-
prve pak se nechal o‰etfiit… Hlavním
tématem na‰eho rozhovoru se v‰ak stal mu-
zikál Let snÛ LILI v jeho reÏii, kter˘ má
v lednu premiéru.  
Rodinn˘ fantasy muzikál, coÏ o to, pod tím si lze
pfiedstavit mnohé. Jak si ale vyloÏit informaci,
Ïe pÛvodnû pfiedloha Droomvlucht vznikla pro
zábavní park Efteling v Holandsku?
Je to pr˘ nejvût‰í park v Evropû, ne-li na svûtû,
dokonce snad vût‰í neÏ Disneyland… Já byl
bohuÏel jen v divadelním sále, ne pfiímo v té
zábavní ãásti, mimochodem to divadlo vysta-
vûli právû kvÛli Letu snÛ. Pfiíbûh se stal jak˘msi
koncentrovan˘m „dobrodruÏstvím“, které

jinak zaÏijete právû prohlídkou parku, kter˘
není typick˘m areálem pln˘m atrakcí, ale na-
bízí v˘let do fií‰e fantazie mezi rÛzné svûty plné
elfÛ, víl, trollÛ… Pfiesn˘ pfieklad Droomvlucht
také podle odborníkÛ zní Útûk do snu, ale to
se nám nûjak nezdálo, váhali jsme mezi Letem
snÛ a jménem hlavní hrdinky a nakonec jsme
to spojili do jediného: Let snÛ LILI.
MÛÏete pfiiblíÏit pfiíbûh, dá se s nûãím srovnat? 
Asi ano. Je to nûco mezi Mary Poppins, Pánem
prstenÛ, moÏná i Harry Potterem, a snad i tro-
chu Snem noci svatojánské, protoÏe tu vystu-
pují Oberon a Titanie… Souãasnû jde v‰ak 
o pfiíbûh zcela originální. Pfiíbûh s pfiesnou
dávkou sentimentu, s krásnou hudbou, v pÛ-
vodní verzi hran˘ na half-playback nahrávky
stopadesátiãlenného symfonického orchestru.
My budeme hrát v novém aranÏmá a samo-
zfiejmû naÏivo. Jedná se v‰ak o hudbu témûfi
filmovou, tedy i pro pfiedstavení poãítáme
s orchestrem alespoÀ ãtyfiicetiãlenn˘m. Pokud
divadelní BÛh dá a nám se bude dafiit, mys-
lím, Ïe by divák mohl proÏít podobn˘ záÏitek
jako napfiíklad u Mary Poppins.

Petr gazdíK

rodinné stříbro
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Hlavní hrdinkou je tfiináctiletá dívka, dûtmi
se to tam jen hemÏí. Jak jste je vybírali?
Kromû nûkolika dospûl˘ch postav, které jsou
obsazené kmenov˘mi herci MdB jako jsou
Milan Nûmec, Igor Ondfiíãek, Alena Antalová
nebo napfiíklad Jana Musilová a dal‰í, jsme
vlastnû tentokrát skoro v‰echny ostatní hledali
pfies konkurs. A mûli jsme velké ‰tûstí, protoÏe
jsme na‰li hroznû ‰ikovné dûti.
Lili hraje Natálie Grossová, dcera b˘valého
politika.
Mnozí se nad tím pfiíjmením stále pozastavují,
jako by snad muselo jít automaticky o nûjakou
protekci. Popravdû mû to vÏdycky rozladí a po-
vaÏuji to za trapné. Natálku známe uÏ z praÏ-
ského uvedení Mary Poppins, kam se rovnûÏ
dostala po úspû‰ném konkursu. U nás byla ten-
tokrát jednoznaãnû jedna ze dvou nejlep‰ích. 
I pfiesto, Ïe je stále pro roli Lili je‰tû trochu dût-
ská, její pûvecké a taneãní schopnosti jsou v˘ji-
meãné. Objevem je také Katka M. Fialová,
která s Natálkou alternuje. Konzervatoristka ze
tfietího roãníku, která je mistryní ve stepu, bra-
vurnû hraje na klavír a krásnû zpívá. Mezi dût-
sk˘mi rolemi najdete i Pamelu Soukupovou,

dceru známého herce a dabéra, která alternuje
s Berenikou Roseckou, která se sice slavn˘m
jménem chlubit nemÛÏe, ale je neménû ‰i-
kovná. TakÏe rozhodujícím pfii v˘bûru byl sku-
teãnû pouze talent...
Vy jste ale konkursem hledali i babiãku
Amyru…
Takov˘ vûk babiãky, jak˘ tato role vyÏaduje,
bohuÏel v souboru nemáme. Amyra je dcerou
Oberona a Titanie, která v ‰estnácti ode‰la ze
svûta elfÛ, aby se postavila zlému trollovi. Ro-
diãe ji jiÏ mûsíc hledají, jenÏe ve svûtû lidí me-
zitím ubûhlo padesát let. A protoÏe jsme si
pfiáli, i kvÛli dûtsk˘m divákÛm, zÛstat co nej-
pravdivûj‰í, nechtûli jsme maskovat mladi-
stvou padesátnici, abychom dodrÏeli rozdíl tfií
generací Ïen, které se v pfiíbûhu objevují.
Îe se do konkursÛ hlásí hodnû dûtí, to je jasné,
ale jak˘ byl zájem „babiãek“? 
Pfiihlásily se tu‰ím ãtyfii, z toho dvû mûly právû
tak tak kolem padesátky… Jednu jsme v‰ak na‰li.
Konkursu se zúãastnila i moje maminka a musím
fiíci, Ïe sv˘m „vízorem“ Elfky i moc hezk˘m pfied-
nesem hlavní babiããiny písnû mezi m˘mi kolegy
v porotû vyhrála – já jsem zámûrnû ode‰el (smích).

S Janou Gazdíkovou 
a Katkou Fialovou
na zku‰ebnû pfii pfiípravû 
muzikálu Let snÛ LILI

Dokoran_leden_2015_Sestava 1  16.12.14  15:03  Stránka 25



26

Fantasy je takov˘ zvlá‰tní Ïánr, jedni ho aÏ
fanaticky milují, jiní zatracují. Jak˘ k nûmu
máte vztah vy?
Upfiímnû, mû osobnû fantasy v tom pravém
slova smyslu pfiíli‰ nebere, nikdy jsem tomuto
Ïánru úplnû nepropadl. Vidûl jsem Pána prs-
tenÛ, zkou‰el ho ãíst, pÛsobil v‰ak na mû nûjak
„násilnû“ – dobro a zlo tu bojuje aÏ pfiíli‰ tvrdû

(smích). Na Harryho Pottera se ale dívám rád.
Ona taky LILI je mu bliÏ‰í, i kdyÏ jak jsem
fiíkal, nejblíÏe má asi k Mary Poppins. O té
jsme s nadsázkou fiíkali, Ïe jde o „sociální
drama v hávu hudební komedie“, a nûco na
tom je. RovnûÏ Lili má sice hodné rodiãe, ale
aÏ pfiíli‰ zaneprázdnûné prací, sebou samot-
n˘mi, stále ve spûchu, s nedostatkem ãasu. Tak
tráví chvíle kreslením své kníÏky o elfech. Za-
tímco babiãka ji v tom podporuje, otec ji Ïene
k uãení a spoluÏáci na Facebooku a dal‰ích so-
ciálních sítích ji ztrapÀují. TakÏe se Lili stále
více uzavírá do sebe, hledá si „svÛj svût“, kde
si mÛÏe snít a b˘t sama sebou. Díky babiãce
je v‰ak vrÏena do svûta fantazie, kter˘ ale
zmírá, neboÈ nedostatek víry v krásné, nadpfii-
rozené bytosti tuto fií‰i niãí. Není to jen po-
hádka, n˘brÏ pfiíbûh, kter˘ skr˘vá hlub‰í smysl
a poslání v tom, Ïe fiíká: „…pozor, ztrácíme-li
víru v nûco, co nás pfiesahuje, uvolÀujeme tím
cestu marastu a zlu…“ Negativní energie ãiní

i z ne‰kodného nebezpeãné, zatímco víra pfii-
ná‰í nadûji, sílu a sounáleÏitost. 
Na co z loÀského roku nejradûji vzpomínáte?
Na Mladého Frankensteina, i kdyÏ je mi tro‰ku
líto, Ïe divácké „pochopení“ není zcela jedno-
znaãné. 
Jde o styl humoru, kter˘ bûÏí na pozadí, kdy
se hraje váÏnû nûco, co je zcela absurdní. Tento

druh komedie je nám, zdá se,
zatím ponûkud vzdálenûj‰í.
âesk˘ humor je v souãasnosti
zaloÏen spí‰e na „jednoznaã-
n˘ch“ vtipech. Pro mne to byla
v‰ak krásná práce, navíc koru-
novaná vynikajícími v˘kony
m˘ch kolegÛ. Taky rád vzpomí-
nám na Evitu, kterou jsem mûl
moÏnost dûlat v Ostravû. Vidûl
jsem tento muzikál mnohokrát
u nás i ve svûtû a myslím, Ïe se
nám podafiila skuteãnû v˘ji-
meãná inscenace.
A na co se tû‰íte v roce 2015?
Samozfiejmû na Let snÛ LILI. 

A pak hned na ãinohru o pûti lidech, coÏ bude
ve srovnání s LILI, kde je i s orchestrem témûfi
100 úãinkujících, vysnûná intimita (smích).
Jde o novou francouzskou komedii Jméno.
Uvidíme, co se rozehraje, kdyÏ jeden z budou-
cích otcÛ na veãírku prohlásí, Ïe jeho syn po-
nese jméno Adolf.
Dvû reÏie, a co hraní?
Tro‰ku jsem zase obsadil sám sebe do Letu snÛ
LILI, Ïe bych obãas vypomohl Igoru Ondfiíã-
kovi a Milanu Nûmcovi jako tatínek, ale zatím
se zdá, Ïe oba mají pofiád ãas, chuÈ a jsou v˘-
borní. Tak musím ãekat, aÏ pfiijde pravá pfií-
leÏitost v pravou chvíli. A doufám, Ïe se tak
stane, neb se mi po pofiádném bytí na jevi‰ti
nûkdy st˘ská, to se pfiiznám (smích).

Text: Jifiina Veselá,
foto: jef Kratochvil
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DOKUMENT DIVADELNÍ 
HOUÎEVNATOSTI
Dne 4. fiíjna 2014 pfiipomnûlo si Mûstské di-
vadlo Brno desetileté trvání své Hudební
scény (HS). V prÛbûhu rozmáchlého slavnost-
ního koncertu, v nûmÏ bylo mj. ukázkami za-
znamenáno v‰ech 48 (!) zdej‰ích premiér,
do‰lo i na slavnostní kfiest knihy 10 let Hu-
dební scény Mûstského divadla Brno. Pohotovû
editovanou, bezmála dvousetstránkovou jubi-
lejní publikaci na kfiídovém papífie (náklad
800 v˘tiskÛ), dodrÏující osvûdãen˘ formát
zdej‰ích pravidelnû vydávan˘ch sezónních ro-
ãenek, redigovala dramaturgynû Klára Latz-
ková za spolupráce v˘tvarnice Andrey
Kuãerové. Sliãná a pfiitaÏlivá grafická úprava
Petra Koneãného vhodnû vyuÏila nejen obál-
kovou ilustraci Adolfa Borna, ale pfiedev‰ím
okolo 450 barevn˘ch fotografií, pfieváÏnû od
rodinného tandemu Jefa a Tina Kratochvilo-
v˘ch. K jednotliv˘m oddílÛm jsou pfiifiazo-
vány velmi promy‰lenû, s pfiesn˘m zapojením
do pfiíslu‰n˘ch textÛ.
Pravideln˘m i pfiíleÏitostn˘m náv‰tûvníkÛm
HS (na 1 855 pfiedstaveních jich bylo údajnû
1 140 697), ale také divadelním historikÛm
poskytuje pfiehlednû koncipovaná kniha jak
dostatek spolehliv˘ch faktografick˘ch infor-
mací, tak moÏnost osvûÏit si divácké záÏitky 
a vzpomínky právû prostfiednictvím velkofor-
mátov˘ch i men‰ích snímkÛ. Úvodní slovo 
(a závûreãné podûkování) náleÏí dlouholetému
fiediteli MdB, umûleckému ‰éfu ãinoherního
souboru, reÏiséru, autoru a hlavnímu inspirá-
torovi celého projektu Stanislavu Mo‰ovi. Pfii-
pomíná, za jak˘ch okolností prÛbûhem
devadesát˘ch let my‰lenka na zbudování nové
moderní HS s podporou parlamentu i tehdej-
‰ího ministra kultury Pavla Dostála krystali-
zovala, provázena ekonomick˘mi problémy
navy‰ovaného rozpoãtu i nepfiejícnou závistí.
Samotná v˘stavba pokraãovala v‰ak uÏ po-

mûrnû rychle: od poloÏení základních kamenÛ
(symbolicky pfiivezen˘ch z newyorské Broad-
waye a z Dolních Vûstonic) 17. listopadu
2001 po dokonãení jednoho ze stále nejmo-
dernûj‰ích divadelních domÛ Evropy (odmû-
nûného nûkolika cenami) uplynuly necelé tfii
roky.
Jeho kvality (stavební, ‰piãkové technické 
i akustické) z odborného hlediska v kostce
prezentuje jeden ze dvou autorÛ a projektantÛ
HS ing. arch. Jozef Kubín (jeho spolupracov-
ník ing. arch. Roman Mach jiÏ zemfiel). Ve
vnitrobloku témûfi v centru Brna se – spolu 
s dal‰ími provozními objekty – zrodilo náv-
‰tûvnicky komfortní amfiteátrové hledi‰tû pro
670 divákÛ. Jednotlivé fáze stavby názornû
dokumentuje mozaika fotografií. Hned za
kompletním „tablem“ premiérov˘ch plakátÛ
najdeme nejdel‰í oddíl, totiÏ chronologicky
sefiazené „defilé“ v‰ech datovan˘ch premiér se
soupisem tvÛrãích t˘mÛ a cel˘ch hereck˘ch
obsazení, poãínaje svûtoznám˘m titulem Vlasy
a konãe leto‰ním kvûtnov˘m nasazením do-
mácího muzikálu Don Juan. Dal‰í tûÏi‰tû
knihy pak tvofií pfiehledovû syntetizující staÈ
soustavného sledovatele obou scén MdB 
doc. Petera Stoliãného, po historickém ex-
kurzu povût‰inû pochvalnû charakterizující se-
zónu po sezónû v‰echny premiéry HS. Tento
objektivizující pohled vyvaÏuje z interního
zorného úhlu partie nazvaná Jak ‰el ãas s Hu-
dební scénou oãima (a perem) Stanislava
Mo‰i; tvofií ji opût chronologicky uspofiádan˘
v˘bûr fieditelov˘ch vyznání, postupnû otisko-
van˘ch bûhem období 2000–2014 v pfiínos-
ném mûsíãníku MdB Dokofián, redigovaném
Jefem Kratochvilem. Dokumentární textovû
fotografick˘ sumáfi spoleãn˘ch a individuál-
ních tvÛrãích úspûchÛ MdB („síÀ slávy“ 
v etapû 2001–2014) vystfiídá repertoárov˘
pfiehled HS se statistikou reprízovosti a daty
premiér i (pfiípadn˘ch) derniér.
Jubilejní „desetiroãenka“ MdB je vítan˘m
ohlédnutím za dosavadní, doma i v zahraniãí
úspû‰nou ãinností Hudební scény. S rezervo-

naPsali o nÁs

Dokoran_leden_2015_Sestava 1  16.12.14  15:03  Stránka 27



28

árem talentovan˘ch a profesnû pfiipraven˘ch
absolventÛ JAMU mÛÏe do pfií‰tích umûlec-
k˘ch dekád pohlíÏet s oprávnûnou sebedÛvûrou.

Vít Závodsk˘, 
KAM v Brnû, prosinec 2014

PRAVDA JE, ÎE MNù NA ZEMI 
NEBYLO POMOCI
Heinrich von Kleist se na evropská jevi‰tû
vrací ve vlnách. Princ Hombursk˘ spí‰e vzácnû.
Autory nového pfiekladu Václava Cejpka 
a Moniku Kuãerovou pobídly moÏná insce-
nace v Lond˘nû (2010) a Salcburku (2012).
Jisté je, Ïe poslední drama nûmeckého klasika
se po letech objevuje v reÏii Mikolá‰e Tyce na
jevi‰ti brnûnského Mûstského divadla.

Hrají bez patosu
Princ Hombursk˘ je zvlá‰tní drama. Nese
v‰echny prvky velké tragédie, ale se ‰Èastn˘m
koncem. ReÏisér Tyc respektuje chmurné
ctnosti Kleistova díla. Jeho my‰lenky tlumoãí
herci s pokorou, s akcentem na cit, ale bez pa-
tosu. Luká‰ Janota v titulní roli je ztûlesnûním
romantického hrdiny. Bûlostnou nevinností
dovr‰uje pfiíbûh Eli‰ka Skálová jako Natálie.
Viktor Skála v roli kurfifita ztûlesÀuje pfiísnost,
tûÏko fiíci, jestli odpou‰tûjící z pfiejícnosti,
nebo z donucení. Rozlu‰tit ten rébus pomáhá
Lenka Janíková jako jeho drahá polovice. Zde-
nûk Junák, Jan Mazák, Zdenûk Bure‰ jsou uÏ
podle jména rození velitelé.

Jifií P. KfiíÏ, Právo, 22. 11. 2014

MRTVÉ DU·E 
MAJÍ V BRNù V·E P¤IFOUKNUTÉ
Udûlat z klasiky zábavné i mrazivû aktuální di-
vadlo s pfiesahem se podafiilo reÏisérce Hanû
Bure‰ové v pfiípadû inscenace Mrtvé du‰e. 
A Mûstské divadlo Brno, v nûmÏ uvedli dra-
matizaci Gogolova známého nedokonãeného
románu, mÛÏe konstatovat zdafiil˘ vstup do
nové sezóny. Není to divadelní rok ledajak˘:
na jeho konci si tady pfiipomenou hned sedm-
desát let existence, poãátkem fiíjna se zde na-
vrch slavila první dekáda Hudební scény.
Bure‰ová uÏ nûkolik sezón svojí inscenací na
âinoherní scénû Mûstského divadla Brno ote-
vírá. A bezmála vÏdycky ‰lo o zajímav˘ dra-
maturgick˘ exkurz nebo reÏijnû neotfiel˘
sukces. Slavné Gogolovo dílo nyní Bure‰ová
pfiepsala do scénáfie se sv˘m dvorním drama-
turgem ·tûpánem Otãená‰kem. V prokompo-
novaném jednolitém stylu reÏisérka jemnû
obtáhla ‰klebivou grotesknost Mrtv˘ch du‰í,
ponechala trochu v‰udypfiítomné ruské elegiã-
nosti a zádumãivosti, aby nakonec bez jak˘ch-
koliv násiln˘ch aktualizací postrãila inscenaci
k dne‰ku. 
Inscenace je plejádou skvûl˘ch hereck˘ch v˘-
konÛ i ukázkou umné spolupráce v‰ech ostat-
ních sloÏek: scénografie, kost˘mÛ i hudby
Petra Hromádky.
Staãilo sáhnout do fragmentÛ druhého dílu
(Gogol román Mrtvé du‰e koncipoval jako tri-
logii, ale druh˘ díl aÏ na pár zlomkÛ spálil 
a tfietí ani nepsal) a ústy protagonisty se do
teãky veãera zeptat: „Kam letí‰ Rusko, povûz?
Neodpovídá. (…) Rusko se Ïene vpfied a s ne-
libostí mu ustupují ostatní národy…“
Právû tuto drsnû v˘mluvnou vûtu pronese
hlavní hrdina âiãikov, kter˘ chce zbohatnout
skupováním fiktivních mrtv˘ch nevolníkÛ, na
nûÏ od banky dostane pÛjãku pro dal‰í pod-
nikání. Protfiel˘ podvodník se proto vetfie
mezi honoraci jistého mûsta N. a posléze ob-
jíÏdí ruské statkáfie, aby od nich tyto de facto
mrtvé ale de iure Ïivé neboÏtíky skoupil. âi-
ãikovova grotesknû reálná cesta je i pfiímûrem
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odporn˘ch lidsk˘ch charakterÛ produkova-
n˘ch spoleãensk˘m systémem, kter˘ je pro-
rostl˘ úplatkáfistvím, korupcí, bezohlednou
ziskuchtivostí i absolutní nadvládou nad otro-
ãícími nevolníky.
A Bure‰ová se sv˘m inscenaãním t˘mem stvo-
fiila právû komedii bizarních typÛ, které se se-
tkávají s hoch‰taplerem âiãikovem. Michal
Isteník v hlavní roli mûl úkol ztíÏen˘ tím, Ïe
ze své postavy obãas vystupuje a glosuje sám
sebe, jindy funguje coby vypravûã a navrch
komentuje dûj. Isteník tyto tfii roviny dokáÏe
odstínit a vyuÏívá k tomu svého mimofiád-
ného komediálního talentu. Bure‰ová mode-
luje pfiíbûh podvodníka zpoãátku jako
kabaretnû varietní v˘stup. âiãikov balamutí
okolí a doslova sype karty z rukávu. Isteník
dokáÏe b˘t lichotiv˘m, vemlouvav˘m, naoko
zdvofiil˘m stejnû jako bezohledn˘m a stejnû
tak pragmaticky vyãÛran˘m.
Bure‰ové inscenace je plejádou skvûl˘ch he-
reck˘ch v˘konÛ i ukázkou umné spolupráce
v‰ech ostatních sloÏek: scénografie, kost˘mÛ 
i hudby Petra Hromádky. Tomá‰ Rusín zcela
v naznaãeném pojetí spoleãenského cirkusu na
jevi‰tû postavil ‰est ãern˘ch pohybliv˘ch zá-
stûn, které vytváfií obãas iluzi nevyzpytatel-
ného labyrintu, varieté ãi zrcadlové sínû.
Bure‰ová pouÏívá minimum mobiliáfie, o to
více na jevi‰ti mluví kost˘my Zuzany ·tefun-
kové-Rusínové, která kupfiíkladu do extrému
zveliãila dámské paruky, ale i poprsí ukazo-
vané honorace.
Pánové se svû‰en˘mi podbfii‰ky nezÛstávají
pozadu. Proã ne. VÏdyÈ tady pfiece pfiehánûjí
v‰ichni a pfiifouknuté je doslova v‰e. A tak se
tady lehce mÛÏe stát, Ïe se uÏ prozrazen˘ âi-
ãikov ocitne v bizarním snu, kde ho dokola
vezme celé defilé pohádkov˘ch figur a diváka
ãeká jedna z nejlep‰ích scén veãera.
Jak uÏ bylo fieãeno, k pfiednostem inscenace
patfií pfiesnû vystavûné i karikované typy. Vedle
Isteníka tady nabízí pozoruhodnou kreaci Petr
·tûpán, kter˘ v módnû dekorovan˘ch holi-
nách pfiedvádí strhující obrázek divokého 

a hluãného pijana. Herec doslova sr‰í energií.
Líbeznick˘ Alana Novotného vyráÏí z publika
salvy smíchu sv˘m pfieslazen˘m projevem
hloupû exaltovaného lidumila. Travestijnû po-
jednaná Shánûlka Jana Mazáka útoãí na jem-
nocit publika nejen hrudí, která je mohutná
a povislá jako její balónovit˘ zadek, ale ze-
jména ukázkovou demonstrací Ïenské tuposti.
Herci tady ponûkud drtí dámskou ‰atnu, ale
lze s klidn˘m svûdomím prohlásit, Ïe na jevi‰ti
se neobjeví ‰patn˘ hereck˘ v˘kon.
Bure‰ová nechá diváka bavit se touto pfies pÛl
druhého století starou ma‰karádou, nenuce-
nou nadsázkou v‰ak stvrzuje onu pfiísloveãnou
nadãasovost originálu. Publikum se tady ne-
smûje jenom hofice vtipné komedii ze staré
Rusi, ale samozfiejmû zjistí, Ïe mnoho tûchto
typÛ pfieÏilo do dne‰ních dnÛ. A se souãas-
ností spojí tyto Mrtvé du‰e jiÏ zmiÀovan˘
závûr. Z Gogola se násilnou aktualizací nedûlá
vizionáfi, Bure‰ová jenom mrazivû a pfiesnû po-
jmenovává, ãím v‰ím nám tento rusk˘ klasik
mÛÏe b˘t poãátkem století, které právû Ïijeme.

Lubo‰ Mareãek, 
www.echo24.cz, 14. 10. 2014

JUST PÍ·E REJÎKOVI
Vyjel jsem tedy na premiéru nejnovûj‰ího
opusu Hany Bure‰ové a ·tûpána Otãená‰ka,
reÏisérsko-dramaturgické dvojice, která zpra-
vidla zahajuje v záfií sezónu nikoli v matefiské
Dlouhé, ale v Mûstském divadle v Brnû. 
A díky jim mohu teì pokraãovat na ruské
strunû Tvého dopisu: jeden by nevûfiil, jak
nejen Tebou vzpomínaní Babel a Ole‰a, ale 
i star˘ Gogol mÛÏe b˘t po ãertech aktuální.
Jeho monumentální torzo Mrtv˘ch du‰í, z je-
jichÏ plánovan˘ch tfií dílÛ (peklo – oãistec –
ráj?) v úplnosti známe jen díl první, neboÈ
dal‰í Mistr nestihl, a co stihl, tak spálil, se mi
po tfiíhodinové úmorné nudû v Národním di-
vadle (1975) zdálo nedramatizovatelné. Po
tom, co se odehrálo v Brnû na premiéfie 
20. záfií, mohu uÏ Mrtvé du‰e povaÏovat za
souãasné dílo – symbolické vyjádfiení dne‰-
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ního marasmu. A v závûru inscenace i za pfie-
kvapivû mrazivé vyjádfiení na‰ich reáln˘ch
obav z nevypoãitatelné zemû, „jeÏ si nepotrpí
na Ïerty a rovnû se roztáhla na pÛl svûta. (…)
Divukrásnû zvoní rolniãky, prudkostí vichru
se fiítí roztrhan˘ vzduch, Rusko se Ïene vpfied
a s nelibostí mu ustupují ostatní národy…“
To fiíká âiãikov, kter˘ ve strhujícím podání
Michala Isteníka stihne zhodnotit jak svou
trapnou úlohu v pfiíbûhu, tak okomentovat 
i bídu nás v publiku (vydatnû mu v tom po-
máhají Zdenûk Junák jako typick˘ rusk˘ me-
dvûd Psovsk˘, Petr ·tûpán jako agresivní,
bodr˘ i práskající Nozdrev, Jan Mazák jako
neuvûfiitelnû autentická baba Schánûlka – om-
louvám se ostatním). A co jiného neÏ metafo-
rou dne‰ní absurdity, v níÏ lze smûnit v‰echno
vãetnû vûcí neexistujících, je uÏ základní ko-
modita mrtv˘ch du‰í? Mrtv˘ muÏik nemá
Ïádnou uÏitnou hodnotu, ale pfiesto se mÛÏe
stát v ‰ikovném podnikatelském zámûru zbo-
Ïím: neexistence jako základ existence, kamu-
fláÏ jako zdroj bohatství i prestiÏe. âiãikov
ov‰em není mafiánsk˘ boss, spí‰ takov˘ mal˘
kutil na poli podvodu – jeho podfuk s du‰emi
vlastnû není trestn˘, trestn˘ bude aÏ ve chvíli,
kdy se dostane do dluhÛ a praskne na nûj, Ïe
ruãí bublinou. O to absurdnûji vyznívá velko-
lepá paranoia, kdy se místní potentáti domní-
vají (ten vûãnû rusk˘ pocit ohroÏení!), Ïe jde
o nebezpeãného ‰piona, ne-li samého Napo-
leona. Ostatnû – pfiijì se na ten koncert na
ruské strunû podívat 8. ledna do Dlouhé!
Vladimír Just, Divadelní noviny, 30. 9. 2014

MRTVÉ DU·E: 
ÚSPù·N¯ VSTUP DO NOVÉ SEZÓNY
Hana Bure‰ová uvádí na scénu pfiíbûh nákup-
ãího mrtv˘ch du‰í âiãikova v gogolovském
duchu groteskní nadsázkou. Pfii hledání a na-
lézání prodejcÛ se diváku pfiedstavuje defilé
figur a figurek aÏ panoptikálních. ReÏisérce se
podafiilo sladit hereck˘ soubor tak, Ïe kaÏdá 
z postav vytváfií osobit˘, individuální obraz
v˘razn˘ch charakterov˘ch ãrt pfii zachování

spoleãnû stejné hladiny komické nadsázky.
Îádn˘ z hercÛ svou roli „nepfiepískne“. Nejde
pfiitom o nároky v˘raznû ãi pfieváÏnû verbální,
dÛraz je kladen na souhru mluveného slova 
s pohybem, pantomimikou a mimikou. (Mi-
mick˘ projev zvlá‰tû u ústfiední postavy hraje
dÛleÏitou úlohu, víc si záÏitek vychutnali di-
váci v pfiedních fiadách.) ReÏijní pojetí pod-
trhly i „klaunovsky“ zabílené tváfie, paruky,
v˘razné úãesy a kost˘my. Michal Isteník byl
jedineãn˘, jeho uchopení role mazaného ná-
kupãího du‰í âiãikova bude moÏná, stejnû
jako inscenace, aspirovat na nûkteré z kaÏdo-
roãních divadelních ocenûní. (Na takov˘
odhad je arciÈ brzo, sezóna teprve zaãíná.)
Pochvalu zaslouÏí v‰ichni herci, bez rozdílu,
ústfiední postavû absurdního pfiíbûhu v˘bornû
sekundovali. Poveden˘m rusk˘m medvûdem
byl Zdenûk Junák, krásnû dotûrnû pfiátelsk˘m
opilcem Petr ·tûpán, s Ïenskou rolí si poradil
i pûknû vyhrál Jan Mazák… vyjmenovat by
bylo vlastnû nutno v‰echny aktéry povede-
ného kusu. Hereãky toho nemûly tolik, o to
více zaujaly pohybovû ve vtipnû fie‰en˘ch kos-
t˘mech Zuzany ·tefunkové-Rusínové. OÏivily
a rozjasnily úvod druhé poloviny pfiedstavení
v kontrastu s monotónním, ov‰em zábavn˘m
putováním du‰í chtivého nákupãího mapují-
cího souãasnû Ïivé du‰iãky místních celebrit.
Hudba na „ruskou notu“ (Petr Hromádka) 
v rozmanit˘ch podobách celkovou atmosféru
vhodnû dotváfiela.
Jednoduchá scéna Tomá‰e Rusína byla reÏijnû
plnû zhodnocena. Nápadité bylo vyuÏití
opratí pfii posedu na prosté Ïidliãce dávající
iluzi jízdy v koãáfie taÏeném nepochybnû rus-
kou trojkou. Pfii vyuÏití tak jednoduch˘ch
prostfiedkÛ aÏ sugestivnû pÛsobil závod dvou
spfieÏení tryskem se fiítících proti hledi‰ti. Ple-
jádu setkání s rÛzn˘mi, vÏdy nûjak pokfiive-
n˘mi charaktery pfii v‰eobecném pokrytectví,
vystfiídal zvrat na plese, kter˘ pfiivodil opil˘,
jak jinak, nezvan˘ posel pravdy Nozdrev 
(P. ·tûpán). Pfiíznaãná i trochu pfiízraãná byla
scéna konzumace vodky, kdy v‰ichni v˘-
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znamní místní s obavami meditují, kdoÏe
vlastnû neznám˘ pfiíchozí je, co v‰e se za jeho
pfiíchodem mÛÏe skr˘vat. Hra zaãíná jist˘m
prologem, konãí závûrem, jak˘msi shrnutím,
poselstvím. Z celé hry prosakuje víc neÏ dost
v˘razn˘ch ãrt charakteristick˘ch pro Rusko 
a ruského ãlovûka, které pfii na‰ich historic-
k˘ch zku‰enostech ostfie i citlivû vnímáme.
Ocenûní zasluhuje i to, Ïe nepodlehla nabíze-
jící se „levné“ aktualizaci, aÈ jiÏ vycházející 
z vnitropolitického folklóru (velrybáfiství, ná-
kupy mrtv˘ch du‰í), ãi z aktuální mezinárodní
situace.
Nutno dodat, Ïe ledacos z rusk˘ch národních
rysÛ pran˘fiovan˘ch Gogolem, nalezneme také
u jin˘ch národÛ, vãetnû na‰ich ãesk˘ch a mo-
ravsk˘ch du‰í a du‰iãek, aÈ je‰tû Ïiv˘ch, ãi jiÏ
mrtv˘ch. Mnohem víc je lidem bez ohledu na
národnost spoleãného neÏ toho v˘luãného pro
jednu pospolitost.

Smûjeme se s Gogolem nejen ruskému veli-
ká‰ství, ale i lidské malosti, pokrytectví, fal‰i,
pokleku pfied neznám˘m a domnûle velk˘m.
Smûjeme se i sami sobû.

Jaroslav ·tûpaník, 
www.brnozurnal.cz, 1. 10. 2014

MRTVÉ DU·E 
V MùSTSKÉM DIVADLE V BRNù
ReÏisérka Hana Bure‰ová nehostovala v Brnû
poprvé. Za inscenaci Smrt Pavla I. získala 
v roce 2008 Cenu Alfréda Radoka, v roce
2008 to byli také vtipnû inscenováni Duma-
sovi Tfii mu‰ket˘fii, nebo nádherná inscenace

·kola základ Ïivota z roku 2011 podle románu
·tudáci a kantofii. Zájem reÏisérky je mnoho-
strann˘ a její reÏie (ãasto ve spolupráci s dra-
maturgem Otãená‰kem) jsou sice rÛznorodé,
mají v‰ak jednu spoleãnou optiku: jednodu-
ch˘mi reÏijními postupy struãnû a pfiesnû vy-
povûdût o situaci. Opírají se pfii tom o herecké
umûní.
StûÏejní role v Mrtv˘ch du‰ích je samozfiejmû
âiãikov, „sbûratel“ neexistujících poddan˘ch.
Michal Isteník s radostí rozehrál v‰echny nu-
ansy „geniálního“ podvodníka a úspû‰nû mu
pfiihrávají robustn˘ Zdenûk Junák v roli Psov-
ského, Patrik Bofieck˘ v postavû moliérovsky
ladûného ‰etfiílka Plesnivce, bonviván, co se
stále sází Nozdrev, kterého barvitû hraje Petr
·tûpán, úplatn˘ gubernátor Viktora Skály
nebo prokurátor Miloslava âíÏka a po‰tmistr
Zdenûk Bure‰ se sv˘mi krásn˘mi konspirativ-
ními teoriemi – kdoÏe to vlastnû ten âiãikov
je. Vedle pánÛ se grotesknû jeví „dámy“. Pro-
kurátorová Jany Musilové, gubernátorová 
v podání Lenky Bartol‰icové, snaÏící se pro-
vdat svou dceru (podoba s hrou Revizor tady
je nejzjevnûj‰í), nebo gubernátorova dcera
Eli‰ka Skálová, opût „vystfiihnutá“ z Revizora. 
Na úspûchu semknuté a vypovídající insce-
nace má urãitû zásluhu i jednoduchá scéna To-
má‰e Rusína a kost˘my Zuzany ·te fun-
kové-Rusínové tvofiené s pfiíjemnou nadsáz-
kou. Hudebnû atmosféru podbarvil zku‰en˘
Petr Hromádka, kterého v poslední dobû vy-
uÏili brnûn‰tí inscenátofii jak v Mûstském di-
vadle a v Redutû Národního divadla, tak 
v Huse na provázku. A skladatel se ve v‰ech
inscenacích smysluplnû zabydlel.
Pokud zde bylo na zaãátku zdÛraznûno, Ïe
Mrtvé du‰e jdou pfiece jenom dál neÏ groteskní
Revizor, je to opravdu tak a reÏisérka Hana
Bure‰ová dává divákovi pocítit zoufalou trap-
nost jednajících postav. Hledi‰tû se smûje, 
i kdyÏ vlastnû jednající postavy aÏ tak k smí-
chu nejsou. Ten humor je sÏírav˘, aÏ smutn˘.
Je to Gogol, jeho labilní mentalita, jeho smu-
tek, kter˘ vyústil aÏ do pálení druhého neho- fo
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tového dílu Mrtv˘ch du‰í. Gogol bral své vy-
právûní se v‰í váÏností a ona grotesknost mu
vyplavala na povrch jako produkt zoufalství
nad stavem spoleãnosti. Je dobfie, Ïe se insce-
nátofii vyhnuli levné satifie. Mrtvé du‰e se tak
staly svûdectvím doby – svûdectvím (bohuÏel)
hodnû aktuálním.

Peter Stoliãn˘, 
www.i-divadlo.cz, 20. 10. 2014 

BRNùNSKÁ DIVADLA P¤EDSTAVILA
NOVÉ INSCENACE. 
NEJLÉPE SE POVEDLY MRTVÉ DU·E
Hodnû bohat˘ je fiíjen na jevi‰tích brnûnsk˘ch
divadel. TvÛrci tu nabídli divadelní svátek
podle Gogolova románu, lidovû pojaté Krko-
no‰ské pohádky, zcela prÛmûrnû zpracovanou
politickou novelu Ladislava MÀaãka, bohatou
v˘pravou i mnoÏstvím postav opl˘vající balet
Louskáãek a profesionálnû odveden˘, pÛvodnû
filmov˘ romantick˘ pfiíbûh DUCH. 
Divadelní záÏitek od Gogola 
Klasiky od Nikolaje Vasiljeviãe Gogola o pod-
vodníãkovi, kter˘ po ruském venkovû skupuje
„mrtvé du‰e“, tedy reálnû zemfielé, ale zatím
stále evidované muÏiky, se na scénû Mûstského
divadla Brno ujala reÏisérka Hana Bure‰ová 
a její partner, dramaturg ·tûpán Otãená‰ek. 
S oddanû i zapálenû hfie slouÏícími herci se jim
podafiilo stvofiit opravdovou událost. Herecky
neselhávajícímu Michalu Isteníkovi postava
úlisnû vypoãítavého âiãikova dokonale sedí,
ale také v‰ichni ostatní se suverénní profesi-
onalitou dokazují, Ïe mají-li ve sv˘ch rolích 
o ãem hrát, i malé úlohy vãetnû spoleãné sou-
hry se mÛÏou stát divadelním záÏitkem.
K tomu pfiipoãtûme ve v‰ech sloÏkách úãinné
jevi‰tní ztvárnûní „snu o ruské du‰i“, jeÏ
pfiesnû v Gogolovû duchu varuje i pfied její od-
vrácenou stranou, a máme tady souãasnû pÛ-
sobící, divadelnû precizní a nezvykle úãinnou
jevi‰tní podobu literární látky, na níÏ si vylá-
mali zuby ãetní divadelníci i filmafii. Hra si 
v podstatû zasluhuje vrcholné ohodnocení 
a tûch zanedbateln˘ch pût procent z celé

stovky padá na vrub obecnému divadelnímu
ne‰varu dne‰ních dnÛ povaÏovat diváky za uÏ
pfiíli‰ citovû otrlé, takÏe knoflíkem emocí se
otoãí o tro‰ku víc, neÏ je tfieba. Ale tady jde
opravdu o malink˘ kousek. 

Jana Soukupová, MF Dnes, 24. 10. 2014

ROLE BERGERA BYLA JAKO SEN
Muzikál Hair (Vlasy), kter˘m se pfied deseti
lety otevírala Hudební scéna Mûstského di-
vadla Brno, znamenala pro Du‰ana Vitázka
hereck˘ start z fií‰e snÛ. Je‰tû jako student mu-
zikálového herectví ztvárnil roli Bergera a vzá-
pûtí za ni dostal svoji první cenu Thálie. „Byl
jsem ve správn˘ ãas na správném místû,“ fiíká
ãtyfiiatfiicetilet˘ rodák ze slovenského Tren-
ãína.
Jak vzpomínáte na muzikál Hair (Vlasy)?
Tak to byl sen! Bylo to je‰tû za studentsk˘ch
ãasÛ, v‰ichni jsme byli spolu pohromadû
buì na internátû, na zku‰ebnû nebo v hos-
podû. Poprvé jsem Hair zkou‰el v Bratislavû,
pak ve ‰kole na JAMU a nakonec v MdB.
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Zvlá‰tní, v‰echny moje první pokusy na prknech, která znamenají svût,
byly spojené s muzikálem Hair.
A jaké to bylo konkrétnû v Mûstském divadle Brno?
Tam to bylo nejsilnûj‰í, a to hned z nûkolika dÛvodÛ. Pfiedstavte si, Ïe na-
stoupíte na ‰kolu muzikálového herectví. V‰ichni vám fiíkají, Ïe je to jen
módní vlna, Ïe nebudete mít Ïádné uplatnûní, aÏ vyjdete ze ‰koly, a dal‰í
podobné pesimistické vize. A mezitím vám dva bloky od ‰koly vyroste
zbrusu nová hudební scéna, která se navíc otevírá muzikálem Hair (Vlasy)
podle Formanova filmového scénáfie. Pak vám je‰tû dovolí zahrát si roli
Bergera, a to v‰echno s partou lidí, které milujete. Nevím, co k tomu víc
dodat, to se nedá popsat. Vlastnû jsem si jen ze ‰atny na JAMU pfienesl
tûch pár metrÛ své vûci do ‰atny Mûstského divadla Brno, kde jsem dodnes.
Tomu se fiíká b˘t ve správn˘ ãas na správném místû!
Byl zrovna Berger z VlasÛ va‰í vysnûnou rolí? Sedí vám typovû? Vyznáváte
podobnou Ïivotní filosofii?
V‰echno v mém hereckém zrání a kariéfie ‰lo tak rychle, Ïe jsem ani nestíhal
mít Ïádné vysnûné role. Byl jsem ale tehdy nad‰en˘ z toho, Ïe se bude na‰e
pfiedstavení hrát podle filmu. Nevím, jestli mi sedí typovû nebo co je to
vlastnû pfiesnû typ, ale mÛÏu fiíct, Ïe v soukromém Ïivotû jsem spí‰ Claude.
Pod heslo Make Peace Not War se dá skr˘t mnohé a kaÏd˘ si to pfiizpÛsobí
podle sebe. Nerad se pfiidávám k jakékoliv masové filozofii a v Ïivotû bych
to zkoumal asi jako Hudova Ïena v muzikálu.
Právû za roli Bergera jste nakonec získal svoji první Cenu Thálie v roce
2004. Znamenalo to pro vás s odstupem ãasu nûjak˘ mezník?
Mezník? Spí‰ bych fiekl pfiíjemn˘ start.

Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 3. 10. 2014

ROZHOVOR S HERCEM ALE·EM SLANINOU 
NEJEN O NOVÉ ROLI
Ale‰ Slanina (*1986, Klatovy) vystudoval hudebnû-dramatické oddûlení
Konzervatofie Brno a muzikálové herectví na Janáãkovû akademii múzic-
k˘ch umûní. S Mûstsk˘m divadlem Brno spolupracuje jiÏ od roku 2001 
a do stálého angaÏmá byl pfiijat v roce 2010. Hostoval také v Národním
divadle Brno, Divadle Radost nebo Hudebním divadle v Karlínû. Ale‰ Sla-
nina se také vûnuje vlastní koncertní ãinnosti a spolupracuje na charita-
tivních koncertech pro Nadaãní fond Krtek. Diváci televizních obrazovek
se s oblíben˘m divadelním hercem, kter˘ nûkolikrát získal Cenu Kfiídla,
mohli setkat i v seriálech âetnické humoresky, âerní baroni, Leti‰tû nebo
Kancl. Mezi stûÏejní role Ale‰e Slaniny patfií Wolfgang Mozart v rockovém
muzikálu Mozart!, Mickey v Pokrevních bratrech, Dafné v Sugar! (Nûkdo to
rád horké), Kornelius Hackel v Hello, Dolly!, Rozumbrad v muzikálu Koãky,
Anastázius v PapeÏce, Jimmy ve Flashdance nebo Pavel v Divé Báfie.
Koncem t˘dne Vás ãeká premiéra romantického muzikálu DUCH, kter˘
vznikl na motivy stejnojmenného filmu s Demi Moore a Patrickem Sway-
zem. Jak se na novou roli tû‰íte?
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Tû‰ím se moc. Je to velmi nároãn˘ úkol, kter˘ je pro mû zároveÀ velkou
v˘zvou. To není jen tak, nauãit se létat a pohybovat vûcmi, aniÏ byste se
jich dotkli (smích). Ale váÏnû, myslím, Ïe mluvím za v‰echny kolegy, kdyÏ
fieknu, Ïe se na DUCHa moc a moc tû‰íme.
Patfií Duch, kde hlavní roli Sama ztvárnil Patrick Swayze, mezi Va‰e ob-
líbené filmy?
Já jsem film Duch neznal a ani jsem nevûdûl, Ïe vÛbec existuje. Nûjak mi
to celé uniklo. Ale Hfií‰n˘ tanec znám a vidûl jsem ho nûkolikrát. To je ro-
mantická kultovka.
Jak role Sama obohatí Vá‰ hereck˘ repertoár?
Je to zajímavá role. Velmi neobvyklé je pro mû to, Ïe vût‰inu ãasu jsem sice
na jevi‰ti, ale nikdo z dal‰ích postav mû nevidí a ani nesly‰í... AÏ na jednu
v˘jimku. Zvlá‰tní pocit. Taky jsem se musel nauãit hrát na kytaru. Jsem
moc rád, Ïe se mÛÏu s postavou Sama poprat, potkat a snad se i skamarádit
(smích).
A na co se mohou diváci v rámci ãeské premiéry muzikálu tû‰it?
Na krásn˘, romantick˘ pfiíbûh pln˘ kouzel, písní, choreografií a hlavnû ob-
rovského mnoÏství energie.
Stále Vás láká i filmové herectví nebo sníte je‰tû o nûãem jiném?
SnaÏím se brát vûci tak, jak ke mnû pfiicházejí. Nemám Ïádn˘ konkrétní
sen. Snad jen to, Ïe bych chtûl pofiád spolupracovat s tak talentovan˘mi 
a poctiv˘mi lidmi jako doposud.
Co pokládáte za svÛj nejvût‰í dosavadní profesní úspûch?
Jako nejvût‰í úspûch se mi nûkdy jeví to, Ïe ráno vstanu a nic mû nebolí.
CoÏ se bohuÏel nestává moc ãasto. Tfieba kdyÏ jsme zkou‰eli muzikál Koãky,
tak se mi nûco takové nepovedlo ani jednou za cel˘ zku‰ební proces (smích).
Muzikál je prostû fyzicky nároãná profese.
Jakou událost poslední doby v divadelní, filmové, hudební nebo jiné umû-
lecké oblasti povaÏujete za opravdu zajímavou?
V prÛbûhu letních prázdnin jsem mûl moÏnost vidût v Lond˘nû ‰est mu-
zikálÛ, jednu ãinohru a jednu operu. A musím fiíct, Ïe v‰echna pfiedstavení,
aÏ na jednu v˘jimku, byla opravdu velk˘m záÏitkem. V na‰em divadle jsem
byl okouzlen z první premiéry této sezóny, kterou byly Mrtvé du‰e v reÏii
Hany Bure‰ové. Z jin˘ch brnûnsk˘ch divadel bych vybral tfieba Mary‰u
v HaDivadle.
A jaké jsou Va‰e profesní a osobní plány do budoucna?
To se v divadle nikdy moc dopfiedu neví, takÏe se tû‰ím na to, co pfiijde.
Do budovy Hudební scény Mûstského divadla Brno budeme pfiesouvat
muzikál Noc na Karl‰tejnû, kter˘ jsme hráli v létû na Biskupském dvofie. 
V Praze bych mûl nazkou‰et roli Merkucia v muzikálu Romeo a Julie, kter˘
se bude hrát v Divadle Hybernia. A uÏ teì chystám svÛj Vánoãní koncert,
kter˘ se uskuteãní 30. listopadu od 16 hodin v âerveném kostele v Brnû.

Tereza Pokorná, www.eurozpravy.cz, 14. 10. 2014
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HOMBURSK¯

HEINRICH VON KLEIST

reÏie: Mikolá‰ Tyc

hrajeme na činoherní scéně7., 13. a 14. ledna 2015
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PřiPravujeme let snů lili

Zachrání Lili ¤í‰i elfÛ?
divadelní dobrodruÏství pro celou rodinu
V posledních letech, pfiedev‰ím s filmem Pán prs-
tenÛ, nastal opravdov˘ boom Ïánru fantasy. Autor
literární pfiedlohy tohoto dnes jiÏ legendárního díla
J.R.R. Tolkien je jedním z pilífiÛ zmiÀovaného
umûleckého Ïánru, kter˘ vytváfií nové, fantazijní
svûty, v nichÏ Ïijí smy‰lené bytosti.  Díky celosvû-
tové oblíbenosti fantasy se rÛzní elfové, skfiítci, trol-
lové a jiní tvorové dostali do obecného povûdomí
a v posledních letech zaplÀují nejen nové stránky
knih, ale pfiedev‰ím filmová plátna. Není tedy divu,
Ïe se objevují i divadelní inscenace ctící tuto poe-
tiku.
Muzikál Let snÛ LILI patfií do této skupiny. Vznikl
pÛvodnû pro zábavní park Efteling v Holandsku,
kter˘ jiÏ od jeho otevfiení v roce 1952 nav‰tívilo
více neÏ milion náv‰tûvníkÛ. Je dvakrát vût‰í neÏ
známûj‰í Disneyland v Kalifornii a dûti i dospûlí 
v nûm mohou zaÏít atmosféru pohádkov˘ch, my-
tologick˘ch, legendárních a rÛzn˘ch fantazijních
svûtÛ. Muzikálov˘ pfiíbûh Droomvlucht byl napsán
na míru pro jednu z atrakcí v parku a diváci jej
mohli v tajuplném domû nav‰tívit od 9. fiíjna 2011
do 9. dubna roku 2012. Inscenace zaznamenala
velk˘ úspûch a dokázala, Ïe mÛÏe existovat 
i mimo prostor parku a proto se na ni mohou tû‰it
i na‰i diváci.
Setkáme se s tfiináctiletou dívkou Lili, která byla
dosud zvyklá si se svou babiãkou malovat 
a psát vlastní pfiíbûhy do Knihy elfÛ. Lili uÏ ale pfii-
chází do vûku, kdy se jí kamarádi kvÛli podobné
zálibû posmívají, má pocit, Ïe jí nikdo nerozumí,

ani vlastní rodiãe. Sama se chce rozhodnout, Ïe uÏ
na elfy a vymy‰lené svûty zapomene a bude se dál
vûnovat jen tomu, co je reálné, co lze spoãítat. Ba-
biãce se ov‰em její nov˘ Ïivotní postoj moc ne-
líbí… V‰e se navíc dost zamotává, kdyÏ Lili
probouzí poletující Svûtlu‰ka, která volá o pomoc.
Lili se s babiãkou vydává na cestu do ¤í‰e elfÛ, kde
vládne král Oberon se svou Ïenou Titanií. Dlouho
zde panovala harmonie mezi elfy, trolly a enty, ale
tím, jak lidé pfiestávají na elfy vûfiit, ub˘vá v fií‰i
kouzelného prachu padajícího z hvûzd, kter˘ soulad
a vyrovnanost pfiiná‰í. Jak slábne moc elfÛ, sílí moc
trollÛ, ktefií se pod vedením svého krále FÛriuse po-
malu pokou‰ejí elfí povahu potlaãit. Vypadá to, Ïe
jedinou nadûjí pro elfy je právû lidské dítû, které
mÛÏe svou vírou moc elfÛ znovu obnovit. Lili s ba-
biãkou putují elfí fií‰i, potkávají zmateného trolla
Nemotoruse, kter˘ touÏí b˘t elfem, ale také trollího
‰piona Netop˘ruse, stfietnou se i s agresivním FÛ-
riusem. Navíc pomalu vychází najevo, Ïe babiãka
není v ¤í‰i elfÛ poprvé…
Podafií se tedy Lili ¤í‰i elfÛ zachránit? A jak je to
vlastnû s babiããinou minulostí? A není to vlastnû
celé pouh˘ sen? Let snÛ LILI je rodinn˘ muzikál,
pln˘ dobrodruÏství, ale také humoru, pfiátelství 
a odvahy. V reÏii a pfiekladu Petra Gazdíka se mÛ-
Ïete tû‰it na krásné písÀové melodie nûmeckého
autora Martina Lingnaua. V rolích babiãky uvidíte
Janu Gazdíkovou nebo Danu Herzowou, její
vnuãku Lili hrají Natálie Grossová nebo Katefiina
Marie Fialová. V rolích rodiãÛ a zároveÀ elfí krále
a královnu uvidíte Alenu Antalovou nebo Janu
Musilovou a Milana Nûmce nebo Igora Ondfiíãka.
Trolly FÛriuse a Nemotoruse hrají Jan Apolenáfi
nebo Luká‰ Vlãek a Luká‰ Janota nebo Jakub Uliã-
ník. V neuvûfiitelnû energické choreografii Carli Jef-
ferson se mÛÏete tû‰it na témûfi padesátiãlennou
company, ve které elfy, trolly i stromové bytosti
enty hraje i ‰estnáct dûtí.  Fantasy ráz pfiíbûhu do-
tvofií scéna Davida Bensona, projekce Petra Hlou-
‰ka a Dalibora âernáka a kost˘my Veroniky
Hindle. Autorem hudebního nastudování a diri-
gentem inscenace je Dan Kalousek. âeská premiéra
probûhne na Hudební scénû 24. ledna 2015.

Klára Latzková

Martin Lingnau, Jurrian van Dongen, Koen van Dijk

PÛvodní plakát k holandské inscenaci
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Pfiipojila se i tûÏká technika a dnes uÏ je v‰e uklizeno.

ReÏisér Igor Ondfiíãek pfiivedl do fotoateliéru Jaroslava Matûjku
a Ivanu VaÀkovou. Spoleãnû pfiipravili repliku plakátu inscenace
Noc na Karl‰tejnû.

Setkání Petra Gazdíka, Moniky Absolonové, Du‰ana Vitázka 
a Milana Nûmce v Divadelním klubu.

Na nadílku pfiivedli svá dítka i dramaturgynû Klára Latzková 
a herci Jakub Uliãník a Tereza ·kodová.

Na jevi‰ti Hudební scény pokfitil Boleslav Polívka knihu jefa
Kratochvila Za zrcadlem.

Na benefiãním koncertu vystoupil také Petr Gazdík se sv˘mi syny. 5. prosince se v Divadelním klubu zjevili Mikulá‰, andûl a ãert. 

âert si nakonec neodnesl nikoho, ani dvojãátka Johany Gazdíkové. Sv˘m v˘konem si nadílku zaslouÏila i dcera Peni a Tina Kra toch vi -
lov˘ch.

Pfiipravovat plakát k inscenaci Sklenûn˘ pokoj se do vily Tugend -
hat vypravila Pavla Vitázková s dûtmi.

Rozjívená drobotina, kterou usmûrÀoval Jifií Mach, Mikulá‰ovi
zazpívala nebo fiekla básniãku.

Do trosek star˘ch garáÏí se v závûreãn˘ch dnech loÀského roku
vrhla parta stavafiÛ.

Jana Musilová doprovodila hned následující den autora do
Knih   kupectví Dobrovsk˘ na autogramiádu.

Na Adventním koncertu, uspofiádaném ve prospûch Nadace
Niké, zazpíval Du‰an Vitázek.

Autogramiáda jefa Kratochvila.

JiÏ nepouÏitelná stavba zabírala dÛleÏité místo, kde vyroste bu-
dova nová.
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legendární taneãní muzikál

Andrew Lloyd Webber, T. S. Eliot

HrajeMe na HudeBní scéně 8.  a9. února  2015

reÏie: Stanislav Mo‰a
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dovolím si Vám letos popfiát do nového roku ponûkud v ironickém duchu…
Pfiedstavte si: ocitáme se v roce 2015 a v‰ichni zajisté doufáme, vûfiíme, jsme pfiesvûdãeni, Ïe tupost

minulého století, která pfiinesla tolik zbyteãnû prolité krve, tolik zmarnûn˘ch ÏivotÛ a tolik utrpení, je
dávno zapomenuta a kolem nás existují jiÏ pouze lidé kulturní, vzdûlaní, se smyslem pro humor i pro
sebeironii… Jak jinak – vÏdyÈ „lidstvo“ se uÏ tolikrát spálilo a podalo o tom nesãetnû zpráv, takÏe kdo
chtûl, mohl se dozvûdût, pouãit, vybavit se ve‰ker˘m vûdom˘m bohatstvím na‰í minulosti a k tomu vy-
uÏít i onu na‰i souãasnou v˘jimeãnou technickou dokonalost bleskového pfiístupu ke v‰em informacím,
coÏ logicky znamená, Ïe uÏ vlastnû neexistují Ïádní lidé bez moÏnosti odpovídajícího a pfiitom jedno-
du‰e v‰eobecnû dosaÏitelného vzdûlání… No není to krása? To vûdomí celosvûtovû dominující inteli-
gence, která nám otevírá ve‰keré moÏnosti dané nejen na‰í technickou, ale i mentální a du‰evní lidskou
dispozicí?  

A coÏe mû pfiivádí k tomuto pfiesvûdãení? Co jiného, neÏ Ïe máme ãím dále tím lep‰í zákony, stále
úÏasnûj‰í uãitele, komplexnû analytick˘ vhled do minulosti a stále chytfiej‰í a aristokratiãtûj‰í politiky.
Copak ten progres nevnímáte? A tak s radostn˘m a optimistick˘m oãekáváním v‰eho jenom nádher-
nûj‰ího se probouzíme do prv˘ch dnÛ nového roku! DrÏme si palce, aby toto logické vyústûní posled-
ních let probíhalo pfiesnû tak, jak tomu ná‰ nezfiízen˘ optimismus napovídá.   

A jestli to nebude fungovat dle na‰ich spravedliv˘ch pfiedstav, nepropadejme panice. Poãkejme je‰-
tû jednu aÏ dvanáct generací a v‰echno to, o ãem jsme doposud snili, ãemu jsme bezpeãnû vûfiili a pro
co jsme pracovali a ãeho jsme se zatím z nejrÛznûj‰ích objektivních dÛvodÛ nedoãkali, nás zajisté na-
konec oblaÏí v oné bliÏ‰í, ãi vzdálenûj‰í budoucnosti. V‰eobjímající moudrost lidstva se musí tak jako
tak jednou stát dominantním fenoménem na‰ich ÏivotÛ. K tomu, abychom byli chytfiej‰í, moudfiej‰í 
a vzdûlanûj‰í, jsou navíc pfiipravovány skvûlé státnû-stádní principy – jednotná pfiijímací fiízení na v‰ech-
ny typy ‰kol, jednotné maturity na v‰ech typech ‰kol zafiízen˘ch na v˘robu vrcholnû jednotné inteli-
gence, a to v‰e snad zam˘‰leno jako poslední obrana evropsk˘ch kulturních tradic a vymoÏeností proti
nûkter˘m militantním ideologiím, k nimÏ jinak vysíláme bezzubé vzkazy typu: vzdûlávejte se – budete
mírumilovnûj‰í, neb ve vzdûlání je zakotveno porozumûní a tolerance…. Pfiesnû tak, jak to klape u nás.  

A tak vzhÛru s neochvûjn˘m optimismem do nového roku, v nûmÏ budeme v na‰ich bliÏních pot-
kávat bytosti nabité vzdûláním a rozumem a my mezi nimi budeme radostnû rozli‰ovat maximálnû ty
vzdûlané od tûch druh˘ch – inteligentních… 

Ale tfieba to bude v tom novém roce tak nûjak po na‰em jiné a normální a my budeme naslouchat
na‰emu srdíãku, na‰í intuici, a ná‰ cit, ne ta v‰elijaká média, nebo to tolikrát vz˘vané vefiejné mínûní,
které je tak jako tak fale‰n˘m odrazem jakéhosi kolektivního instinktu jakési kolektivní inteligence, nám
napoví, co je správné. 

Ná‰ mozek disponuje dvûma hemisférami. Ta jedna je zamûfiena více racionálnû – technicky, ta dru-
há více emocionálnû – duchovnû – umûlecky. A Ïádná z nich by se nemûla dostávat díky pfietûÏování
jedné do pozadí. Mûly by se totiÏ k na‰emu uÏitku vzájemnû doplÀovat. 

A tak vám v‰em pfieju vstoupit do nového roku svobodnû s otevfienou myslí i srdcem! A místem 
k pln˘m dou‰kÛm ãerpání obého se snaÏíme pro vás b˘t na na‰ich jevi‰tích – ve va‰em divadle. 

Za v‰echny kolegy z Mûstského divadla Brno se na setkání s vámi v celém roce 2015 pfii svátcích
rozko‰e obou hemisfér na‰ich mozkÛ tû‰í  

JAKUB 
A JEHO PÁN

moudrá komedie

12. ledna 2015
na âinoherní scénû

Brilantní melancholickou komedii, popisující roztodiv-
né pfiíhody ‰lechtického Pána a jeho plebejsky moudré-
ho sluhy Jakuba, napsal Milan Kundera jiÏ v roce 1971.
Autor v ní vzdává hold nejvût‰í rozko‰i, kterou zná, tedy
rozko‰i z vyprávûní, a zároveÀ tím skládá velkou poklo-
nu muÏskému pfiátelství. Rozko‰nicky laskavá inscenace,
ve které excelují Viktor Skála s Janem Mazákem, kde jim
zdatnû sekunduje Lucie Zedníãková v roli hubaté hos-
tinské ãi Jaroslav Matûjka, coby bonvivánsk˘ ‰lechtic, se
s úspûchem hrála i v PafiíÏi pfied samotn˘m autorem,
kter˘ byl nadmíru spokojen!

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

fantasy rodinn˘
muzikál

ReÏie Petr Gazdík

Martin Lingnau
Jurrian van Dongen

Koen van Dijk 200. číslo

Dokoran_obal_leden_2015_Obalka_leden010 Q8  16.12.14  15:16  Stránka 1


	02
	04



