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Mediální Partneři

Partneři divadla

vážení divadelní Přátelé,

CONSULT

Jakub
Zedníãek

·KOLA
ZÁKLAD ÎIVOTA
hudební komedie ze Ïivota
‰tudákÛ a kantorÛ
26. a 27. fiíjna 2015
na âinoherní scénû

Poslední dvû uvedení oblíbené komedie Hany
Bure‰ové nás pfienesou do ãasÛ, kdy nejvût‰ím prohfie‰kem studentÛ byla náv‰tûva zakázaného filmu
v biografu. Kdy kantofii byli dÛstojn˘mi kmety a Ïen
bylo v profesorském sboru poskrovnu. Studentské
vtípky byly nevinnou zábavou a mládeÏ odpoãívala pfii
oh˘nku a zpûvu trampsk˘ch písních. Idyla první republiky je podpofiena studentskou kapelou ve sloÏení
Igor Ondfiíãek, Petr ·tûpán, Viktor Skála a dal‰í. S oblíbenou komedií se rozlouãíme po více neÏ stech reprízách na konci fiíjna.
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pfii pfiípravû nov˘ch premiér na‰eho divadla se v právû vypuknuv‰í sezónû odehrály hned
dvû v˘znamné zmûny, o kter˘ch bych vás rád nyní informoval. Poté, co jsme seznámili v‰echny na‰e diváky se skuteãností, Ïe jsme se s Bolkem Polívkou po jeho nádherném úãinkování
v „Benátském kupci“ dohodli na jeho úãasti v nové inscenaci „Král Lear“, kde vytvofií titulní roli, se strhl poprask… Samozfiejmû kolem vstupenek. Proto jsem je‰tû o prázdninách rozhodl
o zmûnû jevi‰tû, na nûmÏ se „Král Lear“ potká se sv˘mi diváky. PÛvodní zámûr byl uvést toto
pfiedstavení na âinoherní scénû, ale neboÈ má pouze poloviãní kapacitu oproti scénû Hudební,
bylo vhodné fie‰ení rychle jasné. Tomuto rozhodnutí rychle pfiizpÛsobil jevi‰tní fie‰ení scénograf Christoph Weyers, podle jehoÏ návrhu se dekorace jiÏ vyrábûjí, a musím fiíct, Ïe kolegové
herci i dal‰í z dekoraãních dílen a techniky, ktefií vidûli model pro tuto inscenaci, hovofií o jednoznaãnû nejnároãnûj‰í a pfiitom fascinující scénû, která v historii na‰eho divadla nemá obdoby… Tedy, 14. listopadu uvidí v premiéfie první diváci Bolka Polívku v „Králi Learovi“ na
Hudební scénû. ZároveÀ s tímto fie‰ením v‰ak vznikla i my‰lenka uvést na âinoherní scénû jinou inscenaci, která by mohla nabídnout na‰im divákÛm moÏnost náv‰tûvy pfiedstavení v komornûj‰ím prostfiedí. Rozhodli jsme se pro uvedení ãeské premiéry muzikálu o pfiátelství mezi Edith Piaf a Marlene Dietrich s názvem „Vrabãák a andûl“ dvou mlad˘ch autorÛ z Nûmecka.
Podle námûtu Davida Winterberga napsali Daniel Große Boymann a Thomas Kahry s pouÏitím legendárních písní obou svûtoznám˘ch zpûvaãek strhující dílo, které mûlo svou svûtovou
premiéru v Burgtheatru ve Vídni a dodnes se tam s obrovsk˘m ohlasem uvádí. Pro na‰e divadlo bylo pfii tomto rozhodování navíc dÛleÏité, Ïe jsme mûli uÏ léta „spadeno“ na nûjakou hru
pojednávající o tûchto dvou osobnostech, a to hlavnû i proto, Ïe máme v souboru hned dvû
bájeãné hereãky a zpûvaãky, Markétu Sedláãkovou a Hanu Holi‰ovou, jeÏ jsou pfiímo pfiedurãeny k tomu, aby se s rolí Edith Piaf na jevi‰ti jednou potkaly. Stane se tak t˘den pfied premiérou „Krále Leara“, 7. listopadu. Inscenace není a ani nebude zafiazena do Ïádného systému na‰eho pfiedplatného. Jedná se o jak˘si „bonbónek“ ãi „tfie‰niãku na dortu“, která se, jak doufáme, stane ozdobou na‰eho repertoáru. Vám, na‰im pfiedplatitelÛm, pak nabízíme náv‰tûvu tohoto pfiedstavení za mimofiádnû zv˘hodnûn˘ch podmínek – oproti plné cenû 420,- Kã si budete moci pofiídit vstupenku za 315,- Kã, studenti, dÛchodci a drÏitelé karty ZTP a ZTPP za
262,- Kã. Rád bych vás rovnûÏ upozornil na onu krásnou skuteãnost, kterou je festival
Divadelní svût Brno 2015, jeÏ se tentokrát odehraje v termínu 17. – 21. fiíjna 2015. Nûkterá
z festivalov˘ch pfiedstavení mÛÏete nav‰tívit i na jevi‰tích na‰eho divadla.
Sezónu jsme zahájili interaktivní komedií „Spla‰ené nÛÏky“ a uÏ fini‰ují dokonãovací práce
na muzikálu Andrewa Lloyd Webbera „Pískání po vûtru“, zkou‰í se „Král Lear“…
Za v‰echny kolegy z va‰eho Mûstského divadla Brno se s vámi tû‰ím na shledanou pfii, jak
vûfiím, nádhernû slavnostních divadelních záÏitcích!

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

1. záfií v 9 hodin zahájil principál Stanislav Mo‰a dal‰í divadelní
sezónu (v jeho pfiípadû jiÏ pûtadvacátou v ãele souboru).

Galerie Milana Zezuly hostí od 3. záfií díla vídeÀského malífie
Bernda Neuburgera.

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil a facebook

Foto: jef Kratochvil
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Obrazy, které pÛsobí jako abstraktní malba, jsou ve skuteãnosti upravené fotografie zachycující detaily z autorov˘ch cest.

listování
Na koncertu v Útûchovû pfiivítali zpûváci v zákulisí hvûzdu plakátu k inscenaci Jméno, Barborku Vitázkovou.
ManÏele Vitázkovi se na koncertu v Útûchovû se‰li s pfiedsedkyní nadaãního fondu Pro dûtsk˘ smích, paní Alicí Tobiá‰ovou.

Nad mapou âeské republiky se rozkroãil Boleslav Polívka pfii zkou‰kách dramatu Král Lear.

Královské koruny rozdûlil Lear mezi své dcery… Spravedlivû?!

V pánské krejãovnû pracují na podobû plá‰tû krále Leara.

Velkou zku‰ebnu obsadili mladí herci.

tenisový turnaj divadelníků

19. a 20. září 2015

Pod vedením Petra Gazdíka pfiipravují muzikál Pískání po vûtru.

ReÏisér Stanislav Slovák pfiipravuje komedii âervené komety, která
bude mít premiéru pfied Vánoci a na Silvestra. Santa Clause si stfiihne Andrea Zelová.

Na kurtech v LuÏánkách probûhl jiÏ dvanáct˘ roãník mezinárodního Tenisového turnaje divadelníkÛ. Hlavní kategorii
„Král“ vybojoval herec Jifií Mach, druh˘ byl muzikant Václav
Fila a tfietí herec Viktor Skála. Kategorie „Královny“ a „·a‰ci“
ovládla Dana Herzowa. Ve ãtyfihfie dominoval Stanislav Mo‰a
s Leo‰em VanÏurou. V˘herci byli odmûnûni cenami od firem
Sagitta, Penzion Jifiinka Dolní Morava, Kunst a Hotel VAKA.
Zazpívali jim hereãtí kolegové Viki Matu‰ovová a Jan BroÏek.

Ivana VaÀková bude Marlene Dietrich v muzikálu Vrabãák a andûl.

Dvû fota s textem od novomanÏelÛ: Vzali jsme se v sobotu
29. 8. 2015 ve 12:00 v bfiezovém hájku v Bofieticích.

A byla to nádherná nezapomenutelná svatba a párty dohromady,
která skonãila aÏ v pondûlí ráno. Zdraví Tû a ãtenáfie Dokofiánu novomanÏelé Studénkovi.

Divadelní fotografii jefa Kratochvila byla vûnována v˘stava
v Galerii VaÀkovka.

VernisáÏ spolu s jefem otevfieli Boleslav Polívka, Milo‰ ·tûdroÀ
a Petr Oslzl˘.
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Gerard Manley Hopkins (1844 – 1889)
Anglick˘ básník, ãlen jezuitského fiádu, knûz, profesor
filologie, kreslífi a skladatel, experimentující se ãtvrttónovou
hudbou, neustál˘ hledaã vztahÛ mezi pfiírodou, Bohem
a ãlovûkem. Jeho nerozsáhlé básnické dílo vy‰lo aÏ dvacet let
po jeho smrti, a to zásluhou jeho celoÏivotního pfiítele
B. Bridgese, ov‰em vût‰í popularity získal aÏ v polovinû
dvacátého století mezi tehdej‰ími básnick˘mi experimentátory.
K jeho dílu mne pfiivedl pfiítel Otto Franti‰ek Babler, kter˘
uÏ koncem tfiicát˘ch let minulého století skvûle pfieloÏil jeho
báseÀ God’s Grandeur. Zde je mÛj pfieklad jeho básnû
Pied beauty z roku 1877…
Miroslav Macek

Partneři divadla

Nedokonalá krása
Chvalme Boha za stvofiení skvrn –
tím za temn˘ mrak, za Straãeny kÛÏi,
‰at slunéãek a pstruhÛ nejeden,
les, louku, lán a rumi‰tû i rÛÏi,
téÏ nástroj, jenÏ je s láskou proveden.
V‰e nové, jiné, zbyteãné a cizí
i vrtkavé tak, aÏ se dech nám úÏí,
v‰e hofikosladké, co nám plní den,
vÏdy krásu zmûny skr˘vá zcela ryzí:
Buì veleben!

„NejdÛleÏitûj‰ím úkolem pfiítele je,
aby ti byl nablízku, kdyÏ se m˘lí‰.
KdyÏ má‰ pravdu,
jsou po tvém boku témûfi v‰ichni.“
SW

Mark Twain
(vl. jm. Samuel Langhorne Clemens,
1835 – 1910), americk˘ spisovatel.

1

HW
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Paul Pörtner

režie Mikoláš Tyc

12. a 13. září 2015

PreMiÉra na činoherní scÉně
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v oslnění

Bolek Polívka
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BOLEK POLÍVKA SE Tù·Í
NA KRÁLE LEARA,
V·ICHNI V MDB SE Tù·Í
NA BOLKA POLÍVKU

recky uchopuje, koncipuje, spoluvytváfií, je bez
nadsázky záÏitek. A urãitû to tak bude i v nadcházejícím Králi Learovi. On sám zkou‰í nesmírnû rád,
je vÏdycky kreativní a taky preciznû pfiipraven˘. Je
radost s ním spolupracovat. Premiéra Leara pfiijde
na fiadu v nové sezónû jako jedna z prvních, Bolek
mû poprosil o vy‰krtan˘ text, aby se mohl uãit uÏ
o prázdninách. A jiÏ pfied prázdninami jsme mûli
také první ãtenou zkou‰ku. Ukázalo se, Ïe Král Lear
je skuteãnû geniální dílo, které vÛbec není jen dramatické, ale Ïe je v nûm spousta vtipn˘ch a také
moudr˘ch situací. Myslím, Ïe i celé obsazení je nesmírnû vydafiené, a já se na tuto práci tû‰ím jak
malé dítû,“ fiíká reÏisér Mo‰a k dramatu, které bude
jedním ze stûÏejních kusÛ nové sezóny MdB.
Mimo jiné i proto, jak se Mo‰a domnívá, Ïe setkání
publika s Bolkem Polívkou je vÏdy ojedinûl˘m záÏitkem, protoÏe takov˘ch hercÛ, jako je on, není
mnoho. Inscenace nejuznávanûj‰ího Shakespearova
díla bude hrána na Hudební scénû. O pfieklad se
postaral Jifií Josek, kter˘ patfií mezi nejoblíbenûj‰í
Mo‰ovy pfiekladatele. „âetl jsem rÛzné pfieklady
Krále Leara a jsem pfiesvûdãen, Ïe Jifií Josek opût vyhrál. Vûcností, schopností, byÈ pfiesto, Ïe je vûcn˘,
je poetick˘, ale není zbyteãnû kvûtnat˘. Není to
ov‰em premiérové uvedení tohoto pfiekladu, uÏ se
v této podobû hrál. V na‰em podání se v‰ak mají
diváci zcela jistû na co tû‰it,“ uvádí k inscenaci nové
divadelní sezóny 2015/2016 Stanislav Mo‰a.

Zhruba po roce se vrátí na prkna Mûstského divadla Brno jeden z nejv˘raznûj‰ích (nejen) brnûnsk˘ch hercÛ Bolek Polívka. Po Benátském kupci se
mohou diváci tû‰it na neménû slavnou divadelní
i historickou postavu. Bude to Král Lear.
„Pfied rokem, kdyÏ jsme dûlali Benátského kupce, to
bylo tak, Ïe já jsem tehdy pÛvodnû chtûl vlastnû zafiadit na repertoár právû Krále Leara. Bolek v‰ak vyjádfiil prosbu, jestli bych se nemohl jako reÏisér
domluvit s panem fieditelem divadla a poÏádat ho,
aby Benátsk˘ kupec Krále Leara pfieskoãil,“ popisuje
genezi vzniku obou inscenací a charakteristickou
Bolkovu legrácku Stanislav Mo‰a. Jak dál vysvûtluje, „fieditel Mo‰a se skuteãnû s reÏisérem Mo‰ou
chvíli radil a pak souhlasil.“
To rozm˘‰lení trvalo pr˘ jen nûkolik málo minut
a poté se skuteãnû zaãal nejprve zkou‰et Benátsk˘
kupec. Mimochodem Polívka roli ·ajloka v Kupci
velmi dobfie znal a umûl hrát, ov‰em z pfiekladu nikoliv Jifiího Joska, kter˘ zvolilo Mûstské divadlo
Brno, ale Martina Hilského. Pfieuãit se jiÏ zapamatovan˘ text není nikdy jednoduché, av‰ak Polívka
to zvládl bravurnû, coÏ musel uznat kaÏd˘, kdo inscenaci vidûl.
A uÏ tehdy také Bolek poznamenal, Ïe s Learem by
se nemûlo otálet mimo jiné kvÛli tomu, aby byl
je‰tû schopen jako Král Lear na konci pfiedstavení,
jak velí scénáfi, unést v náruãí svou mrtvou dceru.
Pfii ãtené zkou‰ce dramatu Král Lear,
„Tím se mimo jiné ukareÏie: Stanislav Mo‰a
zuje, Ïe Bolek na‰el
v na‰em divadle dobré
kolegiální zázemí a Ïe se
do nûj rád vrací. Zkou‰ky
s ním jsou vÏdycky událostmi. Lidi ho mají
velmi rádi a chodí se na
jeho zkou‰ení dívat i ti,
ktefií vÛbec nemusí.
Jenom proto, aby sledovali, jak pracuje. Pro fiadu
kolegÛ to byla úÏasná
‰kola. Vidût ho v akci,
pozorovat a b˘t svûdkem
toho, jak roli spoluhe5

Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil
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10. září 2015

Mezinárodní divadelní festival Plzeň 2015 – MrtvÉ duše
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v oslnění

Petr Gazdík
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KOâKY PO BRNùNSKU P¤EKVAPILY,
JISTù P¤EKVAPÍ I PÍSKÁNÍ PO VùTRU

Myslíte si, Ïe podobn˘ úspûch jako mûly Koãky, by
zde jednou mohl sklidit i pfiipravovan˘ muzikál
Pískání po vûtru, kter˘ vás jako reÏiséra ãeká
v nové sezónû?
Bylo by to jistû pûkné, ale teì je je‰tû brzy o tom
uvaÏovat. Bude to první premiéra na Hudební
scénû v této sezónû. Zkou‰et se zaãalo 2. záfií
a premiéra bude 24. fiíjna. Pískání po vûtru pochází, stejnû jako Koãky, Fantom, JeÏí‰ a dal‰í muzikály, z dílny Andrew Lloyd Webbera, ov‰em
fiíká se o nûm, Ïe na rozdíl od tûch hodnû komerãnû znám˘ch je jaksi umûleãtûj‰í, jedná se
o docela siln˘ pfiíbûh a jde vlastnû o muzikálové
drama. Jako drama je to zpracované i hudebnû
s mnoha operními prvky, byÈ – jak je u Webbera
zvykem – i zde se s operní tvorbou budou stfiídat
rockové pasáÏe. Jen v náznaku – pÛjde o pfiíbûh
dûtí v americké Louisianû, kter˘m umfiela maminka, a tyto dûti pfii hfie narazí na muÏe, kter˘
je uprchl˘m trestancem, vrahem. Ukr˘vají ho,
starají se o nûj a snad ho povaÏují i za JeÏí‰e.
Dal‰í podrobnosti pfiíbûhu nemá smysl prozrazovat, ov‰em rozhodnû nepÛjde o Ïádnou rozvernou podívanou. V kaÏdém pfiípadû v‰ak pÛjde
o muzikál v ãeské a myslím, Ïe i mimo Lond˘na
i v lokálnû evropské premiéfie, kter˘ stojí za to
vidût. A kdoví, tfieba ho budeme jednou dávat
právû i ve Wiltzu ãi jinde v Evropû, kde se skuteãnû je‰tû nikde nehrál.

Kulturní a umûleck˘ festival v lucemburském
mûstû Wiltz je pfiedev‰ím v západní ãásti Evropy
uznávan˘m pojmem. Jen pro pfiíklad – letos
v tamním hradním amfiteátru pfii jiÏ 63. roãníku
hudebního a divadelního umûní vystoupil legendární José Carreras, slovinské Národní divadlo
a balet zde pfiedvedlo ¤eka Zorbu, jejich kolegové
z Ukrajiny vystoupili s Verdiho Nabuccem a Rigolettem. A tak by se dalo pokraãovat mnoha dal‰ími v˘ãty. Jen jedin˘ soubor v‰ak dostal prostor
tfii dny po sobû. Bylo to pfiedstavení Koãek v podání Mûstského divadla Brno v originálním zpracování Stanislava Mo‰i, kter˘ na rozdíl od
pÛvodní americké pfiedlohy vsadil pfiedev‰ím na
taneãní schopnosti brnûnského souboru. Ten lucemburskou mûsíãní pfiehlídku kum‰tu uzavfiel
nároãn˘m pfiedstavením s choreografií Hany Kratochvilové.
Jak takové hostování vidí herec a reÏisér Petr Gazdík, kter˘ na generálku ve Wiltzu v zastoupení
Stanislava Mo‰i dohlíÏel, a jak se stane, Ïe dostane divadlo na takové nejen prestiÏní, ale zjevnû
i komerãní pfiehlídce tak velk˘ prostor?
Kulturní léto ve Wiltzu je opravdu tradiãní záleÏitostí, kde vystupovat je zcela jistû pfiáním nejednoho
souboru. My jsme se zde objevili jiÏ pfied ãtyfimi léty
a zfiejmû je na‰e tvorba natolik pfiesvûdãila, Ïe jsme
od té doby zváni kaÏd˘ rok. Není to tedy tak, Ïe bychom se museli sami o vystupování ucházet nebo
procházet nûjak˘m v˘bûrem. Je ale fakt, Ïe pofiadatel
si vÏdy vybírá, co chce
pfiedvést. Pochopitelnû
jsou to nejãastûji velké
svûtové tituly. Vystupovali jsme zde s Bídníky,
West Side Story a nyní
to byly Koãky. Festival
je dost znám˘ a kaÏdé
vystupování v zahraniãí
má smysl, zvlá‰È kdyÏ je
tamní kritikou pak
oznaãeno za úspû‰né.
Nehledû k tomu, Ïe
takové mimosezónní záleÏitosti jsou i ekonomick˘m pfiínosem pro
divadlo.

Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil

S Klárou Latzkovou a Danem Kalouskem pfii
zkou‰ce muzikálu Pískání po vûtru

9
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rodinnÉ zlato

zdeněk Junák
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Jako Kapitán Flint
v muzikálu Ostrov pokladÛ,
reÏie: Stanislav Slovák

znávám, pfiib˘vající roky na sobû cítím. Nejvíc
mívám pocit, Ïe nestíhám, kdyÏ trávím ãas s vnouãaty. A ano, je pravda, Ïe na sobû pozoruji rÛzné
neduhy: mám problémy s lev˘m kolenem, i kdyÏ
to není na operaci, nenarovnám prst… a samozfiejmû, mûl bych zhubnout, protoÏe s sebou tahám
dvacet, pûtadvacet kilo navíc. Na‰tûstí mám hodného o‰etfiujícího lékafie, kter˘ se na mne vÏdycky
podívá a fiekne: „Mûl bys shodit, to ví‰. Ale ty bys
byl smutn˘, v‰ecko bych ti musel zakázat, mûl bys
po Ïivotû – no, zatím na to máme léky.“ TakÏe je
to dobr˘.
Jak ve skuteãnosti, tak na jevi‰ti ale pofiád máte
energie na rozdávání. Kde ji berete a jak odpoãíváte?
Jak fiíkám, jsem v podstatû ve formû, mám jen genovû sklon jako v‰ichni vinafii k mozkov˘m pfiíhodám, takÏe beru nûjak˘ jeden paták na vysok˘ tlak
a to je v‰e. Jím vitamíny, koufiím, piju, Ïiju nefiestn˘
Ïivot, dennû nejdu spát pfied pÛlnocí a vstávám po
‰esté. Umím ale odpoãívat. Jednou pfii nûjaké zdravotní kontrole se paní doktorka dívala na moje záznamy a divila se: „Pane Junáku, co vy dûláte
zhruba mezi pÛl jednou a ãtvrtou ráno?“ Spím. „Vy
spíte? VÏdyÈ vy jste na tom jako had, v‰echno se
vám v tûle zastaví. Neb˘vá vám tfieba zima?“ Podle
pravdy fiíkám, Ïe ne, a ona: „Tak to si povaÏujte,

Prototyp Moraváka, ale stejnû tak vzor chlapa –
chlapa, kterému sice nic „lidského“ není cizí,
v‰ude je ho plno, ale souãasnû stojí obûma nohama na zemi, takÏe se o nûho kaÏdá Ïenská mÛÏe
(a ráda) opﬁít. K podobn˘m rolím je sice Zdenûk
Junák sv˘m vzhledem pﬁedurãen a také jich nespoãet ztvárnil. Stejnû tak ale dokázal hlavnû na
jevi‰ti vdechnout Ïivot vnitﬁnû usebran˘m postavám, jako byl napﬁíklad profesor Serebrjakov ze
Str˘ãka Váni. Nová role ZdeÀka Junáka je ale
zvenãí zcela neãekaná: jako penzistu by ho tipoval
málokdo…
Opravdu jste v dÛchodu?
Jsem, uÏ od loÀského roku jsem takzvan˘ „prduch“
neboli pracující dÛchodce. Vûk se naplnil, tak jsem
roz‰ífiil fiady penzistÛ, ale stejnû rád jsem vyuÏil nabídky na‰eho fieditele Stanislava Mo‰i a dál hraju.
Samozfiejmû se proto topím v penûzích, tak tfieba
je‰tû s manÏelkou na‰etfiíme na stará kolena na dÛm
(smích). Ale to bychom nesmûli mít doma dceru
s dûtmi (smích).
Pro nûkoho je dÛchodce skoro sprosté slovo a hlavnû
mnoho lidí chápe dÛchod jako zásadní Ïivotní
zlom, a to asi spí‰ k hor‰ímu…
Tak k tûm já nepatfiím. Nemyslím, Ïe bych zestárl
tím, Ïe mám dÛchodov˘ vûk. Na druhé stranû pfii-
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protoÏe tak naberete stra‰nû energie.“ A tady v na‰í
herecké ‰atnû na tom krásném sofa si po zkou‰ce
kolem druhé odpoledne dám ‰lofíãka, staãí dvacet
minut, pÛl hodinky, a je mi úÏasnû. Kolegové mi
to stra‰nû závidí.
Existuje spousta hereck˘ch historek a vyznání, Ïe
nejlep‰í lékafi je jevi‰tû…
To právû ve vy‰‰ím vûku zjistíte, Ïe jevi‰tû má skuteãnû nûjaké zvlá‰tní ãaro. Sotva veãer dolezu s bolav˘m kolenem do ‰atny, protoÏe hrajeme Donaha!,
a jak se zvedne opona, skáãu po stole, skáãu dolÛ,
o kolenu ani nevím, a dohrajeme a zaãne to zase
bolet… KdyÏ máte práci, nemáte ãas vnímat, Ïe vás
nûco bolí. Ono mne to divadlo drÏí pohromadû.
Na penzistu máte skuteãnû dost práce. Muzikál
stfiídá ãinohru a naopak. Je to otfiepaná otázka, ale
dáváte nûãemu pfiednost?
Teì uÏ jednoznaãnû vítûzí ãinohra. Bojím se písniãek, kdyÏ vám vypadne text, nikdo vám nepomÛÏe.
Zatímco v ãinohfie udûláte pauzu, a kdyÏ máte kolegu, kter˘ je v obraze, tak vás nahodí, protoÏe ví,
kam dialog dál vést. KdyÏ muzikál, pak role jako je
Harry ve Flashdance, kde nezpívám a je‰tû mám
kolem sebe krásná dûvãata. S velk˘m muzikálem
jsem se rozlouãil ve zlínském divadle ¤ekem Zorbou,
kterého jsem vÏdycky touÏil hrát. JenÏe v Mahence
ho nasadili akorát, kdyÏ jsem odtud odcházel do
Mûstského divadla Brno, a tady ho zase uÏ hráli.
TakÏe jsem byl vlastnû smífien˘, Ïe se s tou rolí uÏ
nesetkám. Ale ta Thálie se pfiece jen nakonec us-

mála a skoro symbolicky ve Zlínû, kde jsem po
JAMU zaãínal, mi ho nabídli.
Nûkdy se muzikálu vyãítá, Ïe je plytk˘ a nabízí jen
schematické postavy. Znamená to, Ïe je to snadnûj‰í
na pfiípravu?
Jak co, jak kdy – totéÏ platí o ãinohfie. KdyÏ jsme
hráli muzikál ·umafi na stfie‰e, to jsem se stra‰nû nadfiel. Po kaÏdém pfiedstavení jsem sedûl v ‰atnû
a musel to vyd˘chat, abych byl vÛbec schopen pfiepnout na normální Ïivot. Nechci se stylizovat do
nûjakého filozofa, ale nûkdy opravdu vydáte na jevi‰ti tolik citu, Ïe vám mÛÏe chybût. Radûji jsem se
vÏdycky uji‰Èoval u Ïeny, jestli se k ní nechovám
jako ke kusu nábytku… Ale zase Donaha!, to jde
úplnû lehce. Ne proto, Ïe by to bylo tak snadné, ale
protoÏe to dûlám stra‰nû rád. Mûl jsem sice obavy
z choreografie, ale Michal Matûj z na‰eho divadla,
kter˘ ji dûlal, mne uÏ zná a ví, Ïe ke mnû musí pfiistupovat jako k dramatickému umûlci s ãásteãn˘m
sklonem k tanci, a podle toho se mnou pracoval
(smích). No a Kapitán Flint v Ostrovû pokladÛ, to
je vyloÏenû za odmûnu, protoÏe mám jen zaãátek.
A je‰tû jsem stoupl v oãích vnouãat, pofiád zpíváme
Patnáct nás na rakvi hnátama klátí a o prázdninách
jsem vÏdycky musel ráno zakopat poklad, kter˘
jsme veãer na‰li. Moc se mi líbí, Ïe na‰i piráti nejsou Ïádná stylizace, ale poctiví hrdlofiezové s bambitkami. Pr˘ nám to v zahraniãních divadlech
závidí, protoÏe z tamních ‰kol vycházejí spí‰ jemní
„‰ampónci“ a takovou posádku, jako máme my,
S Petrem ·tûpánem a Bolkem Polívkou
v inscenaci Benátsk˘ kupec,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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S Bolkem Polívkou
v inscenaci Benátsk˘ kupec,
reÏie: Stanislav Mo‰a

kdyÏ se ti na‰i dredatí technikáfii vysvleãou a ukáÏou tetovaná svalnatá tûla, dohromady nedají.
Nechtûl jste b˘t jako kluk kapitánem?
Chtûl jsem b˘t hasiãem, protoÏe star‰í bratr mé maminky byl u hasiãÛ, dokonce byl u slavného poÏáru
hodolanského divadla v Olomouci. To sice tehdy
lehlo popelem, ale vÏdycky kdyÏ k nám pfii‰el, jeho
uniforma mne brala za srdce… Já v‰ak v sobû
nemám Ïádné vÛdcovské ambice, nejsem ani soutûÏní typ. Jsem sice rád ozdobou sportovi‰È, ale
jestli vyhrajeme nebo prohrajeme, to je mi jedno.
Jsem tam pro zábavu.

Ale sportoval jste…
To jo, chvíli jsem koketoval s motokrosem, chvíli
se ‰ermem, chvíli jsem byl brankáfiem Ïákovského
druÏstva ve Starém Mûstû. Poãátkem ‰edesát˘ch let
mi ale stejnû jako vût‰inû klukÛ uãarovali Beatles
a Rolling Stones. Koupili jsme si kytary za 125
korun, propojili rádia se snímaãi, vzali pion˘rské
bubínky a zakládali kapely. Ta na‰e se jmenovala
Broken Noses, protoÏe shodou okolností jsem mûl
zlomen˘ nos já i kamarád Tonda. Na kytaru jsem
se doopravdy uãil ale aÏ na JAMU, kde jsem ji mûl
jako doplÀkov˘ pfiedmût, tak jsem to snad dohnal.
S Igorem Ondfiíãkem,
Petrem ·tûpánem, Jakubem Uliãníkem,
Luká‰em Janotou a Michalem Isteníkem
v muzikálu Donaha!,
reÏie: Stanislav Slovák
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podzim, v zimû a na jafie. Pfies léto si dávám radûji
plzeÀ a zelenou.
Penzista jste evidentnû ‰patn˘, jste aspoÀ lep‰í dûdeãek?
Dûdeãek jsem fenomenální. Sebík a Sabinka budou
mít letos pût, hrajeme divadelní hry, chodíme po
lese, na v˘lety, povídáme si. Milují na‰e spoleãné
náv‰tûvy vinotéky Na rÛÏku, kde vÏdycky dostanou
takovou tu dlouhou slanou tyãinku (tu sÛl jim
oloupu, protoÏe dcera dbá na zdravou v˘Ïivu), ocucávají ji a poslouchají. Pak uÏ je ãas odchodu, a protoÏe jsem demokrat, zeptám se, jestli má dûda
odejít, nebo si dát je‰tû dvojku. VÏdycky mne pfiehlasují, takÏe domÛ pfiijdeme pozdû a dostaneme
vyãinûno.
Potû‰ilo by vás, kdyby se vnouãata „podûdila“?
Sebík je moc sportovnû nadan˘, zatímco Sabinka
krásnû tanãí a v˘bornû drÏí rytmus. JenÏe dûvãata
to u divadla nemají lehké. Ale kdyby se vûnovala
muzice, jako Zuzana Lapãíková nebo Iva Bittová,
to by mne blaÏilo u srdce. I kdyÏ nevím, jestli se
toho doÏiju.

VraÈme se je‰tû na jevi‰tû. Víte, co vás v této sezónû
ãeká?
Vévoda z Glostru v Shakespearovû Králi Learovi, na
coÏ se moc tû‰ím, protoÏe titulní roli ztvární Bolek
Polívka. S Boleãkem hraju stra‰nû rád, coÏ nefiíkám
proto, abych si u nûj ‰plhnul, ale protoÏe hrát po
boku hvûzdy v tom dobrém slova smyslu je vÏdycky
v˘borné a kdyÏ se vám to aspoÀ tro‰ku povede, postoupíte v˘‰. TakÏe s Bolkem já rád hraju, jednak
se s ním nasmûju a jednak je to v˘born˘ a moudr˘
herec. KdyÏ hrajeme Benátského kupce, vÏdycky se
na nûj stra‰nû rád dívám, jak má tûlo propojené
s mluven˘m slovem, to se mi moc líbí.
Nejen pro PraÏáky jste vzor Morávaka, kroj a ko‰t˘fi vám nikdo neodpáfie. Jak˘ je v reálu vá‰ vztah
k Moravû?
Jsem zemit˘ Moravák, narodil jsem se sice na
Hané, ale to spí‰ nedopatfiením, protoÏe maminka
dál nedojela. Ale vût‰í a nejvût‰í kus Ïivota jsem
proÏil na moravském Slovácku. MÛj tatínek byl inÏen˘r potravináfiské chemie, ‰éfoval cukrovaru
a chtûl, abych ‰el v jeho stopách, coÏ se na‰tûstí nepovedlo. No, moÏná bych vymyslel nûjak˘ dobr˘
rohlík… Jsem echt zemit˘ Moravák a nemám, co
bych dodal. Víno mám rád, ale piju ho pouze na

Text: (jih),
foto: jef Kratochvil

S Jakubem Uliãníkem a Igorem Ondfiíãkem
v muzikálu Donaha!,
reÏie: Stanislav Slovák
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hraJeMe
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.
Jaroslav Îák, Hana Bure‰ová:
·KOLA ZÁKLAD ÎIVOTA
„Co je ‰tûstí? Mu‰ka jenom zlatá!“ „Teì vám názornû pfiedvedu, jak se básník stává trpaslíkem.“
„Snûdl jsem párek nevalné chuti a nepfii‰lo mi
volno.“ „Ich habe gesagt!“ Tyto vpravdû kultovní hlá‰ky pocházejí – jak v‰ichni ctitelé
ãeské filmové klasiky dobfie ví – z legendárního
snímku Martina Friãe ·kola základ Ïivota. JiÏ
ménû je znám˘ fakt, Ïe filmov˘ scénáfi vznikl
na základû divadelní komedie, kterou na v˘zvu
E. F. Buriana napsal stfiedo‰kolsk˘ uãitel Jaroslav Îák. A ten vycházel z vlastní humoristické
prózy ·tudáci a kantofii, jeÏ se tû‰ila u dobov˘ch ãtenáfiÛ mimofiádnému ohlasu.
A tak lze dnes fiíct, Ïe Îákovy neopakovatelné
postaviãky „‰tudákÛ“ a „kantorÛ“, stejnû jako

autorovo laskavû ironické vidûní ‰koly coby
sportovního zápasu, jsou právem nesmrtelné.
Ba dokonce lze tvrdit, Ïe dokud bude existovat
‰kola, budou platit i brilantní a hluboce vtipné
Îákovy postfiehy o ní. Îákova divadelní verze
se stala rovnûÏ základem adaptace Hany Bure‰ové; jsou do ní navíc dûjovû zakomponovány
populární písniãky tfiicát˘ch let, které v inscenaci Ïivû hraje a zpívá studentská kapela. S humorem i nadsázkou jsou tu nahlíÏeny typické
‰kolní situace, zobrazující „vûãn˘ boj“ ‰tudákÛ
a kantorÛ, mezi nimiÏ poznáváme povûdomé
typy a charaktery prostfiedí nejen ‰kolního, ale
vÛbec ãeského.
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Petr ·tûpán, Hana Holi‰ová, Viktor
Skála, Igor Ondfiíãek, Vojtûch Blahuta, Milan
Nûmec, Lenka Janíková, Zdenûk Junák, Jana
Musilová a dal‰í.
Jule Styne, Bob Merrill, Peter Stone:
SUGAR! (NùKDO TO RÁD HORKÉ)
Muzikál vznikl na základû legendárního filmu
Nûkdo to rád horké s Marilyn Monroe. Dva
chudí muzikanti se náhodou pfiipletou do
války mafiánsk˘ch gangÛ. Jsou pronásledováni
a nezb˘vá jim nic jiného, neÏ se bezpeãnû
ukr˘t. Pfievlékají se do Ïensk˘ch ‰atÛ a nechávají se zamûstnat v kapele odjíÏdûjící na turné
na Miami Beach. Florida se pro bezprizorní
muzikanty stává jedineãnou pfiíleÏitostí, jak
zmizet mafii z oãí... Jejich bláznivé dobrodruÏství v‰ak zdaleka nekonãí! Díky svému pfiestrojení zaÏívají bezpoãet komick˘ch situací, a aby
toho nebylo málo, oba na‰i hrdinové se zamilují do kouzelné zpûvaãky a hráãky na ukulele
jménem Sugar. Jako by tohle v‰echno nestaãilo, jednoho z na‰ich okouzlujících hudebníkÛ v dámské róbû poÏádá postar‰í milionáfi
o ruku...
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Mária Lalková nebo Ivana Odehnalová
nebo Barbora Remi‰ová, Petr ·tûpán nebo
Roman Vojtek, Milan Nûmec nebo Ale‰ Slanina, Michal Isteník a dal‰í.
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činoherní scéna

ProGraM říJen

hudební scéna

2.10. pá 19.00 My fair lady (ze zelňáku)

3.10. so 14.00 let snů lili

3.10. so 14.00 My fair lady (ze zelňáku)
3.10. so 18.00 My fair lady (ze zelňáku)

4.10. ne 18.00 My fair lady (ze zelňáku)

5.10. po 19.00 splašené nůžky

3.10. so 18.00 let snů lili
300. repríza

6.10. út 19.00 splašené nůžky

AB1

8.10. čt 19.00 splašené nůžky

AB3

7.10. st 19.00 splašené nůžky

9.10. pá 19.00 splašené nůžky

10.10. so 18.00 vivat zdena!

Let snÛ LILI

AB2

C4
E5

4.10. ne 14.00 let snů lili

11.10. ne 19.00 dokonalá svatba

12.10. po 19.00 dokonalá svatba
13.10. út 19.00 splašené nůžky

15.10. čt 19.00 splašené nůžky

16.10. pá 19.00 splašené nůžky

17.10. so 15.00 Poslední trik G. Mélièse

4.10. ne 18.00 let snů lili

17.10. so 19.00 lizistrata

C2

19.10. po 18.00 human locomotion

A4

23.10. pá 14.00 Pískání po větru

C5

23.10. pá 19.00 Pískání po větru

17.10. so 18.00 Poslední trik G. Mélièse

zadáno

18.10. ne 16.00 o líné babičce

19.10. po 20.00 sedm smrtelných hříchů

20.10. út 19.00 noční motýl

21.10. st 17.00 tři mušketýři
21.10. st 20.00 tři mušketýři

22.10. čt 19.00 splašené nůžky

23.10. pá 19.00 charleyova teta

AB4

25.10. ne 18.00 charleyova teta

AB6

24.10. so 19.00 splašené nůžky

Pískání po
vûtru

24.10. so 19.00 Pískání po větru

25.10. ne 19.00 Pískání po větru

26.10. po 19.00 Pískání po větru

26.10. po 19.00 škola základ života

27.10. út 19.00 Pískání po větru

A1/AB1

29.10. čt 19.00 Pískání po větru

A3/AB3

31.10. so 18.00 Pískání po větru

A5/AB5

28.10. st 19.00 Pískání po větru

27.10. út 18.00 škola základ života

29.10. čt 19.00 sugar! (někdo to rád horké)

30.10. pá 19.00 Pískání po větru

30.10. pá 19.00 sugar! (někdo to rád horké)
31.10. so 19.00 donaha!
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hoSTování – DSB

PREMiéRA

činoherní scéna

vEřEjná gEnERálkA

ProGraM listoPad

1.11. ne 14.00 Pískání po větru

1.11. ne 19.00 donaha!

1.11. ne 18.00 Pískání po větru

2.11. po 18.00 Pískání po větru

5.11. čt 18.00 dvojitá rezervace

SP

3.11. út 19.00 Pískání po větru

6.11. pá 14.00 vrabčák a anděl

A2/AB2

4.11. st 18.30 Pískání po větru

6.11. pá 19.00 vrabčák a anděl

7.11. so 19.00 vrabčák a anděl

9.11. po 19.00 My fair lady (ze zelňáku)

DERniéRA

hudební scéna

1.11. ne 14.00 donaha!

8.11. ne 19.00 splašené nůžky

DivADElní kluB

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)

15.11. ne 19.00 král lear

P

17.11. út 19.00 král lear

A1/AB1

16.11. po 19.00 král lear

12.11. čt 19.00 vrabčák a anděl

13.11. pá 19.00 vrabčák a anděl

22.11. ne 19.00 noc na karlštejně

15.11. ne 18.00 vrabčák a anděl

16.11. po 19.00 My fair lady (ze zelňáku)

C2/E2
A2015/M2015

Noc na Karl‰tejnû

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

19.11. čt 18.00 splašené nůžky

20.11. pá 19.00 splašené nůžky
22.11. ne 18.00 Jméno

23.11. po 19.00 dvojitá rezervace
24.11. út 19.00 dvojitá rezervace

25.11. st 19.00 Podivný případ se psem

23.11. po 19.00 noc na karlštejně

26.11. čt 18.00 vrabčák a anděl

24.11. út 19.00 noc na karlštejně

27.11. pá 19.00 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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William Shakespeare:
KRÁL LEAR
Îil byl mocn˘ král, kter˘ mûl tfii dcery – Goneril,
Regan a Kordélii. I rozhodl se jednoho dne
rozdûlit mezi nû fií‰i podle toho, jak˘mi slovy
dokáÏí vyjádfiit svou lásku k nûmu... Pohádkov˘
pfiíbûh, prastarou keltskou povûst pozvedl
alÏbûtinsk˘ génius do velkého dramatu. Základní
konflikt hry, která b˘vá spolu s Hamletem
pokládána za vrchol Shakespearova tragického
umûní, tvofií protiklad starého, patriarchálního
svûta a svûta nového, bezohlednû individualistického. V samém srdci tohoto dramatu
lidského údûlu je velik˘ obraz poutníka a cesty.
Vyhnan˘ král putuje z paláce do pusté pfiírody,
od p˘chy k pokofie, od panovaãné a autoritáfiské
sebestfiednosti k soucitu a odpu‰tûní, od královské
koruny ze zlata, symbolu slávy, bohatství a moci,
k vûneãku z plevele a polního kvítí, od
samolibého rozumu k ‰ílenství jako paradoxnímu
zdroji poznání o neuchopitelném smyslu v‰eho
pozemského úsilí, o skrytém v˘znamu v‰eho
pozemského bytí. Toto geniální dílo, napsané
pfied ãtyfimi stoletími, svou básnickou silou,
strhující, tfiebaÏe syrovou v˘povûdí a naléhavostí
otázek, které klade, se hluboce dot˘ká nás v‰ech.
V titulní roli se vám pfiedstaví Boleslav Polívka.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Boleslav Polívka, Hana Kováfiíková nebo
Pavla Vitázková, Lenka Janíková nebo Ivana
VaÀková, Svetlana Janotová nebo Ivana
Odehnalová, Petr ·tûpán, Viktor Skála, Zdenûk
Junák, Michal Isteník a dal‰í.

vodní 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, jednímz 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.
Ray Cooney, John Chapman:
DVOJITÁ REZERVACE
Philip Markham je úspû‰n˘ nakladatel dûtské literatury, kter˘ má v‰ak v poslední dobû dost starostí. Jeho manÏelka mu dává stále dÛraznûji
najevo, Ïe ji nebaví manÏel, kter˘ za romantick˘
veãer povaÏuje spoleãné proãítání korektur Medvídka Pú. Nadto jejich byt zafiizuje módní a extravagantní architekt Alistair Spenlow, jehoÏ
v˘stfielky Philipovu konzervativnímu vkusu pfiíli‰
nelahodí. A je‰tû navíc jeho kolega, úspû‰n˘
svÛdce Ïen Henry Lodge, si chce pÛjãit právû
onen byt bûhem úãasti Markhamov˘ch na jisté
slavnostní veãefii – a samozfiejmû pro nic jiného
neÏ nemanÏelské zálety. Philip mu byt nakonec
pÛjãí, netu‰í ov‰em, Ïe k veselému dostaveníãku
jej slíbila dát k dispozici i jeho Ïena Joanna – a to
nikomu jinému neÏ Henryho Ïenû Lindû. A aby
toho nebylo dost, bûhem nepfiítomnosti Markhamov˘ch si na byt brousí zuby i architekt Spenlow,
aby v nûm koneãnû svedl Markhamovic sluÏku
Sylvii. Tfii páry a dvojí nevûra v jediném apartmá
– uÏ tím je na pofiádnou fra‰ku zadûláno!
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Markéta Sedláãková, Viktor Skála, Petr
·tûpán, Hana Kováfiíková, Marta Matûjová nebo
Andrea Zelová, Alan Novotn˘, Rastislav Gajdo‰,
Erika Kubálková a Katarína Mikulová.

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 pÛ20

Dokoran_rijen_2015_Sestava 1 30.09.15 11:30 Stránka 21

čert tě veM

Jakub zedníček
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DOKO¤ÁNOVÁ PANNA
Je brzy ráno, osm˘ záﬁijov˘ den. S hercem Jakubem Zedníãkem sedíme sami v jedné zapadlé kavárniãce v prÛchodu poblíÏ divadla. Za okny
po‰mourné, uÏ témûﬁ podzimní poãasí, ruch
kolem se teprve probouzí k Ïivotu. I ná‰ rozhovor
s Jakubem se tak pod vlivem této nálady odehrával
ponûkud neuspoﬁádanû, chvílemi aÏ punkovû, jak
sám poznamenal. „Do Dokoﬁánu jsem rozhovor
nedûlal, takÏe jsem vlastnû je‰tû taková dokoﬁánová panna,“ pﬁiznal hned na úvod mírnû rozechvûle pûtadvacetilet˘ herec.

Právû v této kavárnû jsme se totiÏ vût‰inou pfied zaãátkem ‰koly scházeli se spoluÏáky a nad hrnkem
kafe rozjímali, jestli se vÛbec do ‰koly vydáme...
Musím pfiiznat, teda nemusím, ale pfiiznám, Ïe
obãas jsme se nevydali vÛbec...
Nebyl jste asi nikdy moc studijní typ, Ïe?
No... ne... no. Jsem odjakÏiva „trochu“ Ïivûj‰í, na‰i
si se mnou asi uÏili. Hlavnû moje jalová léta jim
dala dost zabrat. MoÏná by se dalo fiíct, Ïe mû to
vlastnû je‰tû nepustilo. Ale co, chlap má zÛstat du‰í
pofiád klukem, ne?
Chtûl jste vlastnû b˘t odmala hercem? Se jménem
Zedníãek toho moÏná ani nic moc jiného dûlat
ne‰lo, ne?
Chtûl jsem dûlat na stavbû, ale kvÛli jménu jsem
dostával jenom malé zakázky. Je pravda, Ïe díky

Nebudete asi moc ranní pták, co?
To ne. Ale kdyÏ se uÏ scházíme takhle brzo, oÏivila
se mi doba, kdy jsme studovali na konzervatofii.

S Jakubem Przebindou v inscenaci Donaha!,
reÏie: Stanislav Slovák

22
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S Bolkem Polívkou v inscenaci Benátsk˘ kupec,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Za to mÛÏe vlastnû zase step. Moje spoluÏaãka
z roãníku nade mnou Martiãka Prokopová, dnes uÏ
Matûjová, mû pfiemluvila, abych ‰el k „Mr‰tíkÛm“
na konkurz do muzikálu Mary Poppins, Ïe bych se
tam mohl hodit, kdyÏ je tam i step. Mnû se ale
pofiád nechtûlo, takÏe jsem se nepfiihlásil. Nakonec
mi to ale u Petra Gazdíka i tak domluvila, Ïe se
mÛÏu pfiijít ukázat i bez pfiihlá‰ky. A najednou uÏ
jsou z toho vlastnû ãtyfii roky v angaÏmá. Jéje, to
to, kurÀa, ‰ílenû letí!
V Mary Poppins jste se na jevi‰ti potkal i s dal‰ím
pÛvodnû brnûnsk˘m stepafiem Dennym Ratajsk˘m.
Znali jste se uÏ pfiedtím?
S Dennym se známe uÏ dlouho, dokonce mû
i chvilku stepovat uãil. Oba jsme totiÏ zaãínali v taneãní ‰kole manÏelÛ BartÛÀkov˘ch.
Pak uÏ pro vás v divadle následovaly dal‰í tituly –
Chicago, Mlad˘ Frankenstein, Donaha!...
Obzvlá‰È rád vzpomínám na Chicago, a nejenom
proto, Ïe jsem se tam potkal s Leniãkou (Janíkovou,
pozn. red.), se kterou jsme od té doby spolu. Já
mám totiÏ rád holky, a úplnû nejvíc holky v prádle
(nebo bez). No a tady se mi to v‰echno splnilo
pfiímo na jevi‰ti. Kdysi jsem totiÏ touÏil po tom stát
se gynekologem anebo pornohercem. To první mi
nevy‰lo, tak jsem se zamûfiil na to druhé, odpáral
z toho slovo „porno“ a jsem hercem.

âmaÀovi (herec Pavel Zedníãek, pozn. red.) jsem se
v hereckém prostfiedí odmaliãka pohyboval a rád se
motal v zákulisí. âasto jsem chodil i na pfiedstavení,
tfieba Natûraãe s âmaÀou a Janou Paulovou jsem
vidûl snad stokrát! Znal jsem ho nazpamûÈ. Ale
u nás to divadlo bylo tak nûjak v rodinû zakofienûné. Dûdeãek reÏíroval ochotníky ve Zlínû, babiãka hrála, hrála i máma a táta, sestra je
multitalentní. A pradûdeãek byl kováfi. To s tím nesouvisí. Jenom se chlubím.
Napfied jste to ale stejnû vzal trochu oklikou pfies step.
Stepovat jsem zaãal asi ve sv˘ch devíti letech. Bavilo
mû to a baví doteì. Stal jsem se dvakrát mistrem
republiky a na World Tap dance Championship,
teda mistrovství svûta, jsem byl v roce 2002 v sólech
sedm˘. K tomu musím ale dodat, i kdyÏ nerad, Ïe
nás tam bylo dohromady osm. A je‰tû ménû rad‰i,
Ïe za republiku jsme tam tehdy byli dva. Ale já to
fakt trochu umím!
Dûlal jste step i potom?
V pubertû jsem u toho nevydrÏel, takÏe jsem se ke
stepu potom vracel aÏ po nûkolikaleté pauze. Mívali
jsme ho ale ãásteãnû i na ‰kole, takÏe úplnû ze cviku
jsem nevypadl. A svûte div se, dnes step uãím uÏ
druh˘m rokem na JAMU.
Jak do‰lo k tomu, Ïe jste se po konzervatofii ocitl
v Mûstském divadle Brno?
23
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Se Sárou Milfajtovou v muzikálu Mlad˘ Frankenstein,
reÏie: Petr Gazdík

UÏ nûkolikrát se mi osvûdãilo, Ïe je lep‰í na nic netlaãit a nechat vûci jen tak samy od sebe plynout.
A ono se v pravou chvilku stane to, co má. Anebo
taky ne, ale aspoÀ vím, ãím to bylo.
Hodnû lidí si vás teì spojuje i s televizním pofiadem
KurÀa, co to je?, kter˘ uvádíte spolu s Pavlem Zedníãkem. Jak k tomu do‰lo?
Propojit nás takhle s âmaÀou byl nápad Pavlovy
Hanky, tedy dramaturgynû pofiadu Hanky Kousalové. Plno lidí si i trochu díky tomu myslí, Ïe jsem
PavlÛv syn, dokonce uÏ to napsali i nûkde v bulváru. CoÏ není pravda. Nebo je? MAMI!?!? Natáãíme uÏ vlastnû dva roky, a teì máme pfied sebou
díly minimálnû do konce roku. Toãí se v blocích,
vÏdycky ‰est dílÛ ve tfiech dnech. To uÏ z toho
potom b˘váme nûkdy tak zblblí, Ïe si nevzpomeneme, jaké hosty jsme mûli v prvním dílu. Moc nás
to ale baví, máme tam pohodu, hodnû se u toho
vÏdycky nasmûjeme a vyblbneme.
Koho si vybavíte, Ïe vás tfieba nejvíc pobavil?
Teì tfieba poslednû jsme si to pofiádnû uÏili s dvojicí
Genzer-Suchánek. Ti dva jsou fakt smr‰È fórÛ!
VÛbec jsem se pfii tomto pofiadu nauãil, Ïe ãlovûk
nemá nikdy nikoho odsuzovat a dûlat si na nûj
názor pfiedem – tfieba jenom podle toho, co se
o nûm pí‰e v médiích.
Autor: Lenka Suchá,
foto: jef Kratochvil

Co nového si zahrajete v této sezónû?
Zatím vím jenom o nejbliÏ‰ím zkou‰ení, a to bude
ShakespearÛv Král Lear s Bolkem Polívkou v titulní
roli. Moc se na to tû‰ím. âasto jsme jezdívali k Bolkovi na farmu do Ol‰an, kdyÏ jsem byl je‰tû mal˘
kluk. Tak je pro mû teì ãest stát s ním na jevi‰ti,
kdyÏ jsem teì uÏ velk˘ kluk. Podobnou pfiíleÏitost
jsem mûl i v minulé sezónû v Benátském kupci.
MoÏnost sledovat Bolka pfii práci je prostû skuteãná
radost.
Minulá divadelní sezóna pro vás byla vÛbec nabitá
na zajímavé herecké úkoly. Která role vám utkvûla?
Nejvíc mû asi bavil John Silver v Ostrovû pokladÛ,
to je i pro diváky hodnû vdûãná figurka. Pamatuji
si, Ïe kdyÏ jsem se úplnû na zaãátku sezóny dozvûdûl, Ïe budeme Ostrov pokladÛ uvádût, fiíkal jsem
si, Ïe by bylo fajn, kdyby se tam pro mû na‰la nûjaká role. A Ïe úplnû nejlep‰í by bylo, kdybych mûl
dfievûnou nohu a papou‰ka na rameni. A ono to
fakt vy‰lo! TakÏe bacha: teì asi musím b˘t opatrn˘
na to, co vyslovím, protoÏe se mi to plní.
O ãem tedy sníte? Jaké máte plány?
Je toho víc, co se mi honí hlavou. Nûkteré plány
do budoucna se t˘kají právû tfieba stepu. Rád bych
uspofiádal stepafisko-rytmicko-taneãní workshop.
Pokud se to podafií, mûl bych i dal‰í my‰lenky, jak
to posunout je‰tû dál. A pak mám v hlavû spoustu
dal‰ích nápadÛ, ale ty nebudu zatím vypou‰tût ven.

24
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naPsali o nás

Wiltzu. Pofiadatelé si na mûsíc trvající pfiehlídku
zvou vÏdy komerãnû zajímavá divadelní ãi hudební
vystoupení. Nová úprava svûtoznámého amerického muzikálu Koãky v podání Mûstského divadla
se stala prestiÏní záleÏitostí, soubor dostal na jeho
pfiedvedení dokonce prostor ve tfiech pfiedstaveních.
O úspûch a zaplnûné hledi‰tû se zaslouÏily pfiedev‰ím taneãní v˘kony souboru i sólistÛ, coÏ je pfiedností nového zpracování podle pfiedstavy reÏiséra
Stanislava Mo‰i s choreografií Hany Kratochvilové,
ale i skvûl˘ v˘kon hvûzdy Aleny Antalové jako
jedné z hlavních postav.
Miroslav Hradil, Právo, 6. 8. 2015

CENY DIVADELNÍ KRITIKY: MRTVÉ DU·E
Vladimír Just: Inscenace Mrtv˘ch du‰í pÛsobí, jako
by její text i témata psal Gogol teì a tady: podvod
jako zpÛsob Ïivota. Dotáhnûte to do mrazivé velmocenské roviny a jednotkou tohoto zpÛsobu bude
jeden Putin.
Vít Závodsk˘: Jevi‰tnû nápadité antiiluzivní nastudování staví na v˘razné stylizaci a zgroteskÀující
nadsázce. V poloze kabaretní revue s vyrovnanou
hereckou sloÏkou doslova exceluje âiãikov Michala
Isteníka. V‰estrannému herci pfiipadla v tomto revuálnû kabaretním pojetí pfiedlohy kromû plastické
charakteristiky postavy rovnûÏ „zcizující“ funkce
vyprávûãe a komentátora. Ostré stfiihy mezi onûmi
dobfie sklouben˘mi polohami zvládá flexibilitou
znám˘ interpret zcela suverénnû: jeho chameleonsky promûnliv˘ hoch‰tapler, na první pohled vystupující z okolní pánské ‰edi v˘razn˘m líãením
a kfiiklav˘m rud˘m kost˘mem, je chlestakovsk˘m
podvodníkem mnoha rysÛ a tváfií. Vedle pocitu divácké ‰títivosti nad jeho bezskrupulózní slizkostí
a posléze fale‰nou sebelítostí nepostrádá tato imponující kreace nejen bohatou, etudovû propracovanou humornou ‰kálu, ale ani odstín jakési
melancholie.
Svût a divadlo, bfiezen 2015

T¤ETÍ VYSOâINA FEST UVEDL JEÎÍ·E
(…) Pfied témûfi zaplnûn˘m hledi‰tûm jihlavského
amfiteátru odehráli ve stfiedu pozdû veãer hudebníci a herci Mûstského divadla Brno open air muzikál Jesus Christ Superstar. Byla to první provûrka
hlavní stage a techniky postavené pro tfiídenní festival Vysoãina fest. (…) Stfiedeãní technická generálka v podobû koncertní verze JeÏí‰e dopadla na
v˘bornou. Zejména závûr pfiedstavení po setmûní
nabídl i vizuální svûtelnou show, kterou publikum
oceÀovalo potleskem, stejnû jako nûkterá ãísla muzikálu z roku 1971. Herci ve finále poklekli a tleskali orchestru. Právû v˘kon orchestru a pûknou
úpravu ocenil na dotaz Jihlavsk˘ch listÛ na stfiedeãním pfiedstavení hudebník Vítûzslav Schrek, kter˘
pfied ãasem zpíval roli JeÏí‰e v jihlavské verzi této
rockové opery. (…)
Jifií Varhaník, Jihlavské listy, 10. 7. 2015

DIVADLO 23/PlzeÀ 2015 (No. 2):
MRTVÉ DU·E
(…) V˘teãnû obsazen˘ Michal Isteník je nejvût‰í
devizou dramatizace Gogolov˘ch Mrtv˘ch du‰í, jeÏ
pochází z dílny dvojice Hana Bure‰ová a ·tûpán
Otãená‰ek. (…) Pitvornû groteskní drastiãno ke
Gogolovi organicky patfií. Stfiet systematicky pilného podvodníka âiãikova a v‰ech tûch smû‰n˘ch
postaviãek ruské vesnice vychází velmi dobfie. Je
zfiejmé, Ïe reÏisérka Hana Bure‰ová se tu cítí ve
svém Ïivlu, navíc v Michalu Isteníkovi objevila
velmi tvárného herce, pro tento úkol jako stvofieného. (…)
Ivan Îáãek, www.divadelni-noviny.cz, 11. 9. 2015

SPLA·ENÉ NÒÎKY
V MùSTSKÉM DIVADLE BRNO
(…) Publiku se nabízí jedineãná a mimofiádnû zábavná moÏnost – ovlivnit dûj hry, mluvit s postavami a dokonce vypátrat vraha! (…) Vojtûch
Blahuta jako asistent vy‰etfiovatele a Michal Isteník
jako policejní vy‰etfiovatel rozpoutali, pfiedev‰ím
v druhé pÛlce pfiedstavení, tak brilantní improvizaci,
Ïe se do vy‰etfiování zapojilo spontánnû opravdu
hodnû lidí z publika a byla z toho nebetyãná
„sranda“. (…) âinoherní scéna Mûstského divadla
Brno zahájila sezónu veleúspû‰n˘m titulem. Je to
vÏdy trochu riziko pustit se do inscenace, ve které
hodnû záleÏí na schopnosti hercÛ improvizovat a na
schopnosti publika uvolnit se a „pfiijmout hru“.
V této detektivní komedii se to BrÀanÛm povedlo.
Peter Stoliãn˘, 15. 9. 2015, www.i-divadlo.cz

BRNùNSKÉ KOâKY
DOBYLY LUCEMBURSKO
UÏ 63. roãník v západní Evropû známého letního
kulturního festivalu se uskuteãnil v lucemburském
25
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OPERETKOU NA MENDELA
A JEHO HRÁCH
(…) autorsk˘ kvartet nekonstruoval tradiãní Ïivotopisné drama, ale ambicí byla odlehãená zpûvohra
o tom, jak to s tûmi hrachy a jejich kfiíÏením bylo.
Zábava je tady na prvním místû. Aby jí nebylo
málo, je v‰e formálnû inscenováno jako historická
retrospektiva a divadlo na divadle. (…) Kontrast
Ïivota svûtského umûleckého a zaslíbeného klá‰terního, neopûtovaná láska hereãky k vûdci, odevzda-

tera, vytrvale odmítajícího jakoukoli Ïenskou
sukni?! A tak téma autofii krásnû polid‰tili a lidsky
zneváÏili zasazením pfiíbûhu do divadelního prostfiedí, odkud se na Mendela fiítí nejen ìábelské
svody subrety Denkerové, ale v‰echno dûní fiídí
jako velké divadlo vûdy a svûta impresário Zöllner.
(…)
J. P. KfiíÏ, Xantypa, 26. 8. 2015
MILE BEZRADN¯ VùDEC MENDEL
SKOTAâIL S LUSKY. POD PETROVEM
(…) Oba hlavní protagonisté zvládli své role na v˘bornou. Luká‰ Janota pfiedstavuje Mendela jako
muÏe vûdy, introverta, zabraného do svého bádání,
záhonÛ a hrá‰kÛ. Mlad˘ vûdátor je mile a komicky
bezradn˘, ctí své poslání a z toho plynoucí povinnosti, proto – alespoÀ vnûj‰kovû – zÛstává imunní
vÛãi nepfiehlédnuteln˘m projevÛm pfiíznû operetní
subrety Emmy Denkerové. Ta v podání Andrey
Bfiezinové doplÀuje hlavní muÏskou dvojici a sv˘m
pûveck˘m pfiednesem dominuje pfiedev‰ím v operetních v˘stupech. Milan Nûmec coby svûtáck˘ impresário si se svou rolí bravurnû pohrává, je muÏem
velk˘ch slov a rozmáchl˘ch gest, jimiÏ vládne prostorem. âasto tak zaslouÏenû vyvolává spontánní
potlesk a smích publika. (…)
Jaroslav ·tûpaník, Brnûnsk˘ deník, 16. 7. 2015

nému bohu, a také bláznivé operetní v˘stupy,
zpûvohernû nazvané Princezna na hrá‰ku a Láska
v Prátru, to jsou hlavní linky i devízy této komedie.
V˘sledkem je umûfienû edukativní, ale hodnû rozverná atmosféra. (…) Divák si uÏije legrace, ale
i nûco melodramatick˘ch scén, pocítí dotek historie
i autorské fikce a nadsázky, prostû jak to uÏ v operetkách b˘vá. (…)
Lubo‰ Mareãek, Lidové noviny, 20. 8. 2015

ZATÍMCO DARWIN POLID·TIL OPICI,
SLOVÁK MENDELA
(…) ústfiední postavou kousku o Mendelovi není
sám ve své dobû nepochopen˘ vûdátor (Darwin
archy s jeho Pokusy s rostlinn˘mi hybridy ani nerozfiezal), kterého moc dobfie hraje Luká‰ Janota, ale
právû Zöllner a nejménû desítka dal‰ích impresáriov˘ch figurek. Autofii se nebáli odkazÛ. Mendelova
zkou‰ka pfied univerzitní komisí rakousk˘ch profesorÛ, to je ·vejk pfied sborem Ha‰kov˘ch potrhl˘ch
psychiatrÛ. Se stejn˘m v˘sledkem – málem superarbitrován pro blbost. Scény rodinné náv‰tûvy
u nemocného Mendela v Brnû nebo jeho setkání se
slovensk˘mi vlastenci vãetnû ·túra, Hurbana,
HodÏi a první slovenské feministky Ostrolúcké ve
vídeÀské putyce, to je paráda, kterou dne‰ní sloven‰tí národovci nepfieÏijí.
J. P. KfiíÏ, Právo, 29. 6. 2015

GENETIK POD VùÎEMI PETROVA
(…) Souãasn˘ pfiírodovûdn˘ doktorand Janek
(chlapecky zakfiiknut˘ Luká‰ Janota) se z vÛle rokokovû kost˘movaného mefistofelského manipulátora a ztûlesnitele mnoha figurek Antona Zöllnera,
skuteãného impresária blízké Reduty (komediálnû
zdatn˘ Milan Nûmec), pomocí divadelní magie
pfienese v ãase a stává se houÏevnatû bádajícím fieholníkem, vzájemnû platonicky pfiitahovan˘m koketní subretou Emmou Denkerovou (Andrea
Bfiezinová). (…)
Vít Závodsk˘, T˘deník Rozhlas, 3. 8. 2015
MENDEL ANEB VZPOURA HRÁ·KÒ
(…) umíte si pfiedstavit na letní scénû deset let
úmorn˘ch a nudn˘ch pokusÛ objevitele dûdiãnosti,
navíc knûze a pozdûji opata augustiniánského klá‰-

MENDEL A JEHO VZPURNÍ HRÁ·CI
(…) Sám Mendel vychází jako badatel, posedl˘
svou vûdou tak, Ïe nemá na nic jiného ãas, ani na
26
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Ïeny, ale pfiitom své vûdomosti nedokáÏe prezentovat natolik kvalitnû, aby se prosadil. Naopak, vÏdy
pohofií – pfii uãitelsk˘ch zkou‰kách, pfii studiu na
vídeÀské univerzitû, dokonce i pfii prezentaci sv˘ch
v˘zkumÛ. UÏ ta jeho pfiedná‰ka: Herec hrající impresária divadla hrajícího hru o Mendelovi nechce
ani sly‰et, aby ve hfie pfiedná‰ka zaznûla, a tak herci,
hrajícího herce hrajícího Mendela, místo toho nabízí sexy scénu s divadelními sboristkami. Hran˘
Mendel vûrn˘ své postavû tvrdo‰íjnû odmítá a im-

MENDEL ANEB VZPOURA HRÁ·KÒ:
BRNO OÎILO HUDBOU A HUMOREM
(…) Ve správné operetû samozfiejmû nemohou
chybût tanãící hrá‰ky, které v choreografii
Martina Packa a ve zdafiil˘ch kost˘mech Andrey
Kuãerové roztanãily scénu Jaroslava Milfajta.
A nebylo by to Mûstské divadlo v Brnû, nebylo
by to prostfiedí Biskupského dvora, kdyby svÛj
v˘znamn˘ podíl na realizaci nemûl Petr Hlou‰ek
se sv˘mi zdafiil˘mi projekcemi. (…) Stano Slovák

presário se zase obává, Ïe publikum bûhem pfiedná‰ky odejde. TakÏe nakonec Mendel pfiedná‰í,
zatímco kolem nûj hopsají polonahé sboristky
i s impresáriem. Ale to se musí vidût, to se nedá popsat. Nádherná byla scéna náv‰tûvy Mendlov˘ch
rodiãÛ a prarodiãÛ, k popukání byl tanec vzboufien˘ch hrá‰kÛ na zpÛsob kankánu, ale moÏná
nejlep‰í bylo setkání Mendela se slovensk˘mi národními buditeli v jedné vídeÀské knajpû. Buditelé
byli prakticky na ‰rot, zejména ªudovít ·túr,
a Mendel nevûdûl nic lep‰ího, neÏ jim vykládat
o dûdiãnosti a dokládat to na vzájemném mí‰ení
národÛ habsburské monarchie. (…)
Vratislav Mlãoch, www.babocka.vram.cz,
29. 6. 2015

uÏ nejednou dokázal, Ïe je vtipn˘ a vynalézav˘.
Jeho ctností je promy‰len˘ v˘bûr inscenaãních
prostfiedkÛ. Vychází z herce, z jeho tvofiivosti, ale
umí velmi odpovûdnû váÏit kaÏdou situaci.
Jenom tak se mu dafií „dûlat humor“ a b˘t vûrohodn˘. V‰e na první pohled vypadá lehce a pfiirozenû. Jako by si herci jenom tak hráli. Je dobfie,
Ïe má divák takov˘ uvolnûn˘ pocit. Ale ten je v˘sledkem tvrdé a bystfie promy‰lené práce. TakÏe
závûreãn˘ dlouh˘ potlesk patfiil samozfiejmû
v‰em, ve v˘sledku v‰ak pfiedev‰ím autorÛm a reÏisérovi.
Peter Stoliãn˘, www.musical-opereta.cz,
11. 7. 2015
pokraãování na str. 32
27
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VÝSTAVA OBRAZŮ,
PLASTIK, LOUTEK

30. 6. 2015
od 10:00 do večerních hodin
ve stolárně MdB.

Vystavující:

Jaroslav Buben,
Radka Coufalová, Martin Havelka,
Miroslav „Holis“ Holčák,
Klára Mikulecká, Michal Mikulič,
Jaroslav Milfajt, Lenka Novotná,
Jiří Polešák, Michaela Šeborová,
Dušan Vitázek.
28
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První ročník divadelního salónu

29
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FESTIVAL
PROGRESIVNÍHO
DIVADLA

DIVADELNÍ
SVĚT BRNO
2015

Mestno Gledališče Ljubljansko (Slovinsko)

LIZISTRATA
17. 10. 19 h

Městské divadlo Brno,
Hudební scéna

Volkstheater Wien (Rakousko)

SEDM SMRTELNÝCH
HŘÍCHŮ
19. 10. 20 h

Městské divadlo Brno,
Činoherní scéna
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vraBčák a anděl

PřiPravuJeMe

Daniel Große Boymann, Thomas Kahry
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
jednadevadesáti 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! V souãasnosti vzniká nová
verze tohoto úspû‰ného titulu, kterou pro ‰v˘carské turné reÏijnû pfiipravuje Stanislav Mo‰a.
Na‰e divadlo má tu ãest ji témûfi zároveÀ uvést
v ãeské premiéfie 7. listopadu 2015 na âinoherní scénû v reÏijní koncepci Stanislava Mo‰i,
pod hudebním vedením Karla Cóna a v reÏii
Igora Ondﬁíãka.
ReÏie: Igor Ondfiíãek
Hrají: Hana Holi‰ová nebo Markéta Sedláãková, Katarína Mikulová nebo Ivana VaÀková,
Andrea Zelová, Barbora Remi‰ová, Robert Jícha
a Alan Novotn˘.

31
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pokraãování ze str. 27

FAMÓZNÍ LET SNÒ – LILI
(…) Skuteãnû je to skvostné pfiedstavení nádherné
pohádky pro dûti i dospûlé, které vás uchvátí tak,
Ïe bez ohledu na pfiípadnou skepsi zapomenete na
do nenávratna uplynul˘ ãas, na dlouhodobé Ïivotní
zku‰enosti a tûÏce získanou Ïivotní moudrost a necháte se uná‰et pfiíbûhem, pohádkou o elfech, trollech a dal‰ích pohádkov˘ch bytostech, ve které se
napfied v‰echno pofiádnû zamotá, potom zázraãnû
rozmotá a nakonec dobfie dopadne, tak dobfie, Ïe
zlo není porobeno ani pobito, ale samo se umoudfií
a spojí s dobrem, Ïe dokonce i rozhádaní rodiãe se
sami od sebe udobfií a umoudfií – inu, pohádka.
(…)
Vratislav Mlãoch, www.babocka.vram.cz,
25. 1. 2015

mavé byly i postavy Ïiv˘ch stromÛ. Stejnou pochvalu si zaslouÏí také masky Marka Capou‰ka,
a to pfiedev‰ím elfí u‰i a maska trolla Nemotoruse.
K podívané pfiispûla i sviÏná choreografie, z níÏ zaujal napfiíklad tanec trollÛ. (…)
Pavla Haluzová, www.informuji.cz, 29. 1. 2015

SEN, KTER¯ MÁ·, SI H¯âKEJ.
S LILI V BRNù
(…) Za kousky hloupého trolla Nemotoruse nezb˘vá neÏ pochválit v˘kon Jakuba Uliãníka. Hvûzdou veãera je ov‰em Natálie Grossová v titulní roli,
velk˘ pûveck˘ i hereck˘ talent. (…) Nejlep‰í pûveck˘ a hereck˘ v˘kon veãera podal Luká‰ Vlãek
v roli FÛriuse, jenom o krÛãek za ním zÛstali Jana
Musilová a Milan Nûmec v rolích maminky, tatínka, Titánie a Oberona. (…)
Jifií P. KfiíÏ, Právo, 27. 1. 2015

OSTROV POKLADÒ
Luká‰ Dubsk˘: Ostrov pokladÛ je inscenace vhodná
pro ‰iroké spektrum divákÛ. Dûtské publikum
osloví dobrodruÏné eskapády a atraktivní prostfiedí.
Dospûlí zase mohou ocenit pfiíbûh slavného spisovatele a jeho hledání Ïivotního ‰tûstí. TvÛrcÛm se
dafií splétat dûjové linky a peãlivû strukturovat oba
vyprávûné pfiíbûhy, které se prolínají a doplÀují.
Dennis Martin dokázal stvofiit fiadu chytlav˘ch melodií, které jsou stylovû rozkroãené od tklivé písnû
po pirátskou odrhovaãku. Vytvofiit na scénû tfii odli‰né charaktery je v˘zva, se kterou se A. Slanina
zdatnû vypofiádal a je‰tû k tomu v˘bornû zpíval.
Michal Novák: Nejvût‰ím pokladem této inscenace
je Ale‰ Slanina, kter˘ pfiesvûdãivû ztvárnil trojroli
spisovatele Stevensona a vedle toho i dvou postav
z románu. Zejména s kalibanovsk˘m Benem Gunnem je jevi‰tû ovládnuto strhujícím a pûvecky suverénním v˘konem. Charakteristiku rodinného
muzikálu sice naru‰uje propletenec dûjov˘ch a motivick˘ch linek, ale jinak je tu v‰e, co si rodinn˘
muzikál Ïádá: silná hudba, je to pfiipomínka dûtství, má romantizující náboj, pfiidává také jedno
poselství a na jevi‰ti samozfiejmû nechybí vdûãná
smeãka pirátÛ…

LET SNÒ LILI
(…) Dominantou díla je v˘tvarná sloÏka. Scéna
a kost˘my jsou velmi krásné. Divákovi utkví v pamûti napfiíklad scéna, kdy se za hudby elfky
s krásnû vytvofien˘mi kfiídly houpají na lanech.
KaÏd˘ z kost˘mÛ také v˘raznû symbolizuje svÛj
národ, takÏe je pfiedev‰ím pro dûtského diváka
snadno pochopitelné, kde se dûj právû ocitá. Zají-

Jifií Landa: Muzikál mû oslovil pfiehlednû vystavûn˘m pfiíbûhem, v nûmÏ se prolínaly dvû dûjové ro32

Texty jsou redakãnû kráceny.
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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

✄

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

Nejpopulárnější herečka sezóny

Nejpopulárnější herec sezóny

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

KŘÍDLA 2014/2015

ZPÍVAJÍCÍ BUKAN¯¤I
(…) Slavná, mnohokrát rozliãnû zpracovávaná románová prvotina Roberta Louise
Stevensona z roku 1883 tu propojila dvû dûjové roviny: fakta ze Ïivota tuberkulózního spisovatele a pfiíbûh dobrodruÏné pirátské plavby do jiÏních mofií, mezi nimiÏ
v charakterem pfiíbuzn˘ch (a nadto alternovan˘ch) postavách pfiecházejí interpreti
ostr˘mi stfiihy. „Rodinnému“ titulu o dvaadvaceti obrazech v reÏii Stanislava Slováka a dynamizující v˘pravû Jaroslava Milfajta dodávají fantasknû romantickou
barvitost nejen projekce Petra Hlou‰ka, ale s Ïiv˘m orchestrem pfiedev‰ím kolektivní nasazení v‰ech úãinkujících.
Vít Závodsk˘, T˘deník Rozhlas, 29. 6. 2015

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

viny, S. Slovák dokázal na jevi‰ti vytvofiit sugestivní atmosféru dávn˘ch let. V hlavní
roli více neÏ obstál A. Slanina, jenÏ si byl jist˘ ve v‰ech muzikálov˘ch disciplínách.
Skvûle ho doplÀoval T. Daleck˘. Nûhu a zvlá‰tní hfiejivost vtiskla Margaret Stevensonové J. Musilová, P. ·tûpán pro roli Johna Silvera na‰el adekvátní polohu pohybující se na pomezí kladného a záporného hrdiny. V˘borné hudební nastudování.
Radost pohledût na inscenaci, u níÏ se pobaví jak˘koli ãlen i z velmi rozvûtvené rodiny.
www.i-divadlo.cz, kvûten 2015

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

Adresa, (e-mail):

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

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

✄

Jméno:
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Tom Hedley
Robert Cary
Robbie Roth

ReÏie Stanislav Mo‰a

dvě exkluzivní Představení

státní oPera národního divadla Praha

21. a 22. říJna 2015
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5. září 2015

koncert Muzikálů – útěchov
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Pískání Po větru

PřiPravuJeMe

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

kálu jiÏ zaznamenalo obrovsk˘ úspûch a po premiéfie
1. ãervence roku 1998 se zde hrálo témûfi tfii roky
a dosáhlo více neÏ tisíce repríz.
Dûj muzikálu oproti kniÏní i filmové pfiedloze autofii
pfiemístili z britského na americk˘ venkov. Odehrává
se tedy v padesát˘ch letech 20. století v malém mûsteãku v Louisianû, kde v‰ichni obyvatelé spoleãnû na v‰tûvují presbyteriánsk˘ kostel. Tfii sourozenci –
Vla‰tovka, Ro‰Èanda a UboÏáãek – se vyrovnávají
nejen s nedávnou ztrátou maminky, ale také s pocitem, Ïe jim dospûlí nerozumûjí. Zdánlivû poklidn˘
Ïivot malomûstského spoleãenství naru‰í zpráva
o uprchlém trestanci, kter˘ by se mohl skr˘vat nûkde
v jeho okolí. Ve stejn˘ okamÏik dûti nalézají ve stodole
muÏe, kterému shodou okolností uvûfií, Ïe je JeÏí‰ Kristus. Zatímco dûti za tímto MuÏem chodí, peãují o nûj
a prostfiednictvím jejich lásky a víry se z nûj stává snad
i lep‰í ãlovûk, dospûlí pátrají po anonymním zloãinci,
kterého chtûjí nemilosrdnû zlikvidovat. Îene je hysterick˘ strach a neuvûdomují si, Ïe odsuzují moÏná nevinného ãlovûka.
Téma stfietu chápání a vnímání dûtského a dospûlého
svûta zde stojí v centru dûní a vytváfií dramatické napûtí po celou dobu pfiedstavení. Na konci pfiíbûhu
o tom, Ïe lidé jsou z velké ãásti takoví, jak se k nim
chováme a za jaké je povaÏujeme, stojí nezodpovûzená
otázka, zda onen MuÏ ve stodole byl nebo nebyl JeÏí‰em Kristem. VÏdyÈ jedna z postav ve hfie fiíká: „Pofiád
v kostele posloucháme o tom, Ïe se JeÏí‰ vrátí. Tak
proã by to nemohl b˘t on? Nûjak˘ zázrak uÏ by to
chtûlo!“
âeskou premiéru tohoto v˘jimeãného muzikálu, kter˘
ov‰em nabízí fiadu nesmrteln˘ch melodií tak, jak jsme
tomu v díle Andrew Lloyd Webbera zvyklí, uvádíme
v reÏii Petra Gazdíka, kter˘ znaãnou ãást textu ve spolupráci s Karlem ·karkou a Zuzanou âtveráãkovou
také pfieloÏil a upravil. Na scénû Emila Koneãného,
s projekcemi Petra Hlou‰ka a v kost˘mech Andrey
Kuãerové se opût objeví i velká dûtská company, se
kterou jiÏ tento reÏisér ponûkolikáté pracuje, stejnû
jako choreografka Carli Rebecca Jefferson. Hudební
nastudování mají na starosti Dan Kalousek a Jakub
Îídek. V hlavních rolích se mÛÏete tû‰it na Eli‰ku Skálovou, Du‰ana Vitázka, Viktorii Matu‰ovovou, Tomá‰e Saghera ãi Petra Gazdíka. Premiéra probûhne
na Hudební scénû 24. fiíjna 2015.
KL

Dfiíve, neÏ se na svûtov˘ch jevi‰tích objevil dal‰í titul
muzikálového krále Andrew Lloyd Webbera Whistle
Down the Wind, napsala Mary Hayley Bellová nenápadnou novelku se stejn˘m názvem. Anglická hereãka a spisovatelka, známá také jako Lady
Mills(ová), neboÈ jejím muÏem byl znám˘ herec
John Mills, napsala svoje nejznámûj‰í dílo bûhem
nûkolika dní v roce 1957. Nechala se tehdy inspirovat sv˘mi tfiemi dûtmi a podle nich sepsala pfiíbûh
sourozencÛ Vla‰tovky, Ro‰Èandy a UboÏáãka, ktefií
jednoho dne objeví ve stodole muÏe, kterého povaÏují za JeÏí‰e Krista. Knihu následnû proslavil stejnojmenn˘ film z roku 1961 reÏiséra Bryana Forbese,
ve kterém roli Vla‰tovky hrála právû dcera autorky
kniÏní pfiedlohy, Hayley Millsová a byla za tuto roli
i nominována na prestiÏní cenu britské televizní
a filmové tvorby.
Film, kter˘ patfií do zlatého fondu britské kinematografie a ve své dobû ovlivnil znaãnou fiadu divákÛ,
oslovil i muzikálové tvÛrce. V roce 1996 probûhla
ve Washingtonu premiéra Lloyd Webberovy adaptace, ov‰em diváky ani odbornou kritiku nikterak
nenadchla. Andrew Lloyd Webber tedy ve spolupráci s Jimem Steinmanem, v˘znamn˘m americk˘m
textafiem, hudebníkem a producentem, kter˘ má
mimo jiné na svém kontû i hudbu k jinému svûtoznámému muzikálu Tanz der Vampire (Ples upírÛ),
Patricií Knopovou a reÏisérkou Gale Edwardsovou,
kterou proslavilo pfiedev‰ím lond˘nské znovuuvedení muzikálu Jesus Christ Superstar v roce 1996,
znovu upravil libreto pro uvedení na West Endu.
V lond˘ském Aldwych Theatre nové uvedení muzi36

1. záfií v 9 hodin zahájil principál Stanislav Mo‰a dal‰í divadelní
sezónu (v jeho pfiípadû jiÏ pûtadvacátou v ãele souboru).

Galerie Milana Zezuly hostí od 3. záfií díla vídeÀského malífie
Bernda Neuburgera.

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil a facebook

Foto: jef Kratochvil
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Obrazy, které pÛsobí jako abstraktní malba, jsou ve skuteãnosti upravené fotografie zachycující detaily z autorov˘ch cest.

listování
Na koncertu v Útûchovû pfiivítali zpûváci v zákulisí hvûzdu plakátu k inscenaci Jméno, Barborku Vitázkovou.
ManÏele Vitázkovi se na koncertu v Útûchovû se‰li s pfiedsedkyní nadaãního fondu Pro dûtsk˘ smích, paní Alicí Tobiá‰ovou.

Nad mapou âeské republiky se rozkroãil Boleslav Polívka pfii zkou‰kách dramatu Král Lear.

Královské koruny rozdûlil Lear mezi své dcery… Spravedlivû?!

V pánské krejãovnû pracují na podobû plá‰tû krále Leara.

Velkou zku‰ebnu obsadili mladí herci.

tenisový turnaj divadelníků

19. a 20. září 2015

Pod vedením Petra Gazdíka pfiipravují muzikál Pískání po vûtru.

ReÏisér Stanislav Slovák pfiipravuje komedii âervené komety, která
bude mít premiéru pfied Vánoci a na Silvestra. Santa Clause si stfiihne Andrea Zelová.

Na kurtech v LuÏánkách probûhl jiÏ dvanáct˘ roãník mezinárodního Tenisového turnaje divadelníkÛ. Hlavní kategorii
„Král“ vybojoval herec Jifií Mach, druh˘ byl muzikant Václav
Fila a tfietí herec Viktor Skála. Kategorie „Královny“ a „·a‰ci“
ovládla Dana Herzowa. Ve ãtyfihfie dominoval Stanislav Mo‰a
s Leo‰em VanÏurou. V˘herci byli odmûnûni cenami od firem
Sagitta, Penzion Jifiinka Dolní Morava, Kunst a Hotel VAKA.
Zazpívali jim hereãtí kolegové Viki Matu‰ovová a Jan BroÏek.

Ivana VaÀková bude Marlene Dietrich v muzikálu Vrabãák a andûl.

Dvû fota s textem od novomanÏelÛ: Vzali jsme se v sobotu
29. 8. 2015 ve 12:00 v bfiezovém hájku v Bofieticích.

A byla to nádherná nezapomenutelná svatba a párty dohromady,
která skonãila aÏ v pondûlí ráno. Zdraví Tû a ãtenáfie Dokofiánu novomanÏelé Studénkovi.

Divadelní fotografii jefa Kratochvila byla vûnována v˘stava
v Galerii VaÀkovka.

VernisáÏ spolu s jefem otevfieli Boleslav Polívka, Milo‰ ·tûdroÀ
a Petr Oslzl˘.
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Mediální Partneři

Partneři divadla

vážení divadelní Přátelé,

CONSULT

Jakub
Zedníãek

·KOLA
ZÁKLAD ÎIVOTA
hudební komedie ze Ïivota
‰tudákÛ a kantorÛ
26. a 27. fiíjna 2015
na âinoherní scénû

Poslední dvû uvedení oblíbené komedie Hany
Bure‰ové nás pfienesou do ãasÛ, kdy nejvût‰ím prohfie‰kem studentÛ byla náv‰tûva zakázaného filmu
v biografu. Kdy kantofii byli dÛstojn˘mi kmety a Ïen
bylo v profesorském sboru poskrovnu. Studentské
vtípky byly nevinnou zábavou a mládeÏ odpoãívala pfii
oh˘nku a zpûvu trampsk˘ch písních. Idyla první republiky je podpofiena studentskou kapelou ve sloÏení
Igor Ondfiíãek, Petr ·tûpán, Viktor Skála a dal‰í. S oblíbenou komedií se rozlouãíme po více neÏ stech reprízách na konci fiíjna.
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pfii pfiípravû nov˘ch premiér na‰eho divadla se v právû vypuknuv‰í sezónû odehrály hned
dvû v˘znamné zmûny, o kter˘ch bych vás rád nyní informoval. Poté, co jsme seznámili v‰echny na‰e diváky se skuteãností, Ïe jsme se s Bolkem Polívkou po jeho nádherném úãinkování
v „Benátském kupci“ dohodli na jeho úãasti v nové inscenaci „Král Lear“, kde vytvofií titulní roli, se strhl poprask… Samozfiejmû kolem vstupenek. Proto jsem je‰tû o prázdninách rozhodl
o zmûnû jevi‰tû, na nûmÏ se „Král Lear“ potká se sv˘mi diváky. PÛvodní zámûr byl uvést toto
pfiedstavení na âinoherní scénû, ale neboÈ má pouze poloviãní kapacitu oproti scénû Hudební,
bylo vhodné fie‰ení rychle jasné. Tomuto rozhodnutí rychle pfiizpÛsobil jevi‰tní fie‰ení scénograf Christoph Weyers, podle jehoÏ návrhu se dekorace jiÏ vyrábûjí, a musím fiíct, Ïe kolegové
herci i dal‰í z dekoraãních dílen a techniky, ktefií vidûli model pro tuto inscenaci, hovofií o jednoznaãnû nejnároãnûj‰í a pfiitom fascinující scénû, která v historii na‰eho divadla nemá obdoby… Tedy, 14. listopadu uvidí v premiéfie první diváci Bolka Polívku v „Králi Learovi“ na
Hudební scénû. ZároveÀ s tímto fie‰ením v‰ak vznikla i my‰lenka uvést na âinoherní scénû jinou inscenaci, která by mohla nabídnout na‰im divákÛm moÏnost náv‰tûvy pfiedstavení v komornûj‰ím prostfiedí. Rozhodli jsme se pro uvedení ãeské premiéry muzikálu o pfiátelství mezi Edith Piaf a Marlene Dietrich s názvem „Vrabãák a andûl“ dvou mlad˘ch autorÛ z Nûmecka.
Podle námûtu Davida Winterberga napsali Daniel Große Boymann a Thomas Kahry s pouÏitím legendárních písní obou svûtoznám˘ch zpûvaãek strhující dílo, které mûlo svou svûtovou
premiéru v Burgtheatru ve Vídni a dodnes se tam s obrovsk˘m ohlasem uvádí. Pro na‰e divadlo bylo pfii tomto rozhodování navíc dÛleÏité, Ïe jsme mûli uÏ léta „spadeno“ na nûjakou hru
pojednávající o tûchto dvou osobnostech, a to hlavnû i proto, Ïe máme v souboru hned dvû
bájeãné hereãky a zpûvaãky, Markétu Sedláãkovou a Hanu Holi‰ovou, jeÏ jsou pfiímo pfiedurãeny k tomu, aby se s rolí Edith Piaf na jevi‰ti jednou potkaly. Stane se tak t˘den pfied premiérou „Krále Leara“, 7. listopadu. Inscenace není a ani nebude zafiazena do Ïádného systému na‰eho pfiedplatného. Jedná se o jak˘si „bonbónek“ ãi „tfie‰niãku na dortu“, která se, jak doufáme, stane ozdobou na‰eho repertoáru. Vám, na‰im pfiedplatitelÛm, pak nabízíme náv‰tûvu tohoto pfiedstavení za mimofiádnû zv˘hodnûn˘ch podmínek – oproti plné cenû 420,- Kã si budete moci pofiídit vstupenku za 315,- Kã, studenti, dÛchodci a drÏitelé karty ZTP a ZTPP za
262,- Kã. Rád bych vás rovnûÏ upozornil na onu krásnou skuteãnost, kterou je festival
Divadelní svût Brno 2015, jeÏ se tentokrát odehraje v termínu 17. – 21. fiíjna 2015. Nûkterá
z festivalov˘ch pfiedstavení mÛÏete nav‰tívit i na jevi‰tích na‰eho divadla.
Sezónu jsme zahájili interaktivní komedií „Spla‰ené nÛÏky“ a uÏ fini‰ují dokonãovací práce
na muzikálu Andrewa Lloyd Webbera „Pískání po vûtru“, zkou‰í se „Král Lear“…
Za v‰echny kolegy z va‰eho Mûstského divadla Brno se s vámi tû‰ím na shledanou pfii, jak
vûfiím, nádhernû slavnostních divadelních záÏitcích!

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

