vážení divadelní Přátelé,
uprostfied listopadu se odehraje dlouho oãekávaná premiéra Shakespearova „Krále Leara“ s Boleslavem Polívkou
v titulní roli. Jedná se o jeho jiÏ druhou velkou shakespearovskou postavu, kterou v na‰em divadle vytvofií. Tou první
byl ·ajlok v „Benátském kupci“, kterého stále uvádíme, a teì „Lear“… G. B. Shaw kdysi prohlásil, Ïe se jedná o nejlépe napsané drama v historii svûtového divadla. Co k tomu dodat…? KdyÏ jsme inscenaci zkou‰eli, právû v pfiímém
kontaktu s jeho my‰lením v celku, v detailech, v souvislostech, v pfiesazích, v nadãasovosti, ve skromnosti i smyslu pro
zkratku i pro inteligentní, vícevrstevnat˘ humor, uvûdomovali jsme si více neÏ jindy velikost autorova génia. Na rozdíl od fiady rádoby inteligentních „politick˘ch vÛdcÛ národa“ vÏdy na poãátku kaÏdé scény, kaÏdého monologu pfiesnû ví, k ãemu smûfiuje, jaká my‰lenka bude tok jeho my‰lení korunovat na konci. A navíc jak bravurnû dokáÏe klamat
své posluchaãe-diváky a jak dokonale umí vrstvit ono zdánlivû jasné do nepfiehledného a z onoho kvázi chaosu zrodit
úÏasnû originální my‰lenku. Obecnû se napfiíklad soudí, Ïe postava Leara se v prÛbûhu inscenace zblázní. Ano, ono se
to tak mÛÏe jevit tûm, kdo jej vnímají tzv. zvenãí, ale je Lear skuteãnû bláznem, nebo se jen ocitá v naprosto extrémní situaci, které je ãas od ãasu lidská bytost vystavena a kterou je v tomto dramatu souãet hned dvou mimofiádn˘ch
událostí, kdy je poprvé konfrontován s nenávistí sv˘ch dûtí a podruhé s faktem, Ïe jeho celoÏivotní práce – kralování
– dospûlo do ãiré katastrofy. Po dlouhém a úspû‰ném Ïivotû, ze v‰ech stran utvrzovan˘ v dokonalosti, se bûhem pár
chvil ocitá v absolutnû odli‰né pozici. Nakonec velk˘ William Shakespeare na scénu pfiivádí hned nûkolik dal‰ích postav, které se za blázny vydávají, ãi jsou blázny-‰a‰ky z profese, nebo musejí hrát v pÛjãen˘ch ‰atech a se zmûnûn˘m
hlasem jinou bytost, aby unikli fatálnímu trestu.
Jaká radost pro reÏiséra zkou‰et tuto inscenaci v titulní roli s Bolkem Polívkou, kter˘ je celoÏivotním pfiedstavitelem klaunství, jaká radost mít k dispozici pro tuto hru i dal‰í senzaãní herce na‰eho divadla, ktefií svou osobitostí, profesionalitou a odevzdaností dílu vytváfiejí spoleãnû nûco mimofiádného...
Slova ·a‰ka, kterého hraje Michal Isteník, v mnohém potvrzují v˘‰e fieãené. Autor nabádá, ponouká, ãtenáfi souhlasí, aby nakonec v‰e zpochybnil, a nám nezb˘vá neÏ souhlasit znovu…
·a‰ek:

Ukazuj míÀ, neÏ co má‰,
neprozrazuj v‰e, co zná‰,
utraÈ míÀ, neÏ vydûlá‰,
co komu dá‰, nejdfiív zvaÏ,
v‰eho vzácného si vaÏ
a nic pfiedem nepokaÏ;
vzdej se dûvek, vzdej se pití,
chraÀ si dobré Ïivobytí,
pak ti ‰tûstí pokyne,
ale moÏná taky ne. (pfieklad Jifií Josek)

No, není to tak nakonec se v‰ím? Vãetnû na‰eho Ïivota? A v jiném svém díle zase velk˘ William pí‰e:
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VÏdyÈ chloubou âasu má b˘t smífiit krále,
odhalit fale‰, pravdu vyjevit,
dÛstojnost stáfií hlídat neustále,
probouzet svûtlo, v noci pofiád bdít,
viníky trestat, kfiivdy napravit,
pokofie uãit py‰né paláce,
pozlátko slávy v prachu utrácet. (pfieklad Martin Hilsk˘)
Jak moudré, chytré i marné ve vztahu ke kaÏdodennosti.
Za v‰echny kolegy z na‰eho divadla se s vámi na shledanou tû‰í,
a to nejen pfii onom nádherném „Králi Learovi“,

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

Foto: jef Kratochvil

70. narozeniny oslavila hereãka Zdena Herfortová
na jevi‰ti âinoherní scény. S gratulací pfii‰el i primátor statutárního mûsta Brna, Ing. Petr Vokfiál.

vivat zdena!
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Alfred, Lord Tennyson (1809 – 1892),
viktoriánsk˘ básník, poeta laureatus, byl ve své dobû
nejpopulárnûj‰ím anglick˘m básníkem a v˘znamnou osobností
vefiejného Ïivota. Aã jsou nûkteré jeho básnické sbírky dodnes
cenûné, moderními básníky dvacátého století rozhodnû obdivován
nebyl. Také ãeské pfieklady jeho básní vycházely (a to spí‰e
ãasopisecky) hlavnû v dobû LumírovcÛ, ktefií s ním
básnicky souznûli. Jako ukázku jeho díla jsem pfieloÏil jeho snad
nejslavnûj‰í báseÀ Crossing the bar z roku 1889, která b˘vá na
v˘slovné Tennysonovo pfiání vÏdy zafiazována na konec jeho díla.
Tennyson napsal tuto báseÀ po tûÏké chorobû,
cestou lodí na ostrov Wight a podle jeho vlastních slov
„ve chviliãce“. Odborníci dodávají, Ïe forma básnû,
tedy vlnící se krat‰í a del‰í ver‰e, odpovídá obsahu.
BáseÀ byla také mnohokrát zhudebnûna.
Miroslav Macek

Partneři divadla

Pﬁejít bﬁeh
Soumrak a hvûzdn˘ svit
sly‰í ten shÛry hlas:
bez náfiku budu-li síly dost mít
vyplout v mÛj dan˘ ãas.
Pfiíboj se napofiád musí v dál hnát
v rachotu hromovém,
hlubinná temnota chytá se stát
druh˘m m˘m domovem.
Soumrak a smutn˘ zvon,
temno pak zajme ãas,
v místû, kde nezazní náfiek a ston
pfiistát chci zas.
S nadûjí mimo svût nechám se nést,
v proudu se zatoãím,
Lodivod ujme se dal‰ích m˘ch cest,
na bfieh aÏ vykroãím.

„Îít v zemi, kde se humor nevyskytuje,
je hrozné, ale je‰tû hroznûj‰í
je Ïít v zemi, kde je humor potfiebn˘.“

SW

Bertolt Brecht (10. února 1898, Augsburg –
14. srpna 1956, Berlín),
nûmeck˘ spisovatel, dramatik, divadelní
teoretik a reÏisér, básník a prozaik.
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na činoherní scéně

u divadla moc není. Vût‰inou jsou témata
o muÏích a Ïeny je více ménû doplÀují. Ale
napfiíklad Sklenûn˘ pokoj, kter˘ u nás v divadle
také uvádíme, je podobnû silné Ïenské téma.
O ãem hra je?
PfiibliÏuje, jak k sobû na‰ly cestu dvû slavné
osobnosti: Edith Piaf a Marlene Dietrich.
Nikdo neví, jestli mezi nimi bylo i nûco víc
neÏ jen pfiátelství. Autofii tvrdí, Ïe vycházeli
z ovûfien˘ch informací, ale tûÏko fiíct. Ve vzpomínkách Marlene Dietrich její dcera napsala,
Ïe Marlene Edith skuteãnû milovala. TakÏe to
bylo nejen ryzí pfiátelství, ale zfiejmû i láska.
Znala jste osud Edith Piaf?
Edith Piaf mû zajímá uÏ roky! Je to obrovsky
poutavá osobnost, Ïivelná, ztfie‰tûná, srdeãná,
vÏdycky mû bavila. Pfieãetla jsem o ní dvû
knihy, z toho tu napsanou její nevlastní sestrou Mômone nûkolikrát, poprvé uÏ nûkdy
v pûtadvaceti. Vidûla jsem o Edith také dva
filmy, i ten poslední s Marion Cotillard. Také
jsem vidûla divadelní hru s názvem Edith
& Marlene z Divadla pod Palmovkou, kdyÏ

EDITH ÎILA ÎIVOT DVAKRÁT RYCHLEJI NEÎ OSTATNÍ
Po del‰í dobû velká herecká pﬁíleÏitost v komorní hﬁe o dvou siln˘ch Ïensk˘ch osudech
ãeká uÏ za pár dní v premiéﬁe Markétu Sedláãkovou. Ostﬁílená hereãka si v posledních
mûsících stﬁihla napﬁíklad potrhlou ãerno‰skou ‰arlatánku Odu Mae Brownovou v muzikálu DUCH nebo dámu z vy‰‰í spoleãnosti
Schubertovou v interaktivní ãinohﬁe Spla‰ené
nÛÏky. Teì se nejnovûji pﬁevtûlí do nejslavnûj‰í francouzské ‰ansoniérky v‰ech dob –
Edith Piaf, v jejíÏ kÛÏi pﬁiblíÏí divákÛm osudové pﬁátelství s nûmeckou hereãkou Marlene Dietrich.
Jak na vás hra Vrabãák a andûl zapÛsobila?
Jsme teprve na zaãátku zkou‰ek, ale ze hry
jsem nad‰ená. Je teprve asi dva roky stará, byla
napsaná pfiímo pro Burgtheater ve Vídni, kde
se dodnes hraje. I u nás to bude komorní inscenace s intimním tématem, které se zamûfiuje na vztah dvou Ïen. A takov˘ch pfiíleÏitostí

v oslnění

Markéta sedláčková
S Vojtûchem Blahutou a Michalem Isteníkem v tfieskuté komedii
Spla‰ené nÛÏky, reÏie Mikolá‰ Tyc
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S Ale‰em Slaninou a Sárou Milfajtovou v muzikálu DUCH,
reÏie Stanislav Mo‰a

s ní tady v Brnû hostovali pfii Festivalu Dokofián. JenÏe tato hra je víc o Edith a postava
Marlene je tam jen okrajovûj‰í. Stejnou hru
jsem potom vidûla je‰tû v Bratislavû na Nové
scénû.
Jaké dal‰í postavy se ve hfie objevují?
Vystupují tam s námi je‰tû dva muÏi a dvû
Ïeny, ktefií vytváfiejí skuteãné postavy ze Ïivota
obou: Konferenciér, nevlastní sestra Mômone,
Ïivotní láska Edith, boxer Marcel Cerdane,
básník Jean Cocteau a dal‰í.
Jak˘ úsek ze Ïivota obou hra zachycuje?
Obû postavy zde mají oblouk v prÛbûhu nûkolika let. Zaãínáme pfiibliÏnû rokem 1947,
kdy byla Edith poprvé v Americe. Kouzelné
je i samotné seznámení Piaf s Marlene Dietrich, s níÏ se poprvé potká na záchodû, kde
Edith breãí. A Marlene jí fiíká: „Nebreãte, Piafko, vÏdyÈ jste úÏasná!“ A ta, jak pfies slzy nevidûla, tak si fiíkala, co mi to tady nûjaká
hajzlbába radí. Teprve potom ji uvidûla a poznala. Bylo dojemné i to, jak se Marlene
o Edith v pozdûj‰ích letech starala. Tato nob-

lesní a vzne‰ená dáma se vlastnû sníÏila
k tomu, aby se starala o ztfie‰tûnou Ïenskou,
dokonce, kdyÏ se Edith vdávala, jí Marlene
pomáhala vybrat ‰aty... Edith Piaf byla naplno
Ïijící bytost – ‰Èastná, a pfiitom ne‰Èastná.
Sama kdysi i fiekla, Ïe Ïila Ïivot dvakrát rychleji neÏ ostatní.
Kolik písniãek v inscenaci zazní?
Dohromady zpíváme devatenáct písniãek,
z toho kaÏdá máme sedm sólov˘ch. Objevují
se vÏdy v nûjak˘ch emotivnû ladûn˘ch okamÏicích. Napfiíklad, kdyÏ spadne letadlo
s Marcelem Cerdanem, zpívám Mon Dieu, ke
konci Ïivota zase slavné Non, je ne regrette rien
– Niãeho nelituji. Jako duet zazpíváme píseÀ
La vie en rose, a to napÛl anglicky a napÛl francouzsky. Jinak postava Marlene zpívá své písniãky v nûmãinû a v angliãtinû, moje postava
francouzsky a nûmecky.
Jak se perete s nastudováním písniãek v originále?
To je zatím ten nejvût‰í problém! Sama umím
nûmecky, a to je‰tû ‰patnû. Francouzsky jsem
6

velmi propojen˘ s písniãkami, takÏe o tom, co
Ïila, i zpívala. Byla neskuteãnû pfiirozená,
poutavá, dokázala publikum strhnout. Vidûla
jsem jeden dokument, kde mluvila uÏ pár let
pfied smrtí, po tûch bouraãkách v autû. Ale pokaÏdé, kdyÏ zazpívala, oãi se jí úplnû rozzáfiily.
A ten zlomen˘ a zkrou‰en˘ ãlovûk byl najednou úplnû nûkdo jin˘!
Kam byste v kontextu va‰ich ostatních rolí zafiadila Edith Piaf?
Je pravda, Ïe jsem dlouho nemûla roli, která by
na mojí postavû stála. Sama jsem si myslela, Ïe
uÏ jsem za zenitem a Ïe mû podobná postava
nepotká. A nakonec se to stalo. Ale smífiila jsem
se s tím, Ïe jsem se uÏ dostala do vûku, kdy jsem
se pfiehrála z mlad˘ch naivek a krasavic – jak˘mi byly Manon Lescaut, Julie v Romeovi
a Julii, Maria v muzikálu West Side Story – do
takzvan˘ch stfiedÀaãek. Podafiilo se to vlastnû
pfiirozenû, pfies role matek v muzikálech: Paní
Banksová v Mary Poppins nebo Matka v Pokrevních bratrech. Vlastnû i Fantinu z BídníkÛ uÏ
beru jako Ïenskou s nûãím odÏit˘m za sebou.
A kam fiadíte Lízu z muzikálu My Fair Lady
(ze ZelÀáku), se kter˘m jste na zaãátku fiíjna
oslavili uÏ tfiístou reprízu?

se uÏ dávno touÏila nauãit, kdysi mû dokonce
jeden rodil˘ Francouz uãil zpívat, ale to uÏ je
snad dvacet let. Teì máme pfii zkou‰kách lektorku Zuzanu âtveráãkovou, která je lingvistka a ovládá v‰echny jazyky, které se ve hfie
pouÏívají, takÏe nám vydatnû pomáhá. Bez její
pomoci by to ne‰lo.
Máte ráda ‰ansony?
Mám. Ale s tûmi od Edith Piaf jsem doteì
vlastnû nepfii‰la do kontaktu. Jen jednou jsem
se kvÛli jakémusi konkurzu uãila Mon Dieu,
ale jinak nic. Tentokrát s námi bude pfiímo na
jevi‰ti Ïiv˘ pûtiãlenn˘ orchestr s dirigentem
Karlem Cónem, protoÏe to celé hrajeme jako
divadlo na divadle. Na‰tûstí po nás reÏisér Igor
Ondfiíãek nechce, abychom obû Ïeny pfiesnû
napodobovaly. To by ani za tak krátkou dobu,
kterou na zkou‰ení máme, ne‰lo.
Jak se teì na roli pfiipravujete?
Hodnû poslouchám písniãky Edith, abych si
co nejvíc osvojila frázování, které ve francouz‰tinû pochopitelnû neumím. Ale tu‰ím, Ïe
emoce v textech obsaÏená to potom sama pfiinese. Koneãnû totiÏ vím, o ãem v‰echny ty
známé ‰ansony jsou, protoÏe jsme dostali doslovné pfieklady. Edith mûla svÛj osobní Ïivot

Jako excentrická Oda Mae v muzikálu DUCH,
reÏie Stanislav Mo‰a
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Spla‰ené nÛÏky nás moc baví, pokaÏdé je to
velké dobrodruÏství, navíc pokaÏdé jiné.
Nikdy pfiedem neodhadnete reakce divákÛ.
Vût‰inou b˘vají vstfiícní a milí, ale obãas se
najde i nûjak˘ rejpal, kter˘ se chce pfiedvést
pfied kamarády a dostat nás do úzk˘ch.
Ov‰em o to víc nás to s ostatními herci na jevi‰ti spojí. Základem je, aby ãlovûk velmi
dobfie znal svoji figuru, po celou dobu ji drÏel
a odpovídal v jejím duchu. Ale moje zbohatlická paniãka Schubertová mi v tomto dává
velk˘ prostor. UÏ nûkolikrát mû diváci oznaãili
za vraha, a to i pfiesto, Ïe mû vy‰etfiovatelé vefiejnû zprostili viny. Ale já jsem, drahou‰ci,
opravdu totálnû nevinná!

My Fair Lady, to je moje vzpomínka na mládí!
ZÛstala jsem uÏ ale vlastnû jediná z pÛvodního
obsazení Líz. Hraji ji uÏ ‰estnáct let, a je‰tû
pofiád mû to baví. Diváci pofiád chodí, takÏe
to vypadá, Ïe zatím je‰tû nekonãíme. Vût‰ina
lidí uÏ to myslím vidûla nûkolikrát, takÏe to
jsou takoví fajn‰mekfii. Mají z toho moÏná
trochu seriál a chodí se na mû dívat vÏdycky
jednou za pût let. Líbí se mnû, Ïe nov˘m obsazením to dostalo zvlá‰tní nov˘ náboj. V herectví totiÏ vÏdycky vycházíte i z toho
druhého. Také se nám zmûnily nûkteré kost˘my, takÏe mám nové ‰aty. I jedny hezké svatební – ‰koda, Ïe uÏ jsem se vdávala. Pfied
ãtrnácti lety...
Úplnû novou ãinoherní zku‰eností jsou pro vás
Spla‰ené nÛÏky, ve kter˘ch o osudu postav pro
dan˘ veãer rozhodují pfiímo diváci. Jak jste
tento formát pfiijala?

Text: Lenka Suchá,
foto: jef Kratochvil

na silvestra PřiPravujeMe

stanislav slovák

S Evou Jelínkovou v inscenaci My Fair Lady (ze ZelÀáku),
reÏie Stanislav Mo‰a

a vánoãního ‰ílenství dost a rozhodnou se
svátky bojkotovat. âervené komety jsou pak
názvem teroristické organizace, po vzoru Rud˘ch brigád, která se ale spí‰ v duchu Robina
Hooda snaÏí právû v období svátkÛ bohat˘m
brát a chud˘m dávat. Zápletka se toãí kolem
starého tlustého kocoura, kter˘ je unesen a za
nûhoÏ Komety poÏadují v˘kupné – pointa
v‰ak leÏí nûkde úplnû jinde…
Svoji druhou premiéru budou mít âervené
komety na Silvestra. Budou pro poslední veãer
roku nûjak upraveny, aby byly je‰tû veselej‰í?
Tato komedie je, myslím, natolik crazy, Ïe se
lidé pobaví i bez zásadnûj‰ích improvizací.
Ono by ani ne‰lo, abychom nûjak upravovali
text a nûco si pfiidávali, pfiestalo by to vycházet. Na to jsme mûli Zkrocení zlé Ïeny, to byla
tro‰ku commedia dell’arte, kde si kluci mohli
skoro dûlat, co chtûli.
Vá‰ první Silvestr v divadle to nebude, Ïe?

Na Vánoce zaãal letos Stanislav Slovák myslet
uÏ v létû. V prosinci totiÏ bude mít v jeho
reÏii premiéru bláznivá komedie âervené komety. O zrovna ‰Èastné svátky v ní sice nejde,
zato veselé pr˘ budou urãitû.
Vy sám máte rád Vánoce?
Samozfiejmû ano, ale dvakrát roãnû je nepotfiebuji, staãí akorát ty jedny. Nejsem typ,
kter˘ by se kvÛli VánocÛm stresoval. Jsem rád,
kdyÏ se nám podafií b˘t dva tfii dny doma,
protoÏe lidé chtûjí chodit do divadla i o svátcích, takÏe hrát se musí a svátky u nás b˘vají
trochu hektiãtûj‰í.
Ponûkud jin˘ pohled na Vánoce v âerven˘ch
kometách vám tak byl asi blízk˘.
Hlavní my‰lenka komedie spoãívá v tom, Ïe
dobré skutky by se mûly dûlat nejen na Vánoce. Pfiíbûh se odehrává ve spofiádané stfiedostavovské rodinû, hlavními postavami jsou
dvû sestry Lili a Bibi, které uÏ mají adventního
8
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První byla tu‰ím Dobfie rozehraná partie, pak
právû asi Zkrocení zlé Ïeny, vloni TûÏká Barbora… UÏ jsme si zvykli trávit poslední
a první den roku v divadle a nepfiijde nám to
nijak divné. On ten ná‰ divadelní kalendáfi je
tro‰ku jin˘ neÏ civilní. A pak si zase dokáÏeme
doma udûlat Silvestra klidnû 20. bfiezna, kdyÏ
to jinak nejde.
V angaÏmá v Mûstském divadle jste patnáctou
sezónu. NeuvaÏoval jste nûkdy o zmûnû?
Zaãínal jsem tu dokonce je‰tû dfiív jako host,
mou první rolí byl Tygr ve West Side Story
v roce 1996. Ale vÛbec mi to nepfiijde zvlá‰tní,
nûktefií kolegové jsou tu je‰tû déle a nikdy mne
ani nenapadlo pfiem˘‰let, Ïe bych mûl hledat
‰tûstí jinde. ·Èastn˘ jsem tady.
Máte spoãítáno, kolik rolí jste odehrál a kolik
uÏ pfiipravil inscenací?
To vÛbec, statistiky si nevedu. Asi kdybych si
to v‰e sepsal po letopoãtech, k nûjakému v˘sledku bych do‰el, ale opravdu nevím. Co
vím, Ïe West Side Story jsem bez alternace hrál
více jak 330 krát…
TakÏe ãe‰tina vám uÏ potíÏe vÛbec nedûlá?
Spí‰ sloven‰tina, teì reÏíruji na Slovensku
a obãas se pfiistihnu, Ïe mluvím jako Gustav
Husák. Na‰tûstí jsou kolegové shovívaví, obvykle staãí nûkolik dnÛ a ãlovûk se do toho dostane. Pak mám ov‰em zase v Brnû potíÏe
s ãe‰tinou. SnaÏím se oba jazyky zbyteãnû moc
neniãit, ale nevím, jestli se mi to vÏdycky povede.
Va‰i rodiãe jsou herci, reÏíroval jste je nûkdy?
Ne, a ani bych nechtûl. Oba jsou dobfií herci,
oba jsou ale taky tvrdohlaví a kaÏd˘ reÏisér to
s nimi má tûÏké.
Hereãka je i va‰e sestra (Svetlana Janotová),
vá‰ ‰vagr (Luká‰ Janota) a taky manÏelka,
Markéta Sedláãková. S k˘m z nich se vám
pracuje nejlépe?
Je to rodina a to je nejhor‰í. Pro mne je to
opruz, protoÏe je mám v‰echny rád, jsou mi
nejblíÏe, a proto k nim musím b˘t mnohem
tvrd‰í neÏ k ostatním. Pfiitom já nejsem Ïádn˘
reÏisér – diktátor, jsem spí‰ flegmatick˘, ale

urãitû je to lep‰í bez rodiny. Nikoho neproteÏuji a obsazuji je v˘hradnû tehdy, kdyÏ si myslím, Ïe to bude ku prospûchu vûci a Ïe je to
postava typovû pro nû. Markétu jsem si vybral
do vût‰í role snad jen jednou, ve Dvojité rezervaci, protoÏe jsem si fiíkal, Ïe v kombinaci
s Viktorem Skálou budou dobr˘ pár. A dnes
uÏ mÛÏeme fiíct, Ïe to opravdu zafungovalo.
Ale jinak ani Markétu, ani Svetlanu neprosazuji. Obû jsou dost dobré hereãky, aby dostávaly práci i od jin˘ch reÏisérÛ.
A co vá‰ syn Tadeá‰, ten nepodûdil herecké
geny?
Nevím. Je mu deset, hraje fotbal i na klavír, je
muzikální, ‰ikovn˘, ale já nechci, aby byl v divadle. AÏ mu bude sedmnáct osmnáct a bude
chtít sám, klidnû, ale teì ne. Chodí na premiéry, voní mu to jako kaÏdému dítûti v zákulisí,
ale na jevi‰tû má pfiísn˘ zákaz. Nechci, aby
ztratil dûtství, vysedával po veãerech s dospûl˘mi v kufiárnách a klubech, kde se fie‰í nedûtské vûci, a stal se z nûho mudroprdn˘ mal˘
dospûl˘.
Mluvíte z vlastní zku‰enosti?
Ne, vlastnû ano. My jsme to totiÏ mûli taky
zakázané. Chodili jsme do divadla jen jako diváci a jsem rád, Ïe to tak bylo.
Va‰e berle kvÛli natrÏenému vazu svûdãí
o tom, Ïe sport pofiád zÛstává va‰ím koníãkem
ãíslo jedna?
Nedovedu si pfiedstavit, Ïe bych se neh˘bal.
Od ‰esti jsem hrál hokej, pak fotbal, a kdyÏ
jsme se pfied ‰esti lety pfiestûhovali do Modfiic,
kde máme hfii‰tû za domem, okamÏitû jsem si
vyfiídil pfiestup z Bratislavy, abych mohl hrát
„pralesní ligu“ za staré chlapy. Jste na ãerstvém
vzduchu, pfiijdete na jiné my‰lenky… Sport
a divadlo, to jsou dva paralelní svûty, které se
navzájem prostupují. Hrajete pro diváky, v˘sledky ve sportu jsou sice lépe mûfiitelné,
ale na druhé stranû, nareÏírovat to nejde
a vÏdycky to dopadne jinak.
Text: (jih),
foto: jef Kratochvil
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rodinné zlato

carli rebecca jefferson
Angliãanka Carli Rebecca Jefferson je choreografkou uÏ druhého muzikálu v Brnû.
Oba reÏíroval Petr Gazdík. První z nich byl
fantasy muzikál Let snÛ LILI a nyní jde
o mysteriózní titul Pískání po vûtru z dílny
muzikálového krále Andrew Lloyd Webbera.
Energická tmavooká dívka musí nyní stejnû
jako v LILI rozpohybovat a roztanãit velkou
skupinu mládeÏe a dûtí. Z rodného Essexu se
stûhovala po dokonãení Dance & Visual
Practice na Brighton University v roce 2000.
Právû tady na‰la svÛj multifunkãní pohled na
tvorbu pﬁi studiu umûleck˘ch disciplín jako

svûtlo, film, instalace nebo sochaﬁství. Na ãeskou pÛdu pﬁi‰la Carli uÏ v roce 2003 a o dva
roky pozdûji zaãala Ïít v Praze, kde spolupracovala na mnoha zajímav˘ch projektech, ale
také s mnoha v˘znamn˘mi tuzemsk˘mi interprety jako Ondﬁej Havelka a jeho Melody
Makers, Jiﬁí Korn nebo Lucie Bílá. Vytvoﬁila
choreografii pro Project S.O.U.L., Nesnesitelnû svat˘, ãásti scén v muzikálu Quasimodo,
seriál První krok, DrÏ hubu a krok, Dûti ulice
z produkce JAMU Brno. Jako choreografka
se vloni podílela na muzikálu Antoinetta –
královna Francie v Divadle Hybernia, kde si
11

letos pro zmûnu stﬁihla muzikál Pfiízrak Lond˘na. Pracuje pro âeskou televizi na druhé
ﬁadû zábavné show Nejchytfiej‰í âech.
TvÛj umûleck˘ rukopis a styl nemá pevné hranice. Jsi choreografkou, multifunkãní taneãnicí, perkusionistkou, klaunem, textafikou,
moderátorkou, pí‰e‰ texty k písním. To je obdivuhodn˘ zábûr. âím jsi ale na konci roku
2015 nejvíc?
Je to opravdu rÛzné a je to mezi tím v‰ím, co
jsi jmenoval. Pfiichází to ve vlnách. Umûní je
jedna velká vûc a já miluju nejrÛznûj‰í fúze
stylÛ. VÏdy mi nejvíc vyhovuje nûjaké médium, právû teì je to choreografie. Lidi tady
poznali po více neÏ dekádû, co tady bydlím,
pro co mám talent. Já vÏdy uvaÏuju v souvislostech ve velk˘ch kompozicích, coÏ se právû
hodí u muzikálu. VÏdy se snaÏím o velk˘ pohybov˘ ãi pohybující se obraz. To mne na
tomto Ïánru baví – má‰ ãas, prostor, lidi a jejich energii a v‰e je nutné sloÏit do velkého obrazu.
V roce 2001 jsi získala angaÏmá pro evropské
turné u slavné skupiny STOMP a vystupovala
aÏ do roku 2004 po celém svûtû. Proã jsi poté
zakotvila právû na ãeské pÛdû?

Poznala jsem tady spousty umûlcÛ. A taky
jsem cítila, Ïe tady mohu pracovat ve vût‰ím
klidu neÏ v Anglii, kde je ‰ílen˘ tlak na rychlost, vût‰í stres kvÛli penûzÛm. V âechách
a na Moravû cítím velkou magii a ta mne pfiitahuje. Tak moÏná proto. Lidi tady mají velik˘
talent a zfiejmû mají to správné spojení
s nebem a zemí. Poznala jsem lidi skuteãnû po
celém svûtû, tady dávají do v‰eho srdce. A já
nejsem ãistû jenom technická, nejde mi jen
o tanec a kroky. Chci otevírat lidem i jiné
cesty k srdci, expresi a emocím.
Má‰ svoji kapelu The Merry Freaks. Jsi i muzikantka?
Je to takov˘ experiment. V té kapele bubnuju,
stepuju a zpívám. Ale samozfiejmû nezpívám
tak dobfie jako tfieba v Brnû muzikáloví zpûváci. Dlouho jsem spolupracovala s kapelami
jako CCTV ALLSTARS, anebo vystupovala
jako host pro Mr. Loco, Los Chilakillerz,
Tapped, Duchess & the Kittens, Beat Burger
band, ale teì se vûnuji hlavnû seskupení
The Merry Freaks. Je to moje hudební miminko a je hodnû experimentální a vzru‰ující!
Pracovala jsi se slavn˘mi popov˘mi zpûváky,
Jifiím Kornem a Lucií Bílou, vstoupila do vel-

V Mûstském divadle Brno jsem v‰ak pocítila
i dal‰í velmi dÛleÏitou vûc. Lidé tady chtûjí divadlo skuteãnû dûlat. Nejde jim o peníze,
slávu ãi jak budou famóznû vypadat nebo Ïe
se stanou celebritami. Prostû jim tady nejde
o ego. A pak dal‰í velká vûc. V Brnû hrají mu-

k˘ch praÏsk˘ch muzikálov˘ch produkcí. âím
si svÛj úspûch ãi toto zapu‰tûní kofienÛ vysvûtluje‰?
Lidé asi poznali, Ïe mám zku‰enosti, a moÏná
také to, Ïe mám zcela jin˘ energetismus.
Obãas se cítím jako UFO. Hodnû reaguji na

Zajímá mne energie lidí.
zikál s Ïiv˘m orchestrem, nedûlají nic poloviãatû na playback. Howgh! To mne fascinuje
a imponuje mi to! Mám problém se vrátit
k muzice ze záznamu…
Co je nejtûÏ‰í na práci choreografa s dûtmi?
Jde o to udrÏet si pozornost. Pfiitáhnout je
k tomu tématu. Já jsem ale uÏ dfiíve pracovala
s dûtmi tfieba na slavném festivalu v Edinburghu. âasto jsem dûlala také s postiÏen˘mi
dûtmi, ãi dûtmi, které mûly nûjak˘ handicap
– hluchotu, autismus. NejdÛleÏitûj‰í je zábavnû s nimi drilovat, ale hlavnû je inspirovat.
A je rozdíl mezi divadelní muzikálovou prací
a praxí v Brnû a v Praze?
Je, a velik˘. Tady se tvofií neustále nové vûci,
lidé pasivnû nestojí, ale opravdu zkou‰ejí.
V Praze jde o dlouh˘ proces. Tfii mûsíce se
zkou‰í a herci ãi komparz za zkou‰ení nic ne-

energii lidí. Dost jsem cestovala a na mnoha
místech nerozumûla jazyku. Musela jsem tfieba
lidi ãíst jako klaun pfies jiné vûci, tfieba právû
pfies jejich energii. âlovûk získá jin˘ vnitfiní
pfiístup k lidem a jejich náboji. To je dÛleÏité.
âeho si ze své práce cení‰ zatím nejvíc?
V‰e mûlo zcela rÛzné kvality. Antoinetta – královna Francie byla obrovskou produkcí, s Losers Cirque Company jsem si zase vyzkou‰ela
tfieba akrobacii. V Brnû mne u LILI i u Webberova Pískání po vûtru dûsnû bavila a inspirovala muzika.
Jak ses ocitla v Brnû, jak do‰lo k seznámení
s reÏisérem a hercem Petrem Gazdíkem?
Zavolal mi jednou telefonem, jestli s ním nechci dûlat LILI, ale Ïe je tam moc dûtí. Já jsem
i po telefonu cítila jeho srdce, mluvím o srdci
dítûte v dospûlém tûle. Tak jsem k˘vla.
12 12
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ROâNÍ P¤EDPLATNÉ 2016
Bruce Joel Rubin, Dave Stewart, Glen Ballard

DUCH

HUDEBNÍ SCÉNA
Legendární pﬁíbûh o neomezené síle lásky je znám˘ ze
slavného filmového zpracování Jerryho Zuckera z roku
1990. Patrick Swayze a Demi Mooreová v hlavních rolích
tenkrát okouzlili diváky pohádkov˘m vyprávûním o tom,
jak mÛÏe skuteãná láska pﬁekonat i samotnou smrt. Sam
a Molly jsou ‰Èastn˘ pár, jenÏe Sam je jedné noci zavraÏdûn. Jeho duch ov‰em zÛstává na zemi, protoÏe nenalezne klid, dokud svou nespravedlivou smrt neobjasní.
Pﬁíbûh kombinuje romantickou zápletku s detektivním pﬁípadem, v nûmÏ postupnû vychází najevo, Ïe za Samovou smrtí stojí jeho kolega z banky. SamÛv duch
komunikuje s Molly prostﬁednictvím pra‰tûné ‰arlatánky
Ody Mae a snaÏí se ji chránit.
Muzikálová verze zachovává pÛvodní syÏet, kter˘ umnû
kombinuje milostn˘ pﬁíbûh s komediálními a dramatick˘mi prvky. ZároveÀ posouvá hranice inscenování pouÏíváním nejmodernûj‰ích technologií, které na jevi‰ti
umoÏní prolínání skuteãného a nadpozemského svûta.
Na Hudební scénû jsou k vidûní opravdová divadelní
kouzla a iluze, s kter˘mi se u nás diváci zatím nemûli
moÏnost setkat.

dostanou a musí u nûho b˘t. Jsou placení aÏ
za vystupování. To je nûkdy hodnû depresivní
tfieba i pro choreografa, kdyÏ musí takovou
skupinu pofiád nûjak zaujímat. Tanec je fyzicky skuteãnû nároãn˘ proces.
A co se ti líbí na titulu Pískání po vûtru?
Muzikál je inspirovan˘ stejnojmenn˘m filmem z roku 1961 a jeho scénáfi vznikl podle
novely Mary Hayley Bellové a byl nominován
na pût britsk˘ch filmov˘ch cen. TakÏe to napsala Angliãanka. Líbí se mi také témata
o srdci, dÛvûfie, vztahu puberÈákÛ a dospûl˘ch.
Nejsem vûfiící ãlovûk, nejsem pokfitûná. Vûfiím
ale moc v srdce a potenciál lidí. V tomto titulu
jsou pro mne nejdÛleÏitûj‰í témata dÛvûry
a lítosti a také potenciál kaÏdého ãlovûka, kdyÏ
cítí lásku.
Jaké bylo choreografické zadání muzikálu Pískání po vûtru?
Nejde ani tak o vazby, ale je to hodnû o tlaku
dospûl˘ch na dospívající lidi. To chceme nejvíce vyjádfiit. Líbí se mi tato práce, není to
totiÏ jen o tancování, ale o dûlání ãiteln˘ch

a ne zbyteãn˘ch pohybÛ. Lidé se nauãili pfiem˘‰let. Také dûláme scénu utkání se s ìáblem,
ale více prozrazovat nechci.
Jsi svûtobûÏník. Bude na místû otázka co, kdy
a kde tû tedy ãeká?
Chci se vrátit do Anglie, kde budu mít pár
projektÛ. Potom odjíÏdím do Mexika. Za svojí
láskou a za trochu jin˘m Ïivotním stylem.
Mají tam v˘teãné avokádo a je‰tû lep‰í mango.
A hlavnû lidé tam mají na tváfii pofiád úsmûv.
A také pro mne bude klíãovou vûcí práce
s lidmi. Chci studovat a uÏívat v‰echny druhy
umûní, které jsem dûlala, pro speciální terapie.
Chci pomáhat lidem se otevfiít a ukázat jim,
Ïe mohou vyuÏívat dar magie, kterou umûní
pfiiná‰í. Ráda se sem po ãase vrátím, dvanáct
let, co jsem tady proÏila, to nejde zahodit.
Nyní ale musím i já poslouchat svoje srdce.
Text: Lubo‰ Mareãek,
foto: jef Kratochvil
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ztrácí svou pÛvodní tváﬁ, vzdaluje se milované Marii a ãím
vût‰í je jeho sláva, tím osamûlej‰ím se stává. S pﬁíchodem Satany se situace je‰tû pﬁiostﬁuje, aãkoliv Johnny
koneãnû uvidí svût kolem sebe, svoji du‰i zcela ztrácí.
Na‰tûstí je tu je‰tû Marie, která na starou lásku nezapomíná a stojí jí za to o ni, respektive o nûj, bojovat i se samotn˘m peklem… Vedle nového, aktuálního pojetí
známého pﬁíbûhu nabízí muzikál hudbu slavného a zku‰eného nûmeckého producenta a autora Ralpha Siegela,
jehoÏ písnû pro rÛzné interprety nûkolikrát vyhrály mezinárodní soutûÏ Eurovize.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jiﬁí Mach nebo Du‰an Vitázek, Lucie Bergerová
nebo Hana Holi‰ová nebo Svetlana Janotová, Radka
Coufalová nebo Andrea Zelová, Alan Novotn˘ nebo Ale‰
Slanina a dal‰í.
Dennis Martin

OSTROV POKLADÒ
HUDEBNÍ SCÉNA
Robert Louis Stevenson se narodil v roce 1850 ve skotském Edinburghu. Od narození trpûl tuberkulózou,
a proto znaãnou ãást dûtství strávil v posteli a poslouchal

ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Svetlana Janotová nebo Ivana Odehnalová, Ale‰
Slanina nebo Du‰an Vitázek, Zdena Herfortová nebo
Markéta Sedláãková nebo Andrea Zelová, Robert Jícha
nebo Ondﬁej Studénka a dal‰í.
Stanislav Mo‰a, Ralph Siegel

JOHNNY BLUE

HUDEBNÍ SCÉNA
Nov˘ pÛvodní muzikál Johnny Blue je inspirovan˘ faustovsk˘m tématem. Johnny Blue je slep˘ pouliãní zpûvák,
kterého ìábel, zde v podobû Ïeny Satany, svede na svou
cestu. V˘mûnou za nûco tak nehmatatelného a nejistého
jako je du‰e, nabídne Satana Johnnymu dar vidûní.
Dokud Johnny zpívá na ulici, vede spokojen˘ Ïivot, má
vedle sebe svou milovanou Marii, a tak se zdá, Ïe mu nic
nechybí. Pak se ov‰em objeví pﬁítel z dûtství Fred, kter˘
jej pﬁesvûdãí, Ïe se stane jeho manaÏerem a dostane ho
do velkého ‰oubyznysu. Johnny má totiÏ vzácn˘ talent,
na nûmÏ se mÛÏe pﬁiÏivit i spousta okolních rádoby pﬁátel. Johnny v nabl˘skaném pozlátkovém svûtû pomalu

vyprávûní pirátsk˘ch historek svého otce, v˘znamného
stavitele majákÛ. Thomas Stevenson si pro svého syna
pﬁedstavoval podobnou kariéru, proto byl velice zklaman˘, kdyÏ se Louis rozhodl stát se spisovatelem.
Mezigeneraãní spory a nepochopení mezi otcem
a synem jsou také jednou z hlavních dûjov˘ch linek nového muzikálu. Nûmeãtí autoﬁi Dennis Martin a Christoph
Jilo jsou u nás známí jiÏ díky úspû‰nému muzikálu Pa-
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odpovûì v podobû dobrého, leã poÈouchlého ‰pr˘mu vyvolá vpravdû melu, chaos, ba hysterickou atmosféru. V˘mûna názorÛ eskaluje, pﬁekvapení stíhá pﬁekvapení, uÏ
nejde o jméno pro dítû: z rodinn˘ch skﬁíní vypadávají rozliãní kostlivci a praní ‰pinavého prádla doprovázejí zpovûdi upﬁímné, aÏ to bolí. Pﬁátelská slezina se stává noãní
mÛrou v‰ech zúãastnûn˘ch.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Alena Antalová, Viktor Skála, Martin Havelka,
Jakub Uliãník a Viktória Matu‰ovová.

peÏka. Ve svém novém pﬁíbûhu spojují skuteãn˘ Ïivot
spisovatele Stevensona s pﬁíbûhem jeho nejznámûj‰í
knihy Ostrov pokladÛ. Zromantizovan˘ svût pirátÛ, nekoneãn˘ch moﬁsk˘ch scenérií, nedobytn˘ch lodí, pust˘ch
ostrovÛ a zakopan˘ch pokladÛ se zde prolíná s realistick˘mi problémy mladého muÏe, kter˘ se navzdory otci vydává za sv˘m snem, odjíÏdí do PaﬁíÏe, aby zde v centru
nespoutané bohémy na‰el nejen téma pro svou prvotinu,
ale také potkal svou Ïivotní lásku Fanny Osbourneovou.
Její syn Lloyd je Louisovi nejen mlad˘m pﬁítelem, ale také
prvním ãtenáﬁem a zároveÀ i inspirací pro novou knihu
o pirátech. Mal˘ Lloyd se ve fiktivním pﬁíbûhu stává
Jimem Hawkinsem a i dal‰í postavy skuteãného Ïivota
oÏívají v knize jako posádka slavné Hispanioly, jako jednonoh˘ John Silver ãi pomaten˘ Ben Gunn. Jak to tentokrát dopadne se slavn˘m pokladem kapitána Flinta
i samotn˘m osudem Roberta Louise Stevensona se diváci Hudební scény pﬁesvûdãí v dobrodruÏném muzikálu
plném nádherné fantazie.
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Luká‰ Janota nebo Ale‰ Slanina, Lucie Bergerová
nebo Hana Holi‰ová nebo Ivana VaÀková, Martin Havelka nebo Ladislav Koláﬁ, Petr ·tûpán nebo Jakub Zedníãek nebo Jozef Hru‰koci, Jiﬁí Mach nebo Du‰an Vitázek
a dal‰í.

Nikolaj Vasiljeviã Gogol

MRTVÉ DU·E

âINOHERNÍ SCÉNA
Pﬁíbûh Gogolova grotesknû realistického románu je – podobnû jako jeho slavná komedie Revizor – zaloÏen na
nádherné anekdotû a kouzelné mystifikaci. Jedná se
o dobrodruÏnou pouÈ zchudlého ‰lechtice âiãikova, kter˘
si usmyslel zbohatnout nákupem zemﬁel˘ch nevolníkÛ,
z nichÏ statkáﬁi museli do pﬁí‰tího sãítání lidu platit danû.
Na tyto „mrtvé du‰e“ chce âiãikov získat dotaci ãi pÛjãku
na pÛdu od státu. Jeho cesta po statkáﬁích odhaluje pitoreskní ruskou spoleãnost své doby stejnû jako pestrobarevnou galerii v˘razn˘ch lidsk˘ch typÛ se v‰emi jejich
smû‰nû záporn˘mi stránkami. Gogol byl bﬁitk˘m kritikem
panujícího systému a ve svém díle nesmiﬁitelnû odsuzoval nevolnictví, lidskou bídu, utrpení a zoufalství; napadal
tupost, ziskuchtivost, lakotu, korupci a sobeckou bezohlednost – jak potﬁebné i dnes, Ïe? Jeho komedie, dramata i prózy mají tento pﬁesah zejména pro svÛj
jedineãn˘ grotesknû-satirick˘ humor.
Za svÛj strhující v˘kon v hlavní roli získal Michal Isteník
prestiÏní Cenu Thálie 2014!
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Michal Isteník, Petr ·tûpán, Zdenûk Junák, Alan
Novotn˘, Jan Mazák, Patrik Boﬁeck˘, Viktor Skála, Jaroslav Matûjka, Jana Musilová, Lenka Janíková, Eva Ventrubová, Lenka Bartol‰icová a dal‰í.

Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière

JMÉNO

âINOHERNÍ SCÉNA
Vtipná, krutá, dojemná i chytrá hra o muÏích, Ïenách
a jejich vztazích je z rodu rychlopaln˘ch konverzaãek;
stojí na brilantních dialozích a vychází z faktu, Ïe s pﬁíbuzn˘mi, partnery a pﬁáteli je to jako s knihami: mít je doma
je‰tû neznamená mít je pﬁeãtené.

Objednávky na Roãní pfiedplatné 2016
pfiijímá komerãní oddûlení divadla,
Lidická 12, 602 00 Brno,
telefon: +420 533 316 352.
Cena: 2.100,- Kã;
pro dÛchodce, studenty
a drÏitele prÛkazÛ ZTP a ZTPP
1.600,- Kã.

Vincent je ãtyﬁicátník v nejlep‰í formû, úspû‰n˘ makléﬁ
s nemovitostmi, kter˘ oãekává narození prvního potomka. Zrovna se dostavil na opulentní veãeﬁi, kterou poﬁádá jeho mlad‰í sestra Elisabeth a ‰vagr Pierre, profesor
literatury. Malou rodinnou se‰lost doplÀuje VincentÛv kamarád od ‰kolky Claude, zdánlivû pﬁiboudl˘ chlapík, kterého v‰ak v‰ichni zúãastnûní pokládají bezmála za ãlena
rodiny (a jak se vposled ukáÏe, ono „bezmála“ není zcela
na místû). Je‰tû se ãeká na Annu, Vincentovu tûhotnou
partnerku, která vÏdy a v‰ude chodí pozdû. K ukrácení
chvíle poslouÏí radostn˘ bombov˘ útok na Vincenta v podobû otázek stran jeho otcovství. BliÏní zejména zajímá,
jak se VincentÛv prvorozen˘ bude jmenovat. Tipují, dohadují se, navrhují. Po soustﬁedûném nátlaku Vincent
z hecu ﬁekne, Ïe dá svému synovi jméno Adolphe. A jeho

Pfiedplatné lze zakoupit od
2. listopadu 2015
kaÏd˘ v‰ední den
od 9.00 do 16.00 hodin.
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hrajeMe
Andrew Lloyd Webber, Jim Steinman:
PÍSKÁNÍ PO VùTRU
Pfiedstavovat na‰im divákÛm muzikálového krále
Andrew Lloyd Webbera opravdu není nutné, vÏdyÈ
znaãnou fiádku jeho svûtov˘ch hitÛ jsme jiÏ mûli
moÏnost uvést i v na‰em divadle. Za v‰echny
pfiipomeÀme alespoÀ Jesus Christ Superstar, Josef
a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È, Evita ãi Koãky. Od
fiíjna 2015 zdobí repertoár MdB dal‰í titul z dílny
tohoto mága hudebního divadla. Pískání po vûtru
je muzikál inspirovan˘ stejnojmenn˘m filmem
z roku 1961, kter˘ se stal pfiedev‰ím v anglosaském
svûtû velmi oblíben˘m. Filmov˘ scénáfi vznikl podle
novely Mary Hayley Bellové a byl nominován na
pût britsk˘ch filmov˘ch cen. Vypráví pfiíbûh tfií
farmáfisk˘ch dûtí z Louisiany, které ve stodole
náhodou narazí na záhadného muÏe, a ovlivnûny
pfiíbûhy, které poslouchají v nedûlní ‰kole, ho
zaãnou povaÏovat za JeÏí‰e Krista. Ve skuteãnosti
ov‰em muÏe hledá policie, ale dûti se v‰emoÏnû
snaÏí mu pomoci a dále ho ukr˘vají. Dûj je splétán
nevinn˘m svûtem dûtí s cynick˘m svûtem
dospûl˘ch a je emotivním pfiíbûhem, v nûmÏ se
pfiedstavivost stfietává s realitou. Touto inscenací
navazujeme i na na‰i dlouholetou systematickou
práci s dûtsk˘mi interprety.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Petr Gazdík, Eli‰ka Skálová, Du‰an Vitázek,
Viktória Matu‰ovová, Tomá‰ Sagher, Jifií Mach
a dal‰í.
Daniel Große Boymann, Thomas Kahry:
VRABâÁK A ANDùL
Edith Piaf a Marlene Dietrich. Dvû velká jména
svûtového ‰oubyznysu. První si svût podmanila
sv˘m zpûvem, dojemn˘m Ïivotním pfiíbûhem a nenápadn˘m zjevem, druhá okouzlovala svou krásou,
elegancí, uhranãiv˘m pohledem a byla jednou
z prvních evropsk˘ch, respektive nûmeck˘ch hereãek, která se dokázala prosadit v Hollywoodu.
První cel˘ Ïivot touÏí po opravdové velké lásce
a novému citu vÏdy maximálnû propadá, ta druhá
stfiídá muÏe (a snad i Ïeny) jako kabáty a nezastírá
svÛj cynick˘ pohled na romantiku. První umírá vysílením v sedmaãtyfiiceti letech, celá Francie pro ni
truchlí, druhá se doÏívá úctyhodn˘ch jednadevade-

sáti let, ale rodné Nûmecko ji povaÏuje za zrádkyni.
Jsou natolik rozdílné, ale pfiitom dokáÏou najít spoleãn˘ rytmus, spoleãná témata a dokonce i spoleãnou lásku.
Hudební drama, pohrávající si s osudy, milostn˘m
pfiíbûhem a historií pfiátelství tûchto nezapomenuteln˘ch Ïen podle námûtu Davida Winterberga,
mûlo premiéru v roce 2014 ve vídeÀském Burgtheatru, kde se setkalo s odzbrojujícím úspûchem.
Není divu, vÏdyÈ v prÛbûhu inscenace zazní (samozfiejmû naÏivo, v podání hereãek) témûfi dvû desítky
nesmrteln˘ch písní obou protagonistek!
ReÏie: Stanislav Mo‰a, Igor Ondfiíãek
Hrají: Hana Holi‰ová nebo Markéta Sedláãková,
Katarína Mikulová nebo Ivana VaÀková, Andrea
Zelová, Barbora Remi‰ová, Robert Jícha a Alan Novotn˘.
Alan Jay Lerner, Frederick Loewe:
MY FAIR LADY (ZE ZEL≈ÁKU)
Slavn˘ americk˘ muzikál, vznikl˘ na motivy známé
divadelní hry G. B. Shawa Pygmalion, vypráví
znám˘ pfiíbûh kvûtináfiky Lízy Doolittlové, která
projde promûnou v sebevûdomou mladou dámu…
To, Ïe Líza i její otec, popeláfi Alfréd Doolittle,
mluví v originále anglick˘m dialektem cockney, inspirovalo autora úpravy a reÏiséra Stanislava Mo‰u
k pfievedení hry do brnûnského prostfiedí
a k pouÏití místního náfieãí, brnûnského hantecu.
Tak se zrodila My Fair Lady s pfiívlastkem ze ZelÀáku, protoÏe postava Lízy se pfiesunula z pÛvodní
lond˘nské trÏnice Covent Garden na brnûnsk˘
Zeln˘ trh. Nejde totiÏ jen o jazykovou inovaci, ale
i o posun do místních reálií. A tak postavy v úvodu
nevychází z Královské opery, ale z Reduty, kde nehráli Verdiho Aidu, ale lidovou operetku Na t˘ louce
zelen˘…
Díky vtipné úpravû a vynikajícím hlavním pfiedstavitelÛm je inscenace, kterou doprovází osmiãlenn˘
Ïiv˘ orchestr, jedním z nejvyhledávanûj‰ích pfiedstavení MdB – vÏdyÈ od roku 1999, kdy byla poprvé uvedena na âinoherní scénû, má na svém
kontû jiÏ 300 vyprodan˘ch repríz!
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Radka Coufalová nebo Markéta Sedláãková,
Martin Havelka nebo Petr ·tûpán, Zdenûk Bure‰,
Zdenûk Junák nebo Ladislav Koláfi, Jifií Mach nebo
Kristian Pekar, Zdena Herfortová a dal‰í.

činoherní scéna

PrograM listoPad

hudební scéna

zadáno

SP

3.11. út 19.00 Pískání po větru

A2/AB2

4.11. st 18.30 Pískání po větru

7.11. so 19.00 vrabčák a anděl

9.11. po 19.00 My fair lady (ze zelňáku)

2.12. st 18.00 Mrtvé duše

2.11. po 18.00 Pískání po větru

6.11. pá 19.00 vrabčák a anděl
8.11. ne 19.00 splašené nůžky

1.12. út 18.00 Mrtvé duše

1.11. ne 18.00 Pískání po větru

1.11. ne 19.00 donaha!

6.11. pá 14.00 vrabčák a anděl

činoherní scéna

1.11. ne 14.00 Pískání po větru

1.11. ne 14.00 donaha!

5.11. čt 18.00 dvojitá rezervace

PREMiéRA

12.11. čt 14.00 král lear

zadáno

14.11. so 19.00 král lear

C5/E5

13.11. pá 19.00 král lear

E7

10.11. út 19.00 My fair lady (ze zelňáku)
11.11. st 19.00 My fair lady (ze zelňáku)

13.11. pá 19.00 vrabčák a anděl

15.11. ne 19.00 král lear

P

17.11. út 19.00 král lear

A1/AB1

22.11. ne 19.00 noc na karlštejně

15.11. ne 14.00 vrabčák a anděl

15.11. ne 18.00 vrabčák a anděl

4.12. pá 19.00 Brouk v hlavě

PrograM Prosinec

DERniéRA

1.12. út 18.00 let snů lili

P18

2.12. st 18.00 let snů lili

PPP

3.12. čt 18.00 let snů lili

PP1

5.12. so 14.00 let snů lili

5.12. so 18.00 Brouk v hlavě

6.12. ne 17.00 splašené nůžky

DivADElní kluB

hudební scéna

7.12. po 18.00 král lear

zadáno

9.12. st 19.00 král lear

A2/AB2

12.12. so 19.00 donaha!

zadáno

SP

8.12. út 19.00 král lear

zadáno

11.12. pá 19.00 donaha!

Spla‰ené nÛÏky

16.11. po 19.00 král lear

12.11. čt 19.00 vrabčák a anděl

3.12. čt 18.00 Mrtvé duše

vEřEjná gEnERálkA

13.12. ne 18.00 donaha!
14.12. po 19.00 donaha!

C2/E2

17.12. čt 19.00 Pískání po větru

A2015/M2015

A4/AB4
Pískání po vûtru

Noc na Karl‰tejnû

16.11. po 19.00 My fair lady (ze zelňáku)
17.11. út 14.00 My fair lady (ze zelňáku)
17.11. út 19.00 My fair lady (ze zelňáku)

18.11. st 19.00 splašené nůžky

18.12. pá 17.00 Pískání po větru

7.12. po 19.00 vrabčák a anděl

19.11. čt 18.00 splašené nůžky

8.12. út 18.00 vrabčák a anděl

20.11. pá 19.00 splašené nůžky

10.12. čt 18.00 těžká Barbora

23.11. po 19.00 dvojitá rezervace

18.12. pá 19.00 červené komety

24.11. út 19.00 dvojitá rezervace

19.12. so 19.00 červené komety

C5

21.12. po 19.00 červené komety

D

20.12. ne 19.00 červené komety

25.11. st 19.00 Podivný případ se psem

26.11. čt 18.00 vrabčák a anděl

23.11. po 19.00 noc na karlštejně

27.11. pá 19.00 vrabčák a anděl

24.11. út 19.00 noc na karlštejně

28.11. so 14.00 vrabčák a anděl

28.11. so 18.00 vrabčák a anděl

26.11. čt 19.00 král lear

T2015/Z2015

28.11. so 19.00 král lear

A5/AB5

27.11. pá 19.00 král lear

29.11. ne 18.00 Podivný případ se psem

30.11. po 19.00 Mrtvé duše
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R2015/X2015

A4/AB4

A6/AB6

22.12. út 18.00 křídla 2014/2015

20.12. ne 14.00 Pískání po větru

A6/AB6

19.12. so 19.00 Pískání po větru

18.12. pá 14.00 červené komety

22.11. ne 18.00 jméno

19.12. so 14.00 Pískání po větru

zadáno

20.12. ne 18.00 Pískání po větru
21.12. po 18.00 Pískání po větru

P

22.12. út 18.00 vánoční koncert javory + javory beat

23.12. st 18.00 vánoční koncert javory

A1

27.12. ne 14.00 sněhurka a sedm trpaslíků
27.12. ne 18.00 sněhurka a sedm trpaslíků

27.12. ne 18.00 dvojitá rezervace

28.12. po 19.00 dvojitá rezervace

28.12. po 14.00 sněhurka a sedm trpaslíků

30.12. st 19.00 červené komety

30.12. st 19.00 johnny Blue

28.12. po 18.00 sněhurka a sedm trpaslíků

29.12. út 18.00 splašené nůžky

31.12. čt 18.00 johnny Blue

31.12. čt 18.00 červené komety
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Andreas Sauter, Bernhard Studlar:
âERVENÉ KOMETY
Sestry Lili a Bibi Krollovy uÏ mají dost celého
toho pfiedvánoãního a vánoãního ‰ílenství
i zufiivého nakupování a rozhodly se letos Vánoce
bojkotovat. Bibi by nejrad‰i odletûla do Dubaje,
Lili zase podle konstelace hvûzd zjistila, Ïe je
nejvhodnûj‰í doba poãít dítû se sv˘m manÏelem
Leopoldem. JenÏe Leopold se na to se svou
kocovinou po vánoãním veãírku dvakrát netváfií
a do jejich domácnosti navíc vtrhnou Liliini
a Bibiini rodiãe se stra‰livou zprávou – byl unesen
maminãin mazlíãek, obtloustl˘ kocour Leopold,
a únosci za nûj poÏadují astronomick˘ch 10 000
euro! V únosu má ke v‰emu prsty svérázn˘
postrach okolí, tajemná banda zvaná „âervené
komety“, která se rozhodla v ãase Vánoc bohat˘m
brát a chud˘m dávat… Jestli se Krollov˘m
navzdory v‰emu skuteãnû podafií strávit
„normální“ Vánoce, na to uÏ najdete odpovûì
v brilantní bláznivé komedii renomovan˘ch
souãasn˘ch rakousk˘ch dramatikÛ (za svou hru
A. je nûkdo jin˘ získali v roce 2000 prestiÏní
Kleistovu cenu). âervené komety, jedna
z nejlep‰ích nûmeckojazyãn˘ch komedií souãasnosti, bude v Mûstském divadle uvedena v ãeské
premiéfie.
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Andrea Zelová, Ivana VaÀková, Viktor
Skála, Jakub Uliãník, Erika Kubálková a Jifií
Ressler.

lu‰ka, a hledá svoji ztracenou sestfiiãku Amyru.
Ukazuje se, Ïe král elfÛ Oberon má velké starosti,
neboÈ dosud mírumilovn˘ trollí národ se pod vedením urputného FÛriuse snaÏí elfy vystrnadit
z jejich území. Elfové pfiicházejí o svou magickou
sílu, která dokáÏe svût harmonizovat, neboÈ lidé
na nû pfiestávají vûfiit. Lili se tedy s babiãkou vydává na cestu, na které je ãeká dobrodruÏn˘
pokus o záchranu Elfí fií‰e. Po cestû potkávají
trolla Nemotoruse, kter˘ touÏí b˘t elfem, do
cesty se jim postaví i popleten˘ FÛriusÛv ‰pion
Netop˘rus. Zaãne díky Lili v Elfí fií‰i znovu padat
kouzeln˘ prach? Podafií se Oberonovi a jeho Ïenû
Titanii nastolit klid mezi elfy a trolly? Jak je to
vlastnû s babiããinou minulostí? A stalo se to
v‰echno doopravdy, nebo to byl jen sen?
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Lenka Bartol‰icová nebo Jana Gazdíková,
Natálie Grossová nebo Katefiina Marie Fialová,
Alena Antalová nebo Jana Musilová, Milan
Nûmec nebo Igor Ondfiíãek, Luká‰ Janota nebo
Jakub Uliãník, Jan Apolenáfi nebo Luká‰ Vlãek,
Jifií Mach nebo Karel ·karka a dal‰í.
Paul Pörtner:
SPLA·ENÉ NÒÎKY
Hra nûmecky pí‰ícího autora Paula Pörtnera
pochází z 60. let a je oblíben˘m kusem fiady
divadelních scén. Její pÛvodní provedení se
v Bostonu hrálo pfies dvacet let. Jedná se
o originální ‰ílenou detektivní komedii, která
umoÏÀuje divákÛm zasahovat do dûje
a rozhodovat o dal‰ím prÛbûhu pfiíbûhu. Hra
dokonale mísí napûtí a zábavu a nabízí divákovi
neopakovateln˘ záÏitek, neboÈ publikum se stává
pfiím˘m svûdkem vraÏdy, o níÏ musí následnû
vypovídat a nakonec i usvûdãit vraha. Dûj se
odehrává v kadefinickém salónu „Spla‰ené
nÛÏky“, kam za ponûkud osobit˘m personálem
pfiicházejí náhodní i stálí zákazníci, aby se
nechali ostfiíhat ale zároveÀ i pobavit. Atmosféra
se mûní, kdyÏ piano v prvním patfie pfiestane hrát
a je spáchán zloãin…
ReÏie: Mikolá‰ Tyc
Hrají: Radka Coufalová, Igor Ondfiíãek, Michal
Isteník, Markéta Sedláãková, Rastislav Gajdo‰
a Vojtûch Blahuta.

Martin Lingnau,
Jurrian von Dongen, Koen van Dijk:
LET SNÒ LILI
Tfiináctiletá holãiãka Lili hledá své místo ve svûtû.
S rodiãi se neustále dohaduje o tom, co by mûla
a nemûla dûlat, rodiãe sami se spolu ãasto hádají
a vytváfiejí tak kolem sebe nepfiíjemnou atmosféru. Dosud bylo pro Lili velkou radostí vyrábût
s babiãkou Knihu elfÛ, malovat do ní obrázky,
vym˘‰let pfiíbûhy. Kamarádi se jí ale vysmívají, Ïe
uÏ je na podobné fantazírování velká. KdyÏ se
tedy Lili na zaãátku na‰eho pfiíbûhu znovu ocitá
u babiãky, nechce uÏ její vyprávûní o Elfí fií‰i poslouchat. Jakmile Lili usne, zaãnou se ov‰em dít
podivné vûci… Z Elfí fií‰e pfiilétá Aloe, elf svût20

čert tě veM

sylva sMutná

KdyÏ se vysloví v Mûstském divadle Brno
jméno Sylva Smutná (pro star‰í tvrdohlavce
je‰tû poﬁád svobodn˘m jménem ¤íhová),
zpozorní kaÏd˘ zamûstnanec i externí herec,
kter˘ má s touto scénou co do ãinûní. A není
divu. Sylva Smutná je totiÏ divadelní tajemnicí, asistentkou ﬁeditele Stanislava Mo‰i
a mimo jiné má také za úkol jednu z nejzásadnûj‰ích záleÏitostí kaÏdého divadla – sestavuje hrací plán pﬁedstavení.

Sylva se obvykle neplete ve faktech, v datech
ani titulech. Ov‰em kdyÏ má uvést inscenaci,
která by pro ni byla skuteãnû srdeãní záleÏitostí, tápe.
„Urãitû to byla Vláda Ïen, Sny svatojánsk˘ch
nocí a pozdûji mimo jiné Bídníci. Ov‰em bylo
jich tolik (pfiesnû 275 premiér), Ïe je tûÏké nûkterou z nich upfiednostÀovat,“ fiíká. Jistû je to
i kvÛli tomu, Ïe nûkdej‰í uvadûãka a dne‰ní
tajemnice divadla v mnoha hrách statovala
21 21

(poprvé to bylo v ¤eku Zorbovi v roce 1992,
kdy vytvofiila „sedící Ïenu“), nebo pozdûji
pfiímo hrála. Ráda vzpomíná na Mistra a Markétku, kde bylo osm pfievlekÛ, coÏ byl velk˘
záÏitek. Hroznû ji to bavilo. Ale jak sama fiíká,
postupem ãasu, jak s divadlem zraje, se asi víc
zaãíná na jevi‰ti jaksi stydût. Ov‰em takového
Brouka v hlavû si nenechá ujít nikdy a bude
v nûm vystupovat tak dlouho, jak jen to bude
moÏné. Mimochodem, divadlo jí dalo také
manÏela. I kdyÏ to není herec, v divadle se
s ním jako s nad‰en˘m divadelním fotografem
seznámila. Na prkna, která znamenají svût,
posadili i svého nyní jiÏ tfiináctiletého syna
Vojtu. Potomek pr˘ hercem ale nebude. Láká
ho svût techniky.

Byla jsem taková ta zanícená, zapálená fanynka, která mimo jin˘ch velmi obdivovala
Erika Parduse. Skuteãn˘ impulz, kdy jsem se
definitivnû zbláznila a nabyla pfiesvûdãení, Ïe
v divadle budu jednou pracovat, pfii‰el v roce
1986, kdy jsem vidûla pfiedstavení Vláda Ïen
v reÏii Stanislava Mo‰i. Na tehdej‰í dobu to
byl úÏasn˘ muzikál, skvûlé pfiedstavení, ve kterém dokonce pan Mo‰a jako mlad˘ reÏisér nûkolikrát v záskoku sám hrál. Dodne‰ka si
z tohoto muzikálu pamatujeme s Petrem Gazdíkem vût‰inu textÛ. Tak moc se nám to líbilo.
Do divadla jsem tehdy chodila opravdu
pofiád. Doma jsem mûla sice naplánovanou
budoucnost jako uãitelka, ale v‰echno bylo
jinak.

V roce 1987 jsem byla u Mr‰tíkÛ bezkonkureãnû nejmlad‰í, druhá „nejmlad‰í“ uvadûãka
mûla 63 let. Bylo to za 5,80 korun na hodinu,
program se prodával za korunu padesát,
a kdyÏ dal nûkdo padesátník tuzér, tak to uÏ
byla skoro událost. Ale to mnû bylo jedno. Peníze nehrály roli. Hlavnû, Ïe jsem byla v divadle. Pak jsem nabyla pfiesvûdãení, Ïe mû
‰kola vlastnû hroznû zdrÏuje, a nastoupila jsem
od záfií 1989 jako rekvizitáfika. Dodnes jsem
vdûãná Erikovi za to, Ïe mnû vytvofiil do tohoto svûta iluzí jakousi cestiãku. ProÏila jsem
tady taky divadelní revoluci, coÏ byl sám
o sobû nezapomenuteln˘ záÏitek. Pro divadlo
to v‰ak byla dost blbá doba. Lidé nechodili
a vypadalo to, Ïe se na‰e divadlo úplnû zru‰í.
Nakonec to ale dobfie dopadlo, co zpÛsobilo tu
promûnu?
V Mahenovû ãinohfie, která byla tehdy scénou
ãíslo jedna, se stala neuvûfiitelná vûc, od nich
k nám ode‰ly takové hvûzdy, jako byla Zdena
Herfortová, Zdenûk Junák a Jifií Dvofiák. A situace se otoãila. A definitivní start k souãasné

pfiíbuzn˘ch pracoval shodou okolností v porodnici. Nûkdy po Vánocích, bylo to myslím
26. prosince, mnû ten pfiíbuzn˘ z „ObilÀáku“
zavolal, Ïe paní Gorãicová uÏ porodila a Ïe ji
mám pfiijít nav‰tívit. Hroznû jsem se stydûla,
ale pak jsem to pfiekonala, a jako dnes si pamatuji, Ïe jsem tam pfii‰la s malou orchidejí
a asi pÛldruhé hodiny jsme si povídaly.
A potom jsme se staly kamarádkami. Bylo to
hroznû fajn, rozumûly jsme si, Eva hodnû
ãetla, já pfied maturitou také, povídaly jsme si
o kníÏkách, pak se skamarádila i s mou maminkou. Zaãaly jsme se vzájemnû nav‰tûvovat.
Potom mû Eva vzala do zákulisí, z ãehoÏ jsem
byla samozfiejmû úplnû hotová.
Vzpomenete na své první zamûstnanecké záÏitky na divadelní pÛdû?
Osud tomu asi chtûl, Ïe jsem se po maturitû
nedostala na filosofickou fakultu. Tedy, dostala jsem se jen do nultého roãníku a to jsem
si k tomu musela je‰tû sehnat nûjakou brigádu. A tehdy mnû Erik Pardus nabídl, abych
‰la do divadla dûlat uvadûãku. A to se i stalo.
Se Stanislavem Slovákem, Lucií Brouãkovou
a Janem ·otkovsk˘m pfii sãítání anketních lístkÛ Kfiídla

Dvefie do zákulisí otevfiel divadelní tajemnici Sylvû Erik Pardus
Jak se vÛbec k této ãinnosti, která obãas vyÏaduje schopnosti zdatného ‰achisty ãi tvÛrce sloÏit˘ch kfiíÏovek, usmûvavá brunetka dostala?
Za v‰echno mÛÏe moje láska aÏ posedlost k divadlu, tedy pfiesnûji fieãeno k tehdej‰ímu Divadlu bratfií Mr‰tíkÛ, kam jsem uÏ od roku
1983 jako ãtrnáctiletá studentka gymnázia
mûla páteãní pfiedplatné. Bylo to do první
fiady na balkon a mimochodem – mÛj kamarád, kter˘ si v té dobû se mnou abonentku
taky koupil, chodí do tohoto divadla dodne‰ka bez pfieru‰ení uÏ 33 sezón.

Máte návod, jak se zapálená fanynka mÛÏe
stát souãástí svého oblíbeného divadla?
Bydlela jsem v Barviãovû ulici a dost ãasto se
stávalo, Ïe stejn˘m trolejbusem jako já jel po
pfiedstavení i mÛj oblíben˘ herec Erik Pardus
s Evou Gorãicovou. A mnû hroznû vrtalo hlavou, kde oni vlastnû bydlí. Jednodu‰e fieãeno,
zaãala jsem je ‰pehovat! Brzo jsem zjistila, Ïe
bydlí za rohem v Havlíãkovû ulici, a taky jsem
zjistila, Ïe paní Gorãicová bude mít miminko.
Jako jejich obdivovatelka jsem si umínila, Ïe
musím zjistit, co se jim narodí. Jeden z m˘ch
22
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naPsali o nás

KAÎD¯ SVÉHO VRAHA TVÒRCEM
(…) kadefiníka Tonyho ¤ezníãka, mistrnû komediálnû uchopeného Igorem Ondfiíãkem,
velmi ‰tve Isabelino neutuchající vyhrávání.
TotéÏ se dá fiíci i o jeho kolegyni Barbafie Markové v podání Radky Coufalové, ale ta je s pianistkou moc velká kamarádka na to, aby ji
„odkráglovala“. Nebo ne? Do toho se chce nechat bez objednání ostfiíhat tajupln˘ staroÏitník. Ani dáma z vy‰‰í spoleãnosti nám svûdkÛm
ke klidu nepfiidá. Nic naplat. Spolu s Michalem
Isteníkem a Vojtûchem Blahutou coby vy‰etfiovateli musíme mít oãi na stopkách. (…) Pfiesnû
mífiené naráÏky na brnûnské reálie se záhy obrací do tûÏko pfiedvídatelné (av‰ak dobfie ukoãírované) interakce s diváky. Pfiestávka nenechá
oddechnout nikoho (herce nevyjímaje), aby to
následnû diváci demokratick˘m hlasováním
celé rozhodli. Po vzoru „ná‰ zákazník, ná‰ pán“
se Mûstskému divadlu podafiilo rozstfiihnout ãinoherní úvod sezóny vskutku spla‰enû, a to
v nejlep‰ím slova smyslu.
Klára Tesafiová,
Kult, fiíjen 2015

SPLA·ENÉ NÒÎKY
MùSTSKÉHO DIVADLA BRNO
(…) Spla‰ené nÛÏky jsou originální ‰ílenou detektivní komedií, jejíÏ bûh a rozuzlení skuteãnû ovlivÀuje publikum. Hra mísí napûtí
a zábavu a vlastnû kaÏdá repríza je logicky tak
trochu premiérou. Publikum se tady stává pfií-

úspû‰nosti pak udûlaly Sny svatojánsk˘ch nocí.
Po rekonstrukci hledi‰tû pfii‰la slavná sezóna
1995–1996 s AlÏbûtou Anglickou, Manon Lescaut, Broukem v hlavû ãi West Side Story a od
té doby máme neustále vyprodáno.
Jak se stalo, Ïe jste se z místa uvadûãky pfies
pozici rekvizitáfiky ocitla aÏ na sekretariátu
fieditelství?
Byla to zase tak trochu náhoda, která mnû pomohla k místu tajemnice umûleckého souboru. Tehdej‰í tajemnicí byla paní Jana
Lakomá, která uÏ odcházela do dÛchodu, já se
u ní rok rozkoukávala a poté pfie‰la na její
místo. A vlastnû jsem zaãala oficiálnû v práci
dûlat v‰echno to, co jsem jako divadelní nad‰enec a blázen dûlala uÏ od patnácti let. Vypisovala jsem si u jednotliv˘ch hercÛ tfieba to,
kdo jakou roli hraje, jak to má se zkou‰kami,
tvofiila jsem inventáfie rolí. Umûla jsem – a dodne‰ka umím – vyjmenovat v‰echny tituly
z rÛzn˘ch sezón. Dokonce se mi stává, Ïe mnû
volají kolegové, abych je rozsoudila, kdyÏ se

na toto téma zaãnou dohadovat. TakÏe funguji
i jako divadelní archiv. Ne protoÏe musím, ale
protoÏe mû to opravdu baví.
A na co jste ve své práci nejvíc py‰ná?
Zfiejmû na to, Ïe se je‰tû nikdy nestalo, aby
herci, jenÏ se drÏí rozpisu z hracího plánu,
kter˘ sestavuji poslední dva roky, nûkdy pro‰vihli zkou‰ku ãi pfiedstavení. Plán se sestavuje na dva mûsíce dopfiedu. Musí se v nûm
mimo jiné zohlednit i takové vûci jako poptávka divákÛ, termíny pro abonenty, jaká je
v daném období premiéra a mnohé jiné. Do
toho tfieba zatelefonují firmy, které si pfiímo
objednávají urãitá pfiedstavení. A to jsou ty
kfiíÏovky, kdy se musí napfiíklad sladit zaãátky pfiedstavení, nástupy hercÛ a podobnû.
A obãas jsou i víkendy, kdy se na obou scénách pro celkem 1000 divákÛ hrají i ãtyfii
pfiedstavení. V takov˘ch okamÏicích jde jednodu‰e o skuteãn˘ adrenalin.
Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil
24

m˘m svûdkem vraÏdy, o níÏ musí následnû vypovídat a nakonec usvûdãit vraha. Co je na
tomto interaktivním divadle podle mne nejzajímavûj‰í, vedle onoho nastínûného zábavného obsahu, je dle mne vlastnû tak tro‰ku
sadistick˘ akt – divák se potmû‰ile baví tím,
jak se herci dusí ve vlastní ‰Èávû pfii bezprostfiedních dotazech a reakcích publika, které
skuteãnû nejsou odhadnutelné a herci na nû
musí bezprostfiednû reagovat. V tomto smyslu
je inscenace reÏiséra Mikolá‰e Tyce samozfiejmû originální pfiíleÏitostí pro sextet hercÛ,
z nichÏ se asi nejvíce dafií Radce Coufalové
jako pfiihlouplé kadefinici Barbafie a také
dvûma zákazníkÛm v podání hercÛ Vojtûcha
Blahuty a Michala Isteníka, z nichÏ se nakonec
vyklubou policisté. Teì se spolehnu na publikum, z reakcí premiérového publika bylo
moÏno vyãíst, Ïe je tato nezvyklá hra o komunikaci s protagonisty baví, Ïe si ji uÏívají. (…)
Lubo‰ Mareãek,
âRo3 Vltava, 5. 10. 2015

SPLA·ENÉ NÒÎKY – O SRANDU
SE POSTARALO PUBLIKUM
První ãást této detektivní komedie vÛbec není
‰patná. Na jevi‰ti se pofiád nûco dûje, padají
rÛzné naráÏky a vtípky, pfieváÏnû na souãasné
brnûnské reálie, kter˘m se rádi smûjete, herci
dovádí, ale teprve aÏ je spáchán zloãin a policie
pfii rekonstrukci poÏádá o pomoc a svûdectví
obecenstvo, zaãne ta správná fiachaãka. Podezfielí rÛznû zatloukají a kliãkují, publikum Ïaluje a obviÀuje, podezfielí na to v‰elijak
reagují, improvizují a v‰ichni si to zaãnou uÏívat. Je rozdíl odfiíkat text, párkrát se uklonit
pfii dûkovaãce a jít domÛ, nebo reagovat na
neãekan˘ v˘voj situace, na neãekanou repliku,
a fiíci pfiitom nûco vtipného, co ale zapadá do
hry a odpovídá va‰í figufie. (…) Pûkné je, Ïe
pachatelem mÛÏe b˘t kaÏdá z postav. Radka
Coufalová jako vypoãítavá potvÛrka, Igor
Ondfiíãek jako prchliv˘ vztekloun, Rastislav
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Gajdo‰ coby arogantní recidivista a Markéta
Sedláãková jako noblesní kleptomanka.
V‰ichni mají motiv, v‰ichni mají pfiíleÏitost,
nikdo nemá alibi, na nikoho neukazuje jednoznaãn˘ dÛkaz. TakÏe nakonec dojde k hlasování a publikum mÛÏe demokraticky
rozhodnout, kdo se dostane nikoliv do Senátu, ale do kriminálu. A skuteãnû, v dramatickém závûru, kdy se podezfielí navzájem
obviÀují, se nakonec ukáÏe, Ïe pachatelem je
ten, koho obecenstvo odhlasovalo. (…)
Vratislav Mlãoch,
www.babocka.vram.cz, 21. 9. 2015

bu‰ení do potrubí kladivem a ãasto padají ostrá
slova stejnû tak, jako se vzduchem míhají ostfií
nÛÏek. Tu a tam zazní nûjaká ta melodie
z „rádia“, která nevtíravû a vtipnû prezentuje
muzikálovou tvorbu zdej‰ího divadla, zazvoní
telefon, kde se objednávají zdej‰í herci na stfiíhání atd. Prostû zasazení dûje do brnûnsk˘ch
divadelních reálií je‰tû více podtrhává humorné ladûní pfiíbûhu a pfiedstavuje hlub‰í sepûtí hercÛ s diváky. Zábavná je i pozvánka na
pfiestávku, kdy policie jevi‰tû obeÏene policejní
páskou a diváci si mohou klidnû na chodbû

NEJAUTENTIâTùJ·Í TADY A TEë
(…) dobré herecké v˘kony jsou i v Mûstském
divadle základem úspûchu prakticky jediné
hry svého autora. (…) Igor Ondfiíãek hraje tu
nejlacinûji pojatou postavu vûãnû nadrÏeného
homosexuálního kadefiníka, Markéta Sedláãková upovídané snobské paniãky, Radka Coufalová nahlouplé kadefinice a Rastislav Gajdo‰
pfiízemního gangstera. JenomÏe pak se do dûje
zapojí i Vojtûch Blahuta a pfiedev‰ím aÏ neodolatelnû pohotovû reagující Michal Isteník.
A samozfiejmû ono nevypoãitatelné publikum.
TakÏe tu místo tupouãké detektivky máme
ãistou stand-up akci, ãir˘ adrenalin totální improvizace. Od té chvíle se zde zkrátka hraje to
nejautentiãtûj‰í tady a teì, daleko pfiímûj‰í
zrod dûní na scénû neÏ tfieba v pofiadu Na stojáka. CoÏ je pfiesnû tím, co na Pörtnerovû
hfiíãce stojí za to. (…)
Jana Soukupová,
Mladá fronta Dnes, 26. 9. 2015

nou improvizací testuje kfiehké spojení divákÛ
a hercÛ, ktefií se nenucenû pohybují v jevi‰ti
i hledi‰ti mezi publikem. Cílem je nenachytat
se na hru‰kách, coÏ se hereckému ansámblu
dafií na v˘bornou. (…)
Katefiina ·ebelová,
www.epochtimes.cz, 22. 9. 2015

ROZHÁDANÁ VEâE¤E
(…) Nov˘ pfieklad Petra Christova nastudoval
Petr Gazdík, „muzikálista“ bohat˘ch hereck˘ch zku‰eností, s pochopením pro slovní
i kompoziãní vybrou‰enost brilantní pfiedlohy
s vtipn˘mi bfiitk˘mi dialogy. Pûtice ostfiílen˘ch
interpretÛ v detailnû propracované souhfie demonstruje domácí setkání pfiíbuzenstvím provázan˘ch pfiátel, které se po ‰kodolibém
Ïertíku zvrhne v gradovanou sérii vzájemn˘ch
v˘ãitek, napadání a konfliktÛ, kde se odkr˘vají
roky hromadûné animozity, averze i kfiivdy.
Vít Závodsk˘,
T˘deník Rozhlas, 8. 6. 2015
JMÉNO – KOMEDIE,
KDE NENÍ NOUZE O ZVRATY
(…) Emil Koneãn˘, kter˘ vytvofiil k inscenaci
Jméno scénu, dovede navodit atmosféru pfiíjemného ob˘vacího pokoje, kde se schází pfiátelé.
(…) Kostymérka Eli‰ka Ondráãková nabídla
kost˘my pfiíjemného ladûní i stylu. Postavám

„popovídat“ s hlavním vy‰etfiovatelem o sv˘ch
postfiezích. (…) Ze ‰estice hercÛ lze jen tûÏko
(díky vyrovnan˘m v˘konÛm) vybrat toho nejlep‰ího. Ale asi nejvíce role sedí Igoru Ondfiíãkovi v roli extravagantního kadefiníka Tonyho.
Vtip, se kter˘m rozehrává svÛj part, baví v gestech, barevnosti role, ale i improvizaci projevu.
Zdatnû mu sekunduje zbytek t˘mu – noblesní
dáma bez noblesy Markéta Sedláãková se nebojí ukrást parfém stejnû tak jako filozofovat
o Ïivotû ve vy‰‰í spoleãnosti, Rastislav Gajdo‰
se sv˘m podivínsky arogantním projevem si
získá sympatií publika asi nejménû, coÏ mu
oãividnû vÛbec nevadí. Radka Coufalová v roli
kadefinice Barbary se nebojí bravurnû balancovat mezi realitou a lÏí a zákazníci a policisté
v jednom – Michal Isteník v roli vy‰etfiovatele
Rosického si bez skrupulí ‰vihne part – Pomáhat a chránit – spoleãnû s Vojtûchem Blahutou
ztvárÀujícího mladého, enormnû aktivního
a nezku‰eného kolegu Veverku. Pfiíbûh se sil-

SPLA·ENÉ NÒÎKY SI ST¤IHLY
ZÁBAVNOU SHOW
P¤I VY·ET¤OVÁNÍ ZLOâINU
(…) Po celou dobu trvání dûje diváky provází
nemûnná scéna Karla âapka v podobû moderního kadefinictví, která aÏ hypnoticky upíná
diváckou pozornost na salón, ve kterém se dûj
odehrává. Zde práskají dvefie, které podtrhují
emoce, do toho zní neúprosn˘ klavír, oz˘vá se

FRANCOUZSK¯ HUMOR
V BRNùNSKÉM MùSTSKÉM DIVADLE
Mûstské divadlo Brno baví od poloviny bfiezna
své diváky francouzskou konverzaãní komedií
Jméno. (…) Pomysln˘m vypravûãem celého
pfiíbûhu, jehoÏ hlas mÛÏeme na zaãátku a na
konci pfiedstavení sly‰et z reproduktorÛ, je
Annin manÏel Vincent, kterého velice zdafiile
ztvárnil Martin Havelka. V Ïensk˘ch rolích
excelovaly Alena Antalová a Viktória Matu‰ovová, které se vût‰inu doby snaÏily situaci
uklidnit, nicménû samy mûly v pfiedstavení
hned nûkolik siln˘ch momentÛ, kdy uÏ i jim
do‰la trpûlivost a fiekly sv˘m muÏÛm pûknû od
plic, co si doopravdy myslí. Pûtiãlennou sestavu doplnil Viktor Skála jako univerzitní
profesor literatury Pierre a s rolí „hyacinta“
Clauda (…) se skvûle popasoval Jakub Uliãník. (…)
Silvie Kostovská,
www.generace21.cz, 26. 3. 2015
pokraãování na str. 32
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Hudební scéna – 19. fiíjna 2015
Národní divadlo Praha HUMAN LOCOMOTION

âinoherní scéna – 21. fiíjna 2015
Barbershopera (Velká Británie) T¤I MU·KET¯¤I

divadelní svět Brno 2015
âinoherní scéna – 19. fiíjna 2015
Volkstheater Wien SEDM SMRTELN¯CH H¤ÍCHÒ

âinoherní scéna – 17. fiíjna 2015
Divadlo Drak Hradec Králové POSLEDNÍ TRIK GEORGESE MÉLIÈSE

Přiznávám, že kvůli
mému nabitému pracovnímu programu to
často opravdu nebývá,
což mne mrzí. Ale o to
větší zážitek si odnáším, když se to podaří.
Pokud bych si mohl vybrat žánr, dávám asi
nejvíce přednost muzikálům, a v tom mě
právě Městské divadlo
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N
kazníkům,
jako jsou
ZEM
například Teplárny
Brno, ale také domácnostem. Jak se vám
daří na českém trhu?
Velmi dobře. O slovenský plyn stoupá mezi
českými a zejména moravskými odběrateli zájem, i když obecně
Slovenským plynařům
spotřeba plynu kvůli teplému počasí pose u nás daří
klesla. Vloni jsme například dosáhli druhé
nejvyšší tržby od našeho vstupu na český
trh. A jen za první pololetí roku letošního
Její logo se mezi podporovateli Městnám přibylo více než tisíc nových odběrského divadla Brno objevuje už několik
ných
míst. Jsme rádi, že naši zákazníci dolet, a nikoliv náhodou. Skupina SPP dokáží
ocenit
výhodnou nabídku, kterou pro
dává zemní plyn více jak 1,3 milionu záně
máme.
Sami
si mohou spočítat, kolik
kazníků v Česku a na Slovensku a její
s
námi
ušetří
v
porovnání
s jinými dodavastejnojmenná dceřiná společnost sídlí
teli.
právě v moravské metropoli, odkud osloPřinesou vaše úspěšné obchodní aktivuje zákazníky v celém tuzemsku. V čele
vity i pokračování vaší podpory?
představenstva stojí Ing. Petr Ivánek, kteUrčitě. Považujeme za samozřejmé část
rému jsme položili několik otázek.
zisku vracet do regionu, kde působíme. Aktivně sledujeme především aktivity v obJeště trochu zeměpisu. Vy navíc, pokud
lasti
zdravotnictví, kultury, sportu či
se nepletu, bydlíte v Bratislavě a víkenv
sociální
sféře a snažíme se vytipovat, kde
dově ve Frýdlantu nad Ostravicí. Stíháte
by
naše
pomoc
byla nejúčinnější.
aspoň někdy navštívit Městské divadlo
Brno?

Plyn, jaký svět
neviděl
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Nejvýraznější tvůrčí počin
(dramaturgie, scéna, kostýmy, scénická hudba, choreografie,
rekvizity, masky, vlásenky, plakát, program atp.)

Dennis Martin / Ostrov pokladů
S. Slovák, J. Šotkovský, P. Štěpán, K. Cón / Mendel
aneb Vzpoura hrášků
Texty jsou redakãnû kráceny.
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Nejpopulárnější herečka sezóny

Nejpopulárnější herec sezóny

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

ZDENA HERFORTOVÁ OSLAVUJE
A NAPSALA KNIHU
CeloÏivotní vûrnost brnûnsk˘m jevi‰tím prokázala hereãka Zdena Herfortová, která ve
ãtvrtek oslaví sedmdesáté narozeniny. Za svou
kariéru ztvárnila sto padesát divadelních postav. Kromû Julie nikdy nemûla vysnûné úlohy.
„Byla jsem jedna z tûch ‰Èastn˘ch hereãek, Ïe
si mû vÏdycky role na‰ly,“ fiekla. Její domovské
Mûstské divadlo na sobotu 10. fiíjna naplánovalo galaveãer Vivat Zdena!, spojen˘ se kfitem
knihy Jízda pfies koãiãí hlavy. S ohlédnutím za
Ïivotem i kariérou jí pomohla Vûra StaÀková.
„I kdyÏ její osobní Ïivot mohl b˘t nûkdy jaksi
kopcovit˘, vÏdy se dokázala zvednout, jít dál
a ukázat na jevi‰ti to nejlep‰í,“ uvedla StaÀková. Herfortová zvládá ãinoherní, operetní

Nejpopulárnější inscenace sezóny (zaškrtněte)
Nikolaj Vasiljevič Gogol / Mrtvé duše
B. J. Rubin, D. Stewart, G. Ballard / DUCH
Heinrich von Kleist / Princ Homburský
J. Voskovec, J. Werich, J. Ježek / Těžká Barbora
M. Lingnau, J. van Dongen, K. van Dijk / Let snů LILI
Simon Mawer / Skleněný pokoj
Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière / Jméno
Stanislav Moša, Ralph Siegel / Johnny Blue

ÎIVOT JE KRÁSNEJ,
I KDYÎ NùKDY BOLÍ
Dvû stejnû dlouhé etapy ve dvou nejv˘znamnûj‰ích brnûnsk˘ch divadlech proÏila za témûfi
pÛlstoletí hereãka Zdena Herfortová. Po ‰kole
nejprve strávila ãtyfiiadvacet let v Mahenovû
ãinohfie, aby v souãasném angaÏmá v Mûstském divadle Brno právû vstupovala také do
své ãtyfiiadvacáté sezóny.
Cel˘ Ïivot jste zÛstala vûrná Brnu. Praha vás
nikdy nezlákala?
Natrvalo ne. V Praze jsem mûla rodinu
a svého prvního manÏela Karla Herforta. Neustále jsem tak vlastnû pendlovala mezi Brnem
a Prahou. TakÏe fiíkám, Ïe jsem takov˘ umûfien˘ patriot. VÏdyÈ Praha je od Brna vzdálená
jen dvû stû kilometrÛ, to je nic. Ale je fakt, Ïe
v Brnû jsem doma, a jsem za to ráda.
SvÛj hereck˘ Ïivot jste v Brnû rozdûlila pouze
mezi dvû divadla: Státní divadlo Brno (dne‰ní
Národní – pozn. aut.) a Mûstské divadlo Brno.

Vnímám to jako obrovské ‰tûstí, Ïe jsem tohle mohla zaÏít. V obou divadlech jsem proÏila úÏasné éry spojené s mnoha velk˘mi reÏiséry, ãasto mû
provázelo i nezbytné herecké ‰tûstí. Tû‰í mû, Ïe tohle v‰echno je m˘m prostfiednictvím zaznamenáno. Navíc obû divadla jsou od sebe vzdálená snad
ani ne kilometr, já se narodila v Má‰ovû ulici, takÏe v podstatû na pûtníku
jsem udûlala docela pûknou kariéru.
Mûla jste ‰tûstí, Ïe jste hned po ‰kole zaÏila ve Státním divadle v˘jimeãnou
atmosféru, kterou tehdy podporovala i spoleãenská a politická situace. Vnímali jste to tak?
Je pravda, Ïe tehdy pro nás bylo divadlo v‰ím. Já jsem jím byla naprosto
posedlá a mûla motor pofiád nastartovan˘ na dvû stû procent. B˘vala jsem
ten typ ãlovûka, kter˘ nevidûl sluníãko, nevidûl kvetoucí stromy, ale znal
jenom prkna a jevi‰tû. Jako kÛÀ s klapkami na oãích, kter˘ letûl z divadla
do ‰koly uãit, odtud do televize, potom do dabingu... Divadlo je zkrátka
druh velmi vzácné drogy, která, doufám, bude fungovat v mém popelu
i po smrti. Amen.
Z ãeho ãerpáte energii, která z vás stále ãi‰í?
Základem mojí filosofie je, Ïe kdyÏ vás nic nebolí a nedûjí se vám Ïádné
fatální katastrofy, Ïivot je vlastnû krásnej. Ale on opravdu krásnej je! I kdyÏ
nûkdy bolí a dostaví se vûci, které nejsou úplnû fajn. Ale v tom je právû
ten háãek: umût se vypofiádat i s nepfiíjemnostmi, které vám Ïivot zákonitû
také postaví do cesty. Tam se potom vÏdy ukáÏe prav˘ charakter ãlovûka.
A k tomu, jak se udrÏuji v kondici? Modlím se k Pánu Bohu, abych je‰tû
vydrÏela!
Jak pojmete oslavy?
Sedmdesátiny jsou jiné neÏ ‰edesátiny a neÏ pfiedtím padesátiny. Sama bych
to moÏná chtûla jen tak v tichosti pfiejít, s rodinou to oslavím v soukromí
jen decentnû. Ale beru to jako moÏnost k zamy‰lení, ke zvlá‰tnímu bilancování. Ale to uÏ zavání nostalgií a sentimentem, a to nechci.
Lenka Suchá,
Brnûnsk˘ deník, 6. 10. 2015

KŘÍDLA 2014/2015

i muzikálové role v komediální i váÏné poloze.
„Opl˘vá naprostou a mimofiádnou jevi‰tní,
hereckou, ale i lidskou inteligencí, jeÏ se pojí
s laskavostí a profesionalitou,“ fiekl ‰éf Mûstského divadla Brno Stanislav Mo‰a. Herfortová
k herecké kariéfie smûfiovala od dûtství. Vystudovala Janáãkovu akademii múzick˘ch umûní,
kde pozdûji také uãila, a v roce 1968 nastoupila do angaÏmá v Mahenovû ãinohfie tehdej‰ího Státního divadla Brno. V roce 1992 pfie‰la
do brnûnského Mûstského divadla. Za v˘kon
v roli AlÏbûty Anglické získala hereãka Cenu
Thálie za rok 1995. Hrála ve více neÏ devadesáti televizních inscenacích a také v seriálu âetnické humoresky. Hlas v dabingu propÛjãila
napfiíklad Jane Fondové ãi Claudii Cardinalové. Budovy obou jejích osudov˘ch divadel
dûlí vzdu‰nou ãarou pár stovek metrÛ, stejnû
jako divadelní fakultu a sídla televize a rozhlasu. Nedaleko je i hereããina rodná Má‰ova
ulice. „V podstatû na pûtníku jsem udûlala
pûknou kariéru,“ fiekla Herfortová.
âTK, cg, Právo, 8. 10. 2015

✄

i charakterÛm sedí pomûrnû pfiesnû (…) Martin Havelka ztvárÀující mistra ironie a ãerného
humoru – Vincenta – si svou roli stfiihl pfiesnû
na tûlo. Klasicky Ïivelnû nespoutan˘ projev
strhne z muÏsk˘ch protagonistÛ asi nejvíce.
Jeho Vincent, kter˘ rád uvádí druhé do nepfiíjemn˘ch situací, to je prostû Martin Havelka
typick˘ ve své ironii a sarkasmu (…) Dobfie mu
sekunduje v první polovinû v˘bu‰n˘ Viktor
Skála, v druhé pÛlce zase tich˘ Jakub Uliãník.
Z Ïensk˘ch v˘konÛ exceluje Alena Antalová
v roli Elisabeth, intelektuálky, která v sobû dusí
mnohé kfiivdy a v samotném dramatickém závûru dokáÏe sv˘m projevem zacpat ústa v‰em
i sebezapfiisáhlej‰ím ‰karohlídÛm. Z pokorné
a hodné Ïenu‰ky se mûní v emotivnû vypjatém
projevu na vybuchl˘ „papiÀák“. Toto v‰e dokáÏe bez patosu a sebemen‰ího zaváhání naservírovat stejnû jako marocké menu, na které
pfiejde chuÈ i ty nejotrlej‰í diváky. V kombinaci
s Martinem Havelkou tvofií dvojici, která táhne
inscenaci od humoru po dramatickou linku
a která si prostû sedí. (…) Inscenace nepostrádá
‰vih a spád a sviÏné tempo si udrÏuje od zaãátku
aÏ do konce. (…)
Katefiina ·ebelová,
www.epochtimes.cz, 2. 4. 2015
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Anketní lístek
vhoďte, prosíme, do anketní schránky
u pokladny divadla nejpozději
30. 11. 2015

Městské divadlo Brno,
Lidická 12, 602 00 Brno
komerční odd.: +420 533 316 360
e-mail: komercni@mdb.cz

✄
Andrew Lloyd Weer, Jim Steinman

KDYÎ SI âLOVùK MYSLÍ,
ÎE UÎ JE V KONCÍCH,
ZAâÍNÁ NùCO NOVÉHO…

hrajeMe na hudeBní scéně
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(…) Jedním z m˘ch nejmilej‰ích témat byl
a je muzikál. PíseÀ Johnny Blue, jeden z m˘ch
nejvût‰ích úspûchÛ na Grand Prix, pfiíbûh slepého zpûváka, kter˘ udûlá velkou kariéru, by
byl pfiece ideálním tématem pro muzikál. Bettina Migge z nakladatelství a mediální agentury Gallissas v Berlínû se pro tuto my‰lenku
nadchla, a protoÏe se jí v tomto oboru dá vûfiit
a je v nûm opravdu úspû‰ná, vzal jsem jejich
zámûr s nad‰ením za svÛj. (…) Stanislava
Mo‰u jsem poznal jako reÏiséra velkolepého
pfiedstavení My Fair Lady u krásného jezera
Walensee a velmi rychle jsme se s ním shodli
na tom, Ïe najdeme nûjakou cestu, jak uskuteãnit spoleãn˘ plán. (…) Stanislav se rozhodl,
Ïe uvede inscenaci Johnny Blue ve svém Mûstském divadle Brno. Jeho víra v ná‰ muzikál se
zdála b˘t nekoneãná a v‰ichni jsme Ïasli, co
tenhle ãlovûk se sv˘m orchestrem (28 hudebníkÛ), sborem, baletem a v˘jimeãn˘mi
5. záříherci
2015
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a zpûváky, cel˘m souborem vãetnû osvûtlovaãÛ
a zvukafiÛ, maskérÛ, a s jedineãn˘mi kost˘my
od Andrey Kuãerové dokázal na jevi‰ti vykouzlit. PfiijíÏdûl jsem na jevi‰tní zkou‰ky a tû‰il
jsem se z velkolepého aranÏmá Karla Cóna.
Orchestr fiídili dva dirigenti – Karel a mladá,
hezká, fascinující Ema Mike‰ková. JiÏ pfii prvních zkou‰kách jsem si v‰iml, s jak˘m nasazením v‰ichni pfiistupovali k práci. Ani moje
drobná pfiání a poÏadavky na zmûny nezÛstaly
bez odezvy. (…) T˘den pfied premiérou, kdyÏ
uÏ jsem vûdûl, Ïe na‰e dílo bude opravdu zdafiilé, jsem pozval nûkolik pfiátel, novináfiÛ a lidí
z branÏe, aby se zúãastnili svûtové premiéry
Johnny Blue, a vût‰ina z nich pfiijela a podnikla
dlouhou cestu do âeské republiky. (…) Bettina samozfiejmû také pozvala nûkolik lidí
z oboru a pfiípadn˘ch partnerÛ a v‰ichni jsme
byli velice napjatí v oãekávání premiéry. 30 aÏ
40 m˘ch znám˘ch a pfiátel je více neÏ dost a je
to krásné, ale jak˘ ohlas bude mít pfiedstavení
a tyto nové a v Brnû skuteãnû skoro neznámé
písnû v muzikálové úpravû u zb˘vajících 750
ãesk˘ch náv‰tûvníkÛ? Budou pro nû pfiijatelné?
Potlesk bûhem pfiedstavení, kter˘ se v prÛbûhu
veãera oz˘val, dodával odvahy a uÏ o pfiestávce
ke mnû pfiicházeli nûktefií diváci a zdviÏen˘m
palcem dávali najevo, Ïe se jim muzikál líbí.
KdyÏ Jifií Mach, herec, kter˘ na mé pfiání ztvárnil pfii premiéfie hlavní roli, zpíval úplnû
vpfiedu na jevi‰tní rampû poslední tóny pfiedstavení Johnny Blue a spadla za ním opona, vypukl potlesk, jak˘ jsem si nedokázal pfiedstavit
ani v nejbujnûj‰ích snech. Po mnoha oponách
pfie‰el potlesk v rytmické tleskání a diváci vstali
a je‰tû 16 minut pokraãovaly neuvûfiitelné
ovace vestoje provázené nad‰en˘mi v˘kfiiky.
Co jsem zde zaÏil nejprve v hledi‰ti a potom
je‰tû jako skladatel pfii dûkovaãce na jevi‰ti,
bylo neuvûfiitelné, a o tom jsem snil cel˘ Ïivot.
(…) Z celého srdce vám dûkuji, mil˘ Stanislave, ZdeÀku a v‰em pfiátelÛm a úãinkujícím,
ktefií se podíleli na inscenaci v Brnû. (…)
Ralph
Siegel. Die– Autobiografie.
koncert
Muzikálů
útěchov
Mnichov: LangenMüller, 2015

PřiPravujeMe

William shakespeare

Mnozí pokládají Krále Leara za
nejvût‰í Shakespearovu tragédii, za
nejsloÏitûj‰í dramatickou polyfonii, jakou kdy Shakespeare napsal,
nûktefií za vrchol tragického básnictví vÛbec. Král Lear b˘vá pfiirovnáván k Bachovû M‰i h moll,
k Beethovenovû Páté a Deváté
symfonii, k Wagnerovu Parsifalu,
k Michelangelovu Poslednímu soudu nebo Dantovu Oãistci a Peklu.
Nemusíme s tím souhlasit. ZároveÀ v‰ak ani nepopfieme skuteãnost, Ïe i po více neÏ ãtyfiech
staletích má Král Lear sílu rezonance, a to kdykoli jeho dramatická neúprosnost,
jeho strhující, tfiebaÏe krutá v˘povûì i naléhavost
otázek, které klade, nalézají kontinuitu mezi osobním utrpením a obecn˘m chaosem ãi vy‰inutím „tohoto bezboÏného svûta“. Je pozoruhodné, Ïe i kdyÏ
v minulosti nemûla tato tragédie nikdy ‰anci stanout
na ‰pici shakespearovské „hitparády“, tak právû od
poãátku tfietího milénia se naopak tû‰í – v‰ude ve
svûtû, kde se hraje divadlo – vysoké inscenaãní konjunktufie; to v˘mluvnû svûdãí o univerzalizmu a trvalé apelativnosti learovské situace.
Základní konflikt hry stojí na protikladu starého,
patriarchálního pojetí královské moci ãi otcovské
autority, svûta, v nûmÏ vládnou absolutní zákony,
i tradiãní mravy slu‰nosti, a bezohlednû individualistického svûta, v nûmÏ, zdá se, je v‰ecko dovoleno
a v nûmÏ morální ãi lidské ohledy jsou leda k smíchu. Pfiíbûh krále Leara, kter˘ se po‰etile vzdá trÛnu
a rozdûlí království mezi své dvû star‰í, úlisné dcery
Goneril a Regan, a kter˘ v py‰né zaslepenosti vydûdí
nejmlad‰í, ale upfiímnou Cordelii, je filozofickou
tragédií, nezobrazující jen vztahy rodinné, ale také
vztahy spoleãenské, a pfierÛstá v tragickou v˘povûì
o podstatû ãlovûka a jeho lidství, v nadosobní podobenství o údûlu ãlovûka a lidské pospolitosti vÛbec.
Osud Leara ve hfie doplÀuje a kfiiÏuje jako paralelní
dûjové pásmo analogick˘ osud Hrabûte z Glosteru,
kter˘ v po‰etilé naivitû sedne na lep intrikám svého
nelítostného bastarda Edmunda a s krutou po‰etilostí zavrhne legitimního syna Edgara. Îivotní omyl
ãi – v aristotelském smyslu – tragick˘ blud krále

král lear

Leara je v tom, Ïe zamûnil svou královskou moc za lidskou hodnotu.
Pfiedpokládá, Ïe se k nûmu jeho
dcery a v‰ichni ostatní budou chovat jako ke králi i v dobû, kdy uÏ
králem nebude. Teprve kdyÏ za
boufie na pustém vfiesovi‰ti prodûlá
„‰kolu“ bláznovství, teprve kdyÏ
nah˘ a rozedran˘ projde nejzaz‰í
zkou‰kou lidského utrpení, teprve
kdyÏ klesne na dno, poznává svÛj
omyl a dochází rozumu; ov‰em: „rozumu v ‰ílenství“. Learovo jasnozfiivé ‰ílenství (spí‰e „vykloubení
mysli“ neÏ du‰evní choroba) je nejvlastnûj‰í paradox Shakespearovy hry: ãím více se nebohému králi „zatemÀuje“ mozek, tím jasnûji chápe
podstatu vûcí. Pro paradoxní v˘stavbu v˘znamÛ této
tragédie je pfiíznaãné, Ïe nejenom král Lear zmoudfií,
aÏ kdyÏ ze‰ílí, ale také Gloster prohlédne, aÏ kdyÏ je
bestiálnû oslepen.
Uvedení této velké a krásné hry pfiipravil stejn˘ inscenaãní t˘m v ãele s reÏisérem Stanislavem Mo‰ou,
kter˘ se pfied rokem a pÛl pfiiãinil o veleúspû‰nou inscenaci Shakespearova Benátského kupce. A po ztvárnûní postavy ·ajloka v Benátském kupci se s Králem
Learem na jevi‰tû MdB vrací i Boleslav Polívka v titulní úloze. Pfieklad Jiﬁí Josek, hudba Zdenek Merta,
scéna Christoph Weyers, kost˘my Andrea Kuãerová. V hlavních rolích: Boleslav Polívka (Král
Lear), Hana Kováﬁíková nebo Pavla Vitázková (Goneril), Lenka Janíková nebo Ivana VaÀková (Regan),
Ivana Odehnalová nebo Svetlana Janotová nebo
Markéta Pe‰ková (Cordelie), Michal Isteník
(·a‰ek), Petr ·tûpán (Kent), Zdenûk Junák (Gloster), Luká‰ Janota (Edgar), Jakub Zedníãek (Edmund), Viktor Skála (Albany), Rastislav Gajdo‰
(Cornwall), Ale‰ Slanina (Oswald). Dále hrají: Martin Havelka (v alternaci s Jiﬁím Machem), Patrik
Boﬁeck˘, Kristian Pekar, Jan Mazák, Ladislav
Mareãek, Vojtûch Blahuta, Josef Jurásek, Jaroslav
Matûjka, Jakub Przebinda, Jiﬁí Ressler, Hana Kratochvilová (v alternaci s Renátou Mrózkovou).
Premiéra se uskuteãní 14. listopadu 2015 na Hudební scénû MdB.
-jz36

V ateliéru se se‰li Jakub Uliãník, Andrea Zelová a Zdenûk Junák
pfii práci na plakátech k inscenacím âervené komety
a TITANIC.

So‰ku z dílny keramika Jaroslava Homoly dostal Lubomír Spáãil
od Svazu âesk˘ch divadelních ochotníkÛ ke sv˘m kulat˘m narozeninám.

Hereãka Marta Matûjová vzala syna ·tûpána do divadla, aby
i on uÏ nasál atmosféru pracovi‰tû sv˘ch rodiãÛ.

V Galerii Milana Zezuly na âinoherní scénû si mÛÏete prohlédnout v˘stavu studentsk˘ch fotogenick˘ch dûl s názvem
ART ROOM.

V˘stava ART ROOM byla prÛbûÏnû instalována jiÏ v galeriích
v Brnû, Praze, âeském Krumlovû, Ostravû a Bratislavû.

Luká‰ Janota pfiipravil spoleãnû s hercem Petrem ·tûpánem titul
Lubo‰e Xavera Veselého „Moje Las Vegas“ jako audioknihu.
V fiíjnu byla v Brnû za úãasti autora slavnostnû pokfitûna.

Rodinná se‰lost na Divadelním dvofie, kluci Gazdíkovi se jiÏ zapojili do hereckého Ïivota, mají stûÏejní role v muzikálu Pískání
po vûtru.

Fotografií z pfiedstavení O líné babiãce Divadla v Dlouhé se vracíme k festivalu Divadelní svût Brno 2015.

Nahlédl jsem také do Divadelního klubu, kde v kruhu sv˘ch kolegÛ, pfiátel a rodiny slavila paní Zdena Herfortová kulaté narozeniny.

Velk˘ ãokoládov˘ dort pfiipravil paní Herfortové syn s jejími
ãtyfimi vnouãaty!

Divadelní obec Ïije oãekáváním Krále Leara v podání Bolka
Polívky a reÏii Stanislava Mo‰i.

SoubûÏnû s prací na Králi Learovi se pfiipravují dvû inscenace Ïivotního pfiíbûhu Edith Piaf a Marlene Dietrich. Ve ‰v˘carském
titulu Spatz und Engel obsadila roli Edith hereãka Evelyn
Suther.

V ãeské verzi Vrabãáka a andûla uvidíme mimo jiné Andreu
Zelovou a Barboru Remi‰ovou.

U ‰v˘carské podoby Spatz und Engel vypomáhá reÏisérovi
Stanislavu Mo‰ovi herec Karel ·karka.

Pfiíprava Bolka Polívky na focení plakátu k incenaci Král Lear.

listování

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil a facebook

Nemám rád sprejem znehodnocené stûny, zvlá‰tû u historick˘ch
budov, ale tenhle nápis na dlaÏbû potû‰í a dé‰È a chodci ho ãasem
vyzmizíkují.

Mediální Partneři

Partneři divadla

VRABâÁK
A ANDùL

od 6. listopadu 2015
na âinoherní scénû
Edith Piaf a Marlene Dietrich… nelze najít dvû tak rozdílné povahy. Fenomenální zpûvaãky, které se li‰ily nejen
vzhledem, ale i vnímáním svûta. Ta první propadá vá‰niv˘m láskám, a kdyÏ umírá vysílením v sedmaãtyfiiceti letech, pláãe pro ni celá Francie. Druhá nezastírá cynick˘ pohled na romantiku a aÏ do konce svého dlouhého Ïivota je
v rodné vlasti pokládána za zrádkyni. Jejich Ïivotní osudy,
dlouholeté pfiátelství a hlavnû nádherné písnû pfiiná‰í v ãeské premiéfie muzikál Vrabãák a andûl.
V hlavních rolích se alternují Markéta Sedláãková s Hanou
Holi‰ovou a Ivana VaÀková s Katarínou Mikulovou.
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Andrea Zelová v hlavní roli
silvestrovského pfiedstavení
âervené komety

Foto: jef Kratochvil
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