Partneři divadla

RIVERSIDE
DRIVE
28. fiíjna,
27. listopadu 2014
ve 21:00 hod.
v Divadelním klubu
U fieky Hudson se setkají neurotick˘ scenárista Jim a geniální psychotik s vraÏedn˘mi sklony, bezdomovec Fred.
Fred je pfiesvûdãen, Ïe mu Jim ukradl jeho námût, tedy
podstatn˘ kus jeho Ïivota. Pfiimotá se ale do situace, kdy
Jima vydírá jeho milenka Barbara, která nechce zrovna
málo penûz za své mlãení o jejich vztahu. Jakkoliv nejdfiíve vypadá setkání Jima a Freda ne‰Èastnû, ukáÏe se, jak
je to pro oba v˘hodné. Nenechte si ujít Riverside Drive
v komorní atmosféfie Divadelního klubu! V hlavních rolích se mÛÏete tû‰it na Alana Novotného, Jaroslava
Matûjku a Hanu Kováfiíkovou.
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âlenka orchestru Mûstského divadla Brno, foto: Franti‰ek ·kolafi.
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Martina Horáãková

vážení divadelní Přátelé,
jak uÏ víte, pfiipomínáme si v této divadelní sezónû hned dvû v˘znamná v˘roãí, se kter˘mi je spjata
dlouholetá kontinuální umûlecká ãinnost na‰eho divadla. 14. ãervna 2015 to bude sedmdesát let od jeho
zaloÏení a pfied pár dny (4. fiíjna) jsme si slavnostním rekapitulaãním koncertem, kter˘ pfiipravil reÏisér
Petr Gazdík s dirigentem Danem Kalouskem, pfiipomenuli 10. v˘roãí fungování Hudební scény
Mûstského divadla Brno. ZároveÀ jsme pfii této pfiíleÏitosti vydali péãí dramaturgynû Kláry Latzkové, v˘tvarnice Andrey Kuãerové a fotografa Jefa Kratochvila obsáhlou publikaci, která onûch 10 let pfiipomíná:
48 premiér, z toho 18 zde uveden˘ch jako svûtové premiéry – vût‰ina z nich (16) napsan˘ch pfiímo pro
nás (!), a dále 7 inscenací uveden˘ch u nás poprvé v Evropû, ãi v âechách! Celkem 1.867 pfiedstavení, které vidûlo 1.148.407 divákÛ!
Kniha popisuje vzácn˘m zpÛsobem vznik prvotní my‰lenky vedoucí k realizaci a následnému fungování Hudební scény – okamÏiky, kdy byly v listopadu 2001 poloÏeny základní kameny, a to z pfiíznaãn˘ch
míst. První z Dolních Vûstonic, místa vzácn˘ch paleontologick˘ch nálezÛ, nazvaného Karl em Absolonem
Moravské Pompeje pravûku. Tento kámen má symbolizovat snahu nové scény poskytnout tvÛrãí platformu souãasn˘m autorÛm, ktefií jsou základní zárukou skuteãnû Ïivého divadla. Ten druh˘ kámen byl vyzvednut z Mekky muzikálu, z Broadwaye, nik˘m jin˘m neÏ Milo‰em Formanem, kter˘ zároveÀ udûlil na‰emu divadlu práva pro jedineãné první pfiedstavení muzikálu HAIR, hraného tak u nás v této podob û
podle jeho filmového scénáfie jako v jediném divadle na svûtû. Samotná budova pfiinesla zaslouÏená a v˘znamná ocenûní architektÛm Romanu Machovi a Jozefu Kubínovi.
âtenáfi se v knize mÛÏe dozvûdût, jak my‰lenka pfii‰la na svût, jak se promûnila v dílo, jak ji mnozí
podporovali, nûktefií pochybovali… a jak se následnû idea stala skuteãností a ve shodû s Rudolfem
Hru‰ínsk˘m pak do‰lo i k tomu, Ïe bylo „pro dokonalou a ve svûtû neb˘valou technickou vybavenost“
nové scény i NA CO SVÍTIT!
A Ïe bylo tûch 10 let „na co svítit“, o tom svûdãí hodnocení ãeské i mezinárodní kritiky. Kniha pfiipomíná v‰echna ocenûní na‰í práce, jejíÏ úroveÀ souvisí nejenom s talentem jednotliv˘ch osobností, ale
i s tím, Ïe se mohly na v˘kon svého fiemesla pfiipravit na JAMU v Brnû – vÏdyÈ 95 % umûleck˘ch zamûstnancÛ na‰eho di vadla jsou absolventy právû této ‰koly. A o tom, Ïe nám je závidûjí diváci na celém
svûtû, svûdãí i 923 pfiedstavení odehran˘ch na‰ím divadlem za onûch 10 let v zahraniãí.
Na nositele Cen Thálie z devadesát˘ch let – Zdenu Herfortovou, Petru Jungmanovou, Alenu
Antalovou a Markétu Sedláãkovou – navázali získáním této ceny Du‰an Vitázek (2x), Radka Coufalová,
Petr ·tûpán, Erik Pardus, Petr Gazdík a Hana Holi‰ová. Hudební scéna se doãkala i Ceny za nejlep‰í inscenaci roku 2010 v âeské republice. Bylo to Probuzení jara reÏiséra Stanislava Mo‰i. Vedle v‰ech tûchto
informací lze v knize najít i fundovanou zprávu o desetileté tvorbû této scény od PhDr. Petera Stoliãného.
Onu nádhernou knihu, která je nabita i dal‰ími informacemi a skvûl˘mi fotografiemi, si mÛÏete koupit pfiímo v na‰em divadle… Hlavnû vás v‰ak zveme k náv‰tûvû v‰ech nov˘ch pfiedstavení, která pro vás
s láskou pfiipravujeme.

listoPad
2014
cena 25,- kč

Na setkávání se s vámi pfii uÏívání si Ïivého a soudobého divadla na Hudební i âinoherní scénû se za
v‰echny na‰e zamûstnance tû‰í

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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Sleãna Katefiina Dynková v sobû na‰la odvahu a 27. záfií
pojala za chotû Jakuba Uliãníka.

Svatba probûhla v hotelu Noem Arch.

Pozvání pfiijali i pfiátelé z divadelního okruhu.

Nechybûli ani chlapeãci Johanky Gazdíkové.

BurčákoMánie – ŠPilBerské vinoBraní – Šlapání hroznů bosou nohou

A svatební noc byla ru‰ná a dlouhá.

Z v˘‰ky ãtyfi kilometrÛ si skoãil Du‰an Vitázek v Dropzone
v Prostûjovû. A splnil si tak sen letût voln˘m pádem nad
mraky.

Vracíme se do Monte Carla na televizní festival, kterého se
zúãastnil Petr ·tûpán nominovan˘ za hlavní roli ve snímku Poslední cyklista.

KníÏe Albert II., ãestn˘ prezident festivalu, pozval Petra na
sklenici vína ve svém zámku.

âasto se fotografiemi budeme vracet k desetiletí Hudební
scény.

Pfii pfiípravû na jedno z vystoupení zastihl Tino Kratochvil
i svoji Ïenu, choreografku PeÀu Kratochvilovou.

Mary Poppins divákÛm pfiipomnûla na slavnostním koncertu Radka Coufalová.

Viktória Matu‰ovová zpívala na slavnostním otevfiení umûlecké galerie Petry Nûmeãkové.

Ivana VaÀková a Petr Gazdík sv˘m zpûvem vyprovodili
„na‰i“ tramvaj na její první cestu mûstem.

Akce se uskuteãnila za hojné úãasti kolegÛ z divadla a na‰ich pfiíznivcÛ.

První uvedení muzikálu DUCH si proÏili zamûstnanci
a pfiíznivci Tepláren Brno.

S reÏisérem muzikálu Stanislavem Mo‰ou se setkali generální fieditel Tepláren Petr Fajmon a fieditel APC Juraj
Groch.

20. září 2014

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil a facebook Mûstkého divadla Brno

listování
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Franti‰ek Listopad:
Takov˘ je oblouk
KdyÏ brousím kfii‰Èály
KdyÏ brousím brusinky
poslouchám ptaãí les
a fieky za svûtem
v hájeãku u‰tknutém
kfiepelky bez penûz
Pamûti ze smetí
Jezinky pro dûti
tvé oãi moje jsou
tudy jsme chodili
byli a nebyli
modfi svítí zelenou

„Îivot je krásnej.
Ne, Ïe by byl,
ale já ho tak vidím.“
Bohumil Hrabal,
(28. bfiezna 1914 Brno - 3. února 1997 Praha),
ãesk˘ prozaik, jeden z nejv˘znamnûj‰ích
a nejosobitûj‰ích spisovatelÛ druhé
poloviny 20. století.
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Partneři divadla
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BRUCE JOEL RUBIN
DAVE STEWART
GLEN BALLARD

DUCH
STANISLAV MOŠA

foto a grafická úprava: jef Kratochvil

REŽIE:

18. řÍJna 2014
3

Premiéra na HUdeBnÍ scéně
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Bez odpovídajícího technického zabezpeãení
dnes nelze realizovat Ïádnou profesionální
produkci. Podívejme se na to s historick˘m
rozbûhem:
Kdysi, velmi, velmi dávno, kdy lidská bytost
rozum zaãínala brát, zcela spontánnû – pro radost, pro zábavu, pro prost˘ pocit koexistence
– zaãal jeden ãlovûk pro druhého hrát divadlo.
Pravdûpodobnû nejprve pfiehrával v˘jimeãné
situace tûm, ktefií jim nebyli pfiítomni. Staãilo
k tomu gesto, zamruãení, rytmizované v˘kfiiky
a tanec a pak i slovo, slova, vûta.
Tak, jako se vyvíjelo na‰e my‰lení, pfiicházeli
jsme na rozliãné technické finesy, jak na‰e sdûlení zefektivnit, jak záÏitky z hereckého sdûlení

v oslněnÍ

stanislav moša
DIVADLO JE V HLEDÁNÍ
NOV¯CH MOÎNOSTÍ NENASYTNÉ
Se Stanislavem Mo‰ou o v˘stavû divadelních
technik.
Za‰títil jste v˘stavu THEATRE TECH, co si
myslíte o potfiebû nov˘ch jevi‰tních technologií
v ãeském divadle?
4
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Jak jsou podle vás na tom zdej‰í divadla se
‰piãkovou moderní jevi‰tní technikou?
Bez ‰piãkového technického zabezpeãení
a jeho dokonalého lidského ovládání (v‰ak
máme nová divadelní umûlecká fiemesla ve
svûtelné a zvukové reÏii), stejnû jako bez ‰piãkov˘ch umûlcÛ dnes nelze realizovat profesionální produkci na odpovídající úrovni.
Nûkterá divadla u nás uÏ disponují docela
slu‰n˘m zázemím.
Divadla zfiizují a financují vût‰inou mûsta,
potaÏmo stát, mají moÏnost uvûdomit si potfiebu investovat do nov˘ch jevi‰tních technologií?
Jak kde. Jsou ti, ktefií si ve sv˘ch rozhodovacích pozicích uvûdomují v˘znam Ïivého
umûní, a pak zase, bohuÏel potkávám jiné, pro
které je divadlo, umûní a kultura obecnû vûcí
zbytnou a dokonce se ani nestydí to skr˘vat.
Vysvûtlit takov˘m, Ïe se divadlo bez nov˘ch
technologií neobejde, je zhola nemoÏné. Mám
‰tûstí, Ïe Ïiju v Brnû, kde se v posledních dvou
desetiletích postavila nejenom na‰e nová Hudební scéna, a byla v˘znamnû zrekonstruovaná âinoherní, ale kde se od základÛ znovu
postavilo divadlo Reduta, kde na pÛdorysu
starého vzniklo nové loutkové divadlo Radost,
kde probíhá dlouholetá a nákladná rekonstrukce Janáãkova divadla a Mahenovy ãinohry, kde Husa na provázku hraje v novém
domû a JAMU si po kompletní rekonstrukci
MARTY postavilo nové Divadlo na Orlí. PfieváÏná ãást tûchto investic pfii‰la z mûstské kasy.
Jak˘ v˘znam mÛÏe mít v˘stava THEATRE
TECH pro zdej‰í divadelníky a zfiizovatele divadel?
Tento typ v˘stav má v souãasném svûtû dlouholetou tradici a na vybavení divadel, a to
i tûch ‰kolních, je to uÏ taky poznat. Koneãnû
nûkoho napadlo zorganizovat takovou v˘stavu
u nás!

umocnit napfiíklad tím, Ïe rozpohybujeme
pfiedmûty, které se pfiece h˘bat nemohou, jak
uãinit jemné svûtlo v neproniknutelné tmû,
jak uãinit hlas srozumiteln˘ ne pro jednoho,
ale pro tisíce divákÛ.
Co napfiíklad znamenala pro divadlo Ïárovka,
v na‰em mûstû Brnû obzvlá‰È v˘znamn˘ vynález – vÏdyÈ Mahenovo divadlo bylo prv˘m divadlem s elektrick˘m osvûtlením na na‰em
kontinentu! Nejprve se hrálo za sluneãního
svûtla, pozdûji v uzavfien˘ch divadelních budovách pfii‰ly na fiadu svíãky a pak plyn. Kdo
dnes ví, proã se nesmí v divadle pískat – kdyÏ
totiÏ z hadic a hadiãek zaãal prudce hofilav˘
plyn unikat, doprovázelo to obvykle pískání,
které mohlo varovat.
Zesílit zvuk slova kdysi pomáhaly masky tvarované do jak˘chsi ampliónÛ. Barokní divadelní budova byla architektonick˘m
akustick˘m zázrakem. Pak zmûnil charakter
proÏitku mikrofon – najednou se mohlo pfied
mnoha lidmi zpívat bez forze osobit˘mi hlasy.
Já je‰tû vzpomínám, jak byly choreografie muzikálÛ závislé na délce ‰ÀÛry k mikrofonu, jak
je do sebe nesmûli zpûváci zaplést a jak bylo
nutno drÏet v ruce smyãku ze ‰ÀÛry, aby se zabránilo chybám v pfienosu zvuku. AÏ se zjevil
bezdrátov˘ mikroport.
Dnes se mnohdy tleská i dokonal˘m technick˘m kouzlÛm, v Lond˘nû pfii premiéfie muzikálu Metropolis jsem byl svûdkem toho, Ïe se
dokonce aplaudovalo víc technick˘m jevi‰tním zázrakÛm neÏ umûlcÛm. Po premiéfie inscenace Peklo, kterou jsem napsal s hudebním
skladatelem Zdenkem Mertou a která vyuÏívá
v‰ech nám dostupn˘ch technick˘ch vymoÏeností, mi jeden divák fiekl, Ïe mûl pocit, Ïe
není v divadle, ale uprostfied strhujícího Ïivého filmu – uprostfied jiného Ïivota.
Divadelníci anektovali v‰echno, co mohli pro
své sdûlení vyuÏít. Divadlo je v hledání nov˘ch
a nov˘ch moÏností nenasytné a témûfi kaÏd˘
lidsk˘ vynález na‰el své uplatnûní na divadelní
scénû.

Text: Josef Herman,
foto: jef Kratochvil
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Hudební scény
Mûstského divadla Brno

4. řÍJna 2014

výročnÍ Koncert na HUdeBnÍ scéně
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v oslněnÍ

andrea KUčerová
Byla v˘zva oblékat postavu, která vlastnû ve skuteãnosti není vidût?
Duch ve skuteãnosti není vidût, ale co je skuteãnost? To, co vidíme, nebo to, co si myslíme, Ïe vidíme? Nebo to, co cítíme? Já myslím, Ïe realita je
pro kaÏdého jiná. Teì hrajeme pfiíbûh o tom, Ïe
Duch existuje, Ïe je nûco nad námi, s námi, MY
bez fyzick˘ch tûl. A zatím neumíme ukázat to duchovno – tu lásku – bez fyzického zpodobení.
TakÏe vizuálnû duch Sama vypadá jako Sam. To
citové a hlavní je potom uÏ na hercích a reÏisérovi.
Kdybyste mûla tu moÏnost, u koho byste chtûla b˘t
neviditeln˘m duchem?
V první chvíli si fiíkám, jestli bych to vÛbec
chtûla… Ale jo! S Augustem Rodinem, sochafiem
z 19. století. Obdivuji jeho sochy uÏ od sv˘ch sedmnácti let. Zajímala mû rÛzná období, druhy v˘tvarného umûní a umûlci. A v té dobû jsem ãetla
román o jeho Ïivotû a moc mu rozumûla. Jak Ïije,
jak pfiem˘‰lí a tvofií, jak o tom, co dûlá, uvaÏuje,
jak to cítí. Prostû mû dostal! A pak jsem mûla
moÏnost b˘t v Leningradu (Petrohradu) v Ermi-

Andrea Kuãerová, která posledních dvacet let urãuje jako hlavní kost˘mní návrháfika v˘tvarnou
podobu inscenací Mûstského divadla Brno, má
za sebou ve své profesi uÏ leccos. Pfied tfiemi lety
zvládla se sv˘m t˘mem vytvofiit pro nûmeckou
verzi muzikálu PapeÏka dvû stovky kost˘mÛ za
pouhé ãtyfii t˘dny. Letos v létû pfii open-air uvedení muzikálu My Fair Lady ve ·v˘carsku pfiipravovala kost˘my tak, aby pod nû herci mohli
pro pfiípad extrémního poãasí navléct i vodácké
neopreny. Aktuálnû s nejnovûj‰í premiérou muzikálu DUCH mûla pfied sebou jinou v˘zvu:
navrhnout kost˘my pro neviditelnou postavu.
V ãem bylo vytváfiení kost˘mÛ pro DUCHa specifické?
KaÏd˘ muzikál i kaÏdá hra je jiná. To mû na tom
baví. Podstatné je sdûlení, pfiíbûh, situace a charaktery. To, co mi to fiíká, pocit. Z toho vznikají
my‰lenky a pfiedstavy, honí se hlavou neustále
a najednou je tam ten obraz, detail – nûco, na ãem
mÛÏete postavit koncept, najdete klíã k v˘tvarnému ztvárnûní konkrétní inscenace.

8
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stav a nápadÛ i pro sebe, hromady látek, ale kde
vzít ãas! KdyÏ se kaÏd˘ den zab˘vám kost˘my
a odûvy pro jiné, tak to „nûco“ pro mû pfiijde tak
jednou za rok. V civilu se oblékám hlavnû prakticky, aby mi v tom pfii práci bylo dobfie a pohodlnû. TakÏe kalhoty a triãko. A ãerná barva.
KdyÏ máte nûkolik dobr˘ch kvalitních kouskÛ,
nemusíte tolik fie‰it kombinace jako u barev
a vzorÛ, je to hlavnû o stfiihu, vzájemn˘ch propor-

táÏi a vidût jeho sochy naÏivo. To se témûfi nedá
popsat! Mramor – kámen, a pfiesto tolik citu. Vidíte milence z kamene, ale oni se opravdu milují!
Prostupují se, ta tûla, ty du‰e, jako by byli Ïiví…
To je pro mû génius – Auguste Rodin.
Je‰tû pfied zaãátkem sezóny jste si v létû vyzkou‰ela
zase jinou v˘zvu: vytvofiit kost˘my zahraniãní
verzi muzikálu My Fair Lady ve ‰v˘carském Walenstadtu. Jaká to byla zku‰enost?

Chtûla bych b˘t duchem Augusta Rodina
Tato verze My Fair Lady se li‰í od na‰í brnûnské
tím, Ïe je zasazená do své doby okolo roku 1915.
A pfiedev‰ím, Ïe se hraje venku v amfiteátru pro dva
tisíce divákÛ. Vycházela jsem tedy z dobové módy
a reálií, ale Ïádná kopie filmu. Vytvofiila jsem svou
stylizaci dobov˘ch kost˘mÛ, upfiednostnila tvary
a proporce nad titûrn˘mi detaily. TakÏe zjednodu‰ená a pfiitom v˘raznûj‰í barevnost, klobouky v Ascotu zajímavé tvarem, vzdu‰né, lehké a prÛhledné.
Oproti velk˘m ve filmu, kde mÛÏete vidût detailnû
herce zblízka, tady bylo nutné
myslet na vzdálenost a na to, Ïe
herce vidí divák hodnû seshora –
proto jim nemÛÏu obliãej a v˘raz
zabít kloboukem. To v‰echno
bylo potfieba zohlednit. A navíc
se hrálo venku u jezera: dé‰È, vítr
a zima. Herci proto mûli pod
kost˘mem vodácké neopreny,
a s kaÏdou postavou neopren
udûlá nûco jiného. Zkou‰eli jsme
roze‰ité kost˘my s ním i bez a v˘sledkem byl vÏdy kompromis.
Divák rozdíl nerozezná a herec
i v de‰ti a chladu pfieÏije. Opravdu
to pomÛÏe, ale stejnû jsou to hrdinové! Prostfiedí, kde se ve ·v˘carsku hrálo, bylo nádherné.
Jezero ze stran obklopené obfiími
horami, nebe a mraky vytváfiely
kaÏd˘ veãer jinak kouzelnou scenérii. Spolu se scénou Christopha
Weyerse a celkovû nádhern˘m
pfiedstavením to byla úÏasná podívaná, která stála za to!
Jakou vyznáváte módu v civilu?
Navrhujete si i vûci pro sebe?
V tomto jsem trochu kováfiova
kobyla. Sice mám spoustu pfied-

cích a situaci, pro niÏ se oblékáte. Z mé strany je
to taky trochu pohodlnost, nerada tím ztrácím
moc ãasu. Pokud jde o módní trendy, moc jim nepodléhám. Nikdy si na sebe nevezmu nûco, co je
sice módní, ale mnû to neslu‰í. B˘t sám sebou je
víc, neÏ b˘t takzvanû „in“.
Text: Lenka Suchá,
foto: Tino Kratochvil
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na sKleničce

ladislav Kolář
Já tvrdím, Ïe ne, ale nûktefií kritici ãi kritiãky
mû utvrzují o opaku (smích).
Vzpomenete si na okamÏik, kdy jste si vy sám
pfiál b˘t neviditeln˘m?
Ano, urãitû! Ale to jsem byl je‰tû v pubertû.
Pozdûji mû to pfie‰lo.
Kdybyste opravdu mûl tu moÏnost stát se duchem, co byste udûlal jako první?
Nav‰tívil bych v‰echny ty, ktefií tu uÏ nejsou
a tolik mi chybí.
Znal jste film Duch uÏ pfied zaãátkem zkou‰ek?
Film Duch s Patrickem Swayzem a Demi
Moore znám a mám ho moc rád.
Jak se díváte na adaptace znám˘ch filmÛ do
muzikálové podoby?
V podstatû nezáleÏí, jak se na to dívám já, ale
jak to pfiijímá divák. A kdyÏ se ohlédnu zpût,
tak vlastnû jenom dobfie. Namátkou tfieba
Mary Poppins, Jekyll a Hyde, âarodûjky z East-

K muzikálov˘m rolím starého cikána Dona
Alejandra v Zorrovi, divadelního kocoura
Múze v Koãkách nebo Hrabûte v Donu Juanovi z loÀské sezóny pfiidal Ladislav Koláfi
nejnovûji postavu Ducha v nemocnici
v novém muzikálu DUCH. PfiestoÏe jde rozsahem spí‰e o men‰í roli, pro ostfiíleného
herce je i tak nûãím specifická.
âím je tedy pro vás role Ducha v nemocnici
zvlá‰tní?
Zvlá‰tní je v tom, Ïe je pro mû stejnû nároãná
jako nûkteré mnohem vût‰í role. Jsou to
vlastnû dvû choreografická ãísla, ve kter˘ch je
moje tûlo nuceno udûlat nûkolik koordinovan˘ch pohybÛ a nenaru‰it tak zámûr choreografa, coÏ je v tomto pfiípadû Haniãka
Kratochvilová. Vûfite, Ïe to vydá nejménû za
dvoustránkov˘ monolog!
Hrál jste uÏ nûkdy postavu, která nebyla
vidût?

10

Dokoran_listopad2014_Sestava 1 29.10.14 9:14 Stránka 11

Fagina z Olivera, také na ¤eka Zorbu nebo
pana Schultze z Cabaretu. To jsou role, které
jsem miloval, a vÛbec by mi nevadilo, kdybych se s nimi je‰tû jednou setkal. A z rolí je‰tû
na repertoáru se vÏdy tû‰ím na Aeskulapia
v muzikálu PapeÏka.
Co teì aktuálnû pfiipravujete?
Byl jsem teì Stanem Slovákem obsazen do
role zámeckého pána Vandergrunta ve hfie
Voskovce a Wericha TûÏká Barbora. Premiéra
bude v polovinû prosince, ale uÏ teì se na tu
práci moc tû‰ím. A co mû ãeká dál, nevím.
Vlastnû aÏ asi na dvû v˘jimky jsem to ani
nikdy nevûdûl. Vedle toho je‰tû uãím na brnûnské konzervatofii, kde mi byl pfiidûlen
první dramatick˘ roãník. Se studenty se tak
prodíráme hereck˘mi zaãátky, etudami, pohybov˘mi cviãeními a podobnû. Studenty to
zatím baví a to mû tû‰í.

wicku, Markéta Lazarová, Bídníci a dal‰í. A co
se t˘ãe mû, jen hou‰È takov˘ch dûl.
Máte u muzikálÛ radûji ty klasické (Hello,
Dolly!, My Fair Lady aj.) nebo moderní?
Mám rád v‰echny dobré muzikály a tûch je
opravdu moc a moc. Jako herec v‰ak inklinuji
k tûm klasick˘m, kde je více ãinohry, ale jen
proto, Ïe na nû sv˘mi hereck˘mi pfiedpoklady
spí‰e dosáhnu.
Slavnostním koncertem jste si nedávno s kolegy pfiipomnûl v˘roãí deseti let Hudební scény.
Jaké se vám hlavou honily vzpomínky?
Vzpomínky, ãi spí‰e my‰lenky, patfiily onomu
zázraku, Ïe Hudební scéna Ïije, a tûm, ktefií se
za mnohdy nelehk˘ch okolností svojí ‰ikovností a talentem podíleli na úspûchu jednotliv˘ch inscenací.
Kter˘ muzikál byste si rád „stfiihnul“ znovu?
Mûl jsem moc rád ·umafie na stfie‰e, nejen
proto, Ïe to byla krásná role, ale i proto, Ïe to
byla zatím poslední pfiíleÏitost zahrát si po
boku své manÏelky. Rád také vzpomínám na

Text: Lenka Suchá,
foto: jef Kratochvil

V muzikálu ·umafi na stfie‰e,
reÏie: Pavel Fieber

11
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K. Svoboda, Z. Podskalský,
J. Štaidl, E. Krečmar

ročnÍ PředPlatné 2014
Při zakoupení abonmá budete mít svá
místa na Činoherní i Hudební scéně vždy
jistá. Po celý rok zůstávají neměnná, dle
vašeho výběru. Samozřejmostí je pravidelné zasílání divadelního časopisu Dokořán a upozorňování na zajímavé akce
Městského divadla Brno za zvýhodněné
ceny. Ta je podstatná již při koupi předplatného, protože oproti přímému nákupu vstupenek je o více než 10 %
levnější! V rámci Ročního předplatného
uvidíte:
William Shakespeare

HUDEBNÍ
SCÉNA

BENÁTSKÝ KUPEC
Romantická komedie a napínavý soudní thriller
v jednom? U Shakespeara klidně! Hra plná
zvláštních paradoxů a zrcadlení, hra, která vyvolává nejednu otázku... Je Žid Šajlok krvelačný
lichvář, který nemilosrdně žádá libru masa z těla
svého protivníka, anebo nešťastná oběť křesťanské nenávisti, oběť, která jen oplácí stejnou
mincí a strhává masku všeobecného pokrytectví? A co krásná a bohatá Porcie, o jejíž ruku se
hraje v tajemné zkoušce se třemi skříňkami – je
příkladem slitovnosti a milosrdenství, kterého se
na Šajlokovi dovolává, anebo v roli falešného
soudce tvrdou vyjednavačkou, která bez mrknutí
oka připraví člověka o jeho vlastní důstojnost?
Proč naše činy zanechávají trpkou pachuť?
Shakespearova hra je z dnešního pohledu vysoce „politicky nekorektní“ – ale vůči komu
vlastně?
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Boleslav Polívka, Petr Štěpán, Svetlana
Janotová, Eliška Skálová, Zdeněk Junák, Jan
Mazák, Aleš Slanina, Jakub Zedníček, Patrik Bořecký, Jiří Mach a další.

HUDEBNÍ
SCÉNA

NOC NA KARLŠTEJNĚ
Původní veselohra Jaroslava Vrchlického, podle
které později vznikl i slavný film, měla premiéru
v Národním divadle v roce 1884 a záhy se stala
velmi oblíbenou. Její věhlas ještě zesílil po roce
1973, kdy Zdeněk Podskalský natočil stejnojmennou filmovou hudební komedii, která je již součástí
zlatého fondu české kinematografie. Nic nezáleží
na tom, že zápletka, podle níž na Karlštejn nesměly vstoupit ženy, je pouhou legendou. Listina
z roku 1357, která Vrchlického pravděpodobně inspirovala, pouze uvádí: „Zakazujeme, aby ve věži
hradu Karlštejna, v níž se nachází kaple, bylo dovoleno komukoli s nějakou ženou, byť by to byla
i zákonitá manželka, spáti nebo ležeti.“ Jediné
omezení se tedy týkalo posvátné kaple Svatého
Kříže, jinak byl hrad ženám přístupný. Oblíbené
příběhy se ale nemusejí zakládat na pravdivém základě... Romanticky zidealizovaná a úsměvná historka ze života otce vlasti se stala nesmrtelnou
díky filmovému zpracování, diváckou atraktivnost
zaručují také dnes již zlidovělé písně s melodiemi
Karla Svobody.
Režie: Igor Ondříček
Hrají: Hana Holišová nebo Ivana Vaňková, Jaroslav
Matějka, Lukáš Janota, Jiří Mach, Andrea Březinová, Aleš Slanina a další.
Tom Hedley, Robert Cary,
Robbie Roth

HUDEBNÍ
SCÉNA

FLASHDANCE
Slavný americký hudební film z roku 1983 Flashdance režiséra Adriana Lynea se stal ve své době
opravdovým diváckým hitem, vydělal více než sto
miliónů dolarů a během prvních dvou týdnů se
prodalo více než 700 000 desek se soundtrackem,
který vyhrál mimo jiné i Cenu Grammy. Příběh
osmnáctileté dívky Alex Owensové, která přes den
pracuje jako svářečka a v noci se věnuje tomu, co
ji opravdu naplňuje, tedy tanci, a touží dostat se
na taneční konzervatoř, uchvátil celý svět a písně
z něj (např. What A Feeling či Maniac) se nenahra-
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schopnosti na něho Váňa dlouhá léta ochotně dřel
a zřekl se vlastních ambicí. Teď se však vyjeví, že
profesor je jen nadutá vědecká nula a egoistický
parazit. Váňa už nemá proč žít. Inu, souboj vášní,
sebeklamů, rozbitých iluzí, nenaplněných nadějí
a neopětovaných lásek: nadmíru působivý nadčasový obraz způsobu života druhu homo sapiens.
Hru plnou humoru a smutku napsal doktor Čechov
před sto dvaceti roky, ale to čechovovské trápení,
trapnosti a směšnosti nám nejsou vůbec vzdálené.
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Viktor Skála, Petr Štěpán, Zdeněk Junák,
Ivana Vaňková, Lenka Janíková nebo Svetlana Janotová, Jan Mazák a další.
ditelně zapsaly do dějin populární hudby. Není
divu, že se v roce 2008 rozhodl anglický divadelní
producent David Ian tento romantický příběh
s atmosférou oblíbených 80. let přenést na jeviště.
Tom Hedley a Robert Cary napsali příběh lásky,
touhy a splněných snů podle filmového scénáře,
se známými melodiemi. Svetlana Janotová byla za
svůj dechberoucí výkon dokonce nominována na
Cenu Alfréda Radoka!
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Svetlana Janotová nebo Ivana Vaňková, Ondřej Studénka nebo Dušan Vitázek, Hana Holišová
nebo Viktória Matušovová, Zdena Herfortová
nebo Ivana Plíhalová a další.

Ray Cooney, John Chapman

ČINOHERNÍ
SCÉNA

DVOJITÁ REZERVACE
Anton Pavlovič Čechov

ČINOHERNÍ
SCÉNA

Philip Markham je úspěšný nakladatel dětské literatury, který má však v poslední době dost starostí. Jeho manželka mu dává stále důrazněji
najevo, že ji nebaví manžel, který za romantický
večer považuje společné pročítání korektur Medvídka Pú. Nadto jejich byt zařizuje módní a extravagantní architekt Alistair Spenlow, jehož výstřelky
Philipovu konzervativnímu vkusu příliš nelahodí.
A ještě navíc jeho kolega, úspěšný svůdce žen
Henry Lodge si chce půjčit právě onen byt během
účasti Markhamových na slavnostní večeři – a samozřejmě pro nic jiného než nemanželské zálety.
Philip mu byt nakonec půjčí, netuší ovšem, že
k veselému dostaveníčku jej slíbila dát k dispozici
i jeho žena Joanna – a to nikomu jinému než Henryho ženě Lindě. A aby toho nebylo dost, během
nepřítomnosti Markhamových si na byt brousí
zuby i architekt Spenlow, aby v něm konečně
svedl Markhamovic služku Sylvii. Tři páry a dvojí
nevěra v jediném apartmá – už tím je na pořádnou
frašku zaděláno…!
Režie: Stanislav Slovák
Hrají: Viktor Skála, Markéta Sedláčková, Petr Štěpán, Hana Kováříková, Andrea Březinová nebo
Marta Matějová a další.

STRÝČEK VÁŇA
Děj se odehrává na zapadlém venkovském statku,
kam přijíždí penzionovaný profesor Serebrjakov se
svou mladou a krásnou ženou Jelenou. Na statku
hospodaří bratr profesorovy první ženy Vojnickij –
strýček Váňa, a Soňa, Serebrjakova dcera z prvního manželství. Návštěva honorace z města obrátí
zaběhnutý chod hospodářství naruby. Snídá se
v poledne, obědvá večer. Ženy pijí, zpívají a pláčou
nad promarněnými možnostmi. Muži pijí, zpívají
a pláčou nad promarněnými možnostmi ještě
o poznání více. A úroda zatím hnije. Serebrjakov
býval Váňovým idolem; ve víře v profesorovy

13

Dokoran_listopad2014_Sestava 1 29.10.14 9:14 Stránka 14

V prostorách brnûnsk˘ch divadel je budou
ãekat v˘tvarné, herecké ãi pûvecké úkoly.
Pro odváÏné dospûlé pak zaãne ve 20:00 hodin
noãní hra Tanec pro Leo‰e. V Mûstském divadle Brno, Národním divadle, Divadle Bolka
Polívky, v Huse na provázku, Divadelním studiu Marta, Divadle na Orlí, HaDivadle a dal‰ích budou hraví divadelníci plnit rozmanité
úkoly nejrÛznûj‰ího stupnû obtíÏnosti. Jejich
znalosti a dovednosti budeme zkou‰et aÏ
do pÛlnoci a odmûnou jim budou krásné divadelní ceny ãi spoleãn˘ pÛlnoãní tanec
v Divadle na Orlí.
StaÀte se na jeden den souãástí brnûnsk˘m divadel! Pojìte si s námi zahrát!

V sobotu 15. listopadu 2014 se uskuteãní jiÏ
2. roãník Noci divadel, která je souãástí mezinárodního projektu European Theatre Night,
jehoÏ hlavním organizátorem a iniciátorem je
chorvatské Dubrava Cultural Centre. V minulém roce, kdy jsme pro vás spolu s dal‰ími brnûnsk˘mi divadly pfiipravili lampiónov˘
prÛvod a noãní hru Múze na stopû, se Noci divadel úãastnilo deset evropsk˘ch zemí, zapojilo
se 400 divadel a institucí ze 120 mûst.
Také letos ãeká na úãastníky Noci divadel napínavá, dobrodruÏná, ale hlavnû hravá a divadelní
zábava. Na‰im nejmen‰ím pfiiblíÏíme svût divadla hravou formou, od 16:00 do 19:00 hodin
budou moci nastoupit Cestu Bystré Li‰ky.

14
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Osmidenní gurmánský festival v Brně
Brno čeká ve dnech 7. – 14. listopadu již 5. ročník
Svatomartinských hodů.
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Hello, dolly!
výpravný muzikál

Hudební scéna

12. – 15. listopadu 2014

Benátský kupec
znepokojivě aktuální klasická komedie

Hudební scéna

17. – 19. listopadu 2014

Jekyll a Hyde
romantický muzikál

Hudební scéna

29. listopadu – 2. prosince 2014
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zvlá‰tních paradoxÛ a zrcadlení, hra, která vyvolává nejednu otázku. Je Îid ·ajlok krvelaãn˘
lichváfi, kter˘ nemilosrdnû Ïádá libru masa z tûla
svého protivníka, anebo ne‰Èastná obûÈ kfiesÈanské nenávisti, obûÈ, která jen oplácí stejnou
mincí a strhává masku v‰eobecného pokrytectví? A co krásná a bohatá Porcie, o jejíÏ ruku se
hraje v tajemné zkou‰ce se tfiemi skfiíÀkami – je
pfiíkladem slitovnosti a milosrdenství, kterého
se na ·ajlokovi dovolává, anebo v roli fale‰ného
soudce tvrdou vyjednavaãkou, která bez mrknutí oka pfiipraví ãlovûka o jeho vlastní dÛstojnost? Proã na‰e ãiny zanechávají trpkou pachuÈ?
Shakespearova hra je z dne‰ního pohledu vysoce
„politicky nekorektní“ – ale vÛãi komu vlastnû?
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Boleslav Polívka, Svetlana Janotová, Petr
·tûpán, Zdenûk Junák, Jan Mazák, Ale‰ Slanina,
Jakub Zedníãek, Patrik Bofieck˘, Jifií Mach,
Eli‰ka Skálová a dal‰í.

HraJeme
Jerry Herman, Michael Stewart:
HELLO, DOLLY!
Do „zlatého fondu hudebního – muzikálového
divadla“ nepochybnû patfií i dílo skladatele Jerryho Hermana a libretisty a textafie Michaela
Stewarta, muzikál vpravdû svûtového jména –
Hello, Dolly!. Dílo, které po své newyorské premiéfie v roce 1964 zaznamenalo svûtov˘ úspûch,
je geniální hudební adaptací divadelní hry
Thorntona Wildera Dohazovaãka, jejíÏ pfiedlohou zase byla bláznivá komedie Johanna Nepomuka Nestroye A jde se fiádit, jejíÏ pfiedlohou
zase byla vtipná jednoaktovka Johna Oxenforda Dobfie stráven˘ den (geneze námûtu byla
tedy ponûkud sloÏitûj‰í, ale vÏdyÈ se jedná o tak
vzru‰ující téma!). Kdo muzikál nezná, tomu pfiipomínáme: Jedná se o pfiíbûh podnikavé zprostfiedkovatelky sÀatkÛ na newyorském pfiedmûstí
– dohazovaãky Dolly Leviové, která si ov‰em
toho nejlep‰ího zákazníka nechává pro sebe
a kouzlem své osobnosti dokáÏe mrzoutského
starého mládence Horáce Vandergeldera nakonec zmûnit i proti jeho vÛli v galantního a milujícího muÏe. Ústfiední píseÀ byla nahrána
nesãetnûkrát, ale ‰lágr z ní udûlal sv˘m osobit˘m
„chraplav˘m“ hlasem aÏ Louis Armstrong. Filmové zpracování zajistilo muzikálu nesmrtelnou
slávu, kdyÏ v roce 1969 vûhlasn˘ taneãník, choreograf a reÏisér Gene Kelly natoãil film s Barbrou Streisandovou a Waltrem Matthauem
v hlavních rolích.
ReÏie: Gustav Skála
Hrají: Alena Antalová nebo Ivana VaÀková, Igor
Ondfiíãek nebo Petr ·tûpán, Hana Kováfiíková
nebo Marta Matûjová, Radek Novotn˘ nebo Robert Rozsochateck˘, Jakub Przebinda nebo Ale‰
Slanina, Vojtûch Blahuta nebo Alan Novotn˘
a dal‰í.

Frank Wildhorn, Leslie Bricusse:
JEKYLL A HYDE
Od roku 1886, kdy Robert Louis Stevenson publikoval svou novelu Podivn˘ pfiípad doktora Jekylla a pana Hydea, vzru‰uje tento pfiíbûh mysl
autorÛ, ãtenáfiÛ i divákÛ po celém svûtû. Postihuje totiÏ v geniální metafofie odvûké tíhnutí
lidstva k dobru i zlu a zápas, kter˘ mezi tûmito
dvûma póly v kaÏdém z nás probíhá. Má doktor
Jekyll ‰anci zvítûzit nad sv˘m druh˘m já, v˘lupkem v‰eho zla Edwardem Hydem, kter˘ s ním
nane‰tûstí sdílí totéÏ tûlo? Muzikál skladatele
Franka Wildhorna a libretisty Leslie Bricusseho
na toto téma slavil jiÏ velké úspûchy po celém
svûtû. Strhující pfiíbûh v ohromující dekoraci,
v˘jimeãné herecké a pûvecké pfiíleÏitosti ãiní
z jeho uvedení v na‰em divadle dal‰í mimofiádnou pfiíleÏitost zaÏít to nejv˘znamnûj‰í, co svûtové hudební divadlo souãasnosti nabízí.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Petr Gazdík nebo Du‰an Vitázek, Ivana
VaÀková nebo Viktória Matu‰ovová, Johana
Gazdíková nebo Hana Holi‰ová, Milan Nûmec
nebo Karel ·karka, Ladislav Koláfi nebo Milan
Lindner a dal‰í.

William Shakespeare:
BENÁTSK¯ KUPEC
Romantická komedie a napínav˘ soudní thriller
v jednom? U Shakespeara klidnû! Hra plná

17
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SvatomartinSká předStavení

Program listoPad
činoherní scéna

Hudební scéna

1.11. so 19.00 donaha!

1.11. so 14.00 dUcH

2.11. ne 19.00 mrtvé duše

2.11. ne 18.00 dUcH

7.11. pá 19.00 Princ Homburský

e5

3.11. po 19.00 dUcH

8.11. so 19.00 Princ Homburský

p

4.11. út 18.00 dUcH
5.11. st 19.00 dUcH

9.11. ne 19.00 Princ Homburský
10.11. po 19.00 Princ Homburský

aB1

6.11. čt 18.00 dUcH

11.11. út 19.00 Princ Homburský

aB2

9.11. ne 18.00 Kočky

12.11. st 19.00 mrtvé duše

aB3

10.11. po 19.00 Kočky

13.11. čt 19.00 Princ Homburský

aB4

12.11. st 19.00 Hello, dolly!

14.11. pá 19.00 mrtvé duše

aB5

14.11. pá 19.00 Hello, dolly!

15.11. so 19.00 mrtvé duše

aB6

15.11. so 14.00 Hello, dolly!

a2014

15.11. so 19.00 Hello, dolly!

17.11. po 18.00 sliby chyby

17.11. po 19.00 Benátský kupec

18.11. út 18.00 sliby chyby

18.11. út 19.00 Benátský kupec

21.11. pá 19.00 donaha!

19.11. st 19.00 Benátský kupec

22.11. so 19.00 Princ Homburský

a6

22.11. so 14.00 dUcH

23.11. ne 19.00 Princ Homburský

e7

22.11. so 19.00 dUcH

24.11. po 19.00 Princ Homburský

a1

23.11. ne 18.00 dUcH

25.11. út 19.00 Princ Homburský

e2

24.11. po 19.00 dUcH

26.11. st 19.00 Princ Homburský

a3

25.11. út 18.00 dUcH

r2014

26.11. st 17.30 dUcH

27.11. čt 19.00 Podivný případ se psem

Mûstského divadla Brno

1.11. so 19.00 dUcH

d

7.11. pá 14.00 Princ Homburský

16.11. ne 19.00 Podivný případ se psem

Hudební scény

27.11. čt 21.00 riverside drive

29.11. so 14.00 Jekyll a Hyde

29.11. so 19.00 Podivný případ se psem

t2014

29.11. so 19.00 Jekyll a Hyde

30.11. ne 19.00 Podivný případ se psem

m2014

30.11. ne 18.00 Jekyll a Hyde

30.11. ne 19.00 Podivný případ se psem

Z2014

18

zadáno
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hoStování

premiéra

veřejná generálka

divadelní kluB

derniéra

Program Prosinec
činoherní scéna

Hudební scéna

1.12. po 18.00 charleyova teta

1.12. po 19.00 Jekyll a Hyde

3.12. st 19.00 mrtvé duše

2.12. út 18.00 Jekyll a Hyde

4.12. čt 18.00 Jezinky a bezinky

4.12. čt 19.00 Papežka

5.12. pá 19.00 Jezinky a bezinky

5.12. pá 18.00 Papežka

6.12. so 19.00 Jezinky a bezinky

6.12. so 14.00 Papežka

7.12. ne 19.00 Princ Homburský

zadáno

7.12. ne 18.00 advent a andělé 2014

12.12. pá 19.00 težká Barbora

a5

8.12. po 19.00 Flashdance

13.12. so 19.00 težká Barbora

p

9.12. út 18.00 Flashdance

14.12. ne 19.00 težká Barbora

e7

11.12. čt 18.30 Zorro

zadáno

17.12. st 19.00 noc na Karlštejně

15.12. po 19.00 težká Barbora
16.12. út 18.00 dvojitá rezervace

ppp

18.12. čt 18.00 noc na Karlštejně

17.12. st 18.00 dvojitá rezervace

p18

19.12. pá 18.00 noc na Karlštejně

18.12. čt 18.00 dvojitá rezervace

pp1

20.12. so 14.00 noc na Karlštejně

C5

20.12. so 19.00 noc na Karlštejně

20.12. so 14.00 težká Barbora
20.12. so 19.00 težká Barbora

Mûstského divadla Brno

6.12. so 19.00 Papežka

d

12.12. pá 14.00 težká Barbora

19.12. pá 19.00 težká Barbora

Hudební scény

21.12. ne 14.00 noc na Karlštejně
21.12. ne 19.00 noc na Karlštejně

aB6

21.12. ne 14.00 težká Barbora

22.12. po 18.00 vánoční koncert Javory

21.12. ne 19.00 težká Barbora

23.12. út 18.00 vánoční koncert Javory

22.12. po 18.00 Křídla 2013/2014

27.12. so 19.00 donaha!

31.12. st 18.00 težká Barbora

28.12. ne 14.00 donaha!
28.12. ne 19.00 donaha!
29.12. po 19.00 donaha!
31.12. st 18.00 noc na Karlštejně

19

zadáno
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Nikolaj Vasiljeviã Gogol:
MRTVÉ DU·E
Pfiíbûh Gogolova grotesknû realistického románu
je – podobnû jako jeho slavná komedie Revizor –
zaloÏen na nádherné anekdotû a kouzelné mystifikaci. Jedná se o 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. Inscenaci
uvádíme ve svûtové premiéfie dramatizace ·tûpána
Otãená‰ka a Hany Bure‰ové na âinoherní scénû.
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Michal Isteník, Petr ·tûpán, Viktor Skála,
Alan Novotn˘, Zdenûk Junák, Patrik Bofieck˘, Josef
Jurásek, Zdenûk Bure‰, Miloslav âíÏek, Jaroslav
Matûjka, Jan Mazák, Lenka Janíková, Jana
Musilová, Eva Ventrubová, Lenka Bartol‰icová,
Eli‰ka Skálová a dal‰í.

motného papeÏe a následnû i jeho nejbliÏ‰ím rádcem. KdyÏ papeÏ násilnû umírá, stává se Jana – Jan
jeho následníkem. Milují ho pfiedev‰ím prostí lidé
– chudí a nemocní, kter˘m obûtuje své osobní
‰tûstí. Pfiesto v‰ak i ona podléhá lásce, a jak o této
legendû vyprávûjí dochované stfiedovûké obrazy, je
nakonec prozrazena v okamÏiku, kdy porodí dítû.
Aãkoli se katolická církev ve stfiedovûku snaÏila
v‰echny dÛkazy o tomto pfiíbûhu zniãit a snaÏila se
onu historku prezentovat pouze jako stfiedovûkou
fantazii, není dosud zfiejmé, zda skuteãnû ne‰lo
o historickou postavu. Navíc dodnes existuje formální zkou‰ka pohlaví novû nastupujícího papeÏe.
Jedná se o neb˘val˘ pfiíbûh pln˘ tajemství, vá‰ní,
touhy po vzdûlání i obûtování se.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Hana Holi‰ová nebo Svetlana Janotová, Petr
Gazdík nebo Robert Jícha, Ladislav Koláfi Stanislav
Slovák, Ale‰ Slanina, Johana Gazdíková nebo Ivana
VaÀková a dal‰í.
Jifií Voskovec, Jan Werich, Jaroslav JeÏek
TùÎKÁ BARBORA
Hry Jifiího Voskovce a Jana Wericha se mohou zdát
neoddûlitelnû spjaty s osobnostmi sv˘ch autorÛ, na
stranu druhou se uÏ dávno staly trvalou souãástí
zlatého fondu ãeské dramatiky. TûÏká Barbora mezi
v‰emi díly V+W vyniká brilantním humorem obou
autorÛ i zcela kouzeln˘m nadãasov˘m poselstvím.
Pfiíbûh je posazen do malého holandského mûsteãka Eidamu, jehoÏ kon‰elstvo je rozhádané, prolezlé korupcí, podvÛdky a intrikami, a kde místní
uãitel, nejãestnûj‰í postava hry, se tomu neumí postavit. Nakonec se v‰ak tváfií v tváfi ohroÏení
z mocné sousední zemû Yberland a za vydatné pomoci dvou zbûhl˘ch yberlandsk˘ch ÏoldnéfiÛ, ktefií
se k nim pfiipojí, eidam‰tí semknou a prokáÏí neãekanou vÛli a soudrÏnost. Plejáda plastick˘ch komediálních figur a figurek, povûstn˘ slovní humor
V+W a nesmrtelné JeÏkovy hity jako Holduj tanci,
pohybu, Vy nevíte, co je stfiedovûk nebo Sláva mu, on
je pa‰ák – i to jsou jedny z mnoha dÛvodÛ, proã
pfiivítat TûÏkou Barboru na na‰em jevi‰ti âinoherní
scény.
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Michal Isteník, Jifií Ressler, Zdenûk Junák,
Markéta Sedláãková, Patrik Bofieck˘, Lucie Zedníãková, Vojtûch Blahuta, Ladislav Koláfi a dal‰í.

Donna W. Cross, Dennis Martin:
PAPEÎKA
Podle svûtového bestselleru americké spisovatelky
Donny W. Cross PapeÏka, kter˘ vy‰el ve více neÏ
tfiiceti jazycích, a podle kterého byly natoãeny jiÏ
dva celoveãerní filmy, napsal mlad˘ nûmeck˘ muzikálov˘ skladatel a textafi Dennis Martin muzikál
vyprávûjící témûfi neuvûfiiteln˘ pfiíbûh – legendu
o Ïenû, která v polovinû devátého století usedla na
papeÏsk˘ stolec. Mladinká Jana je dívkou, která se
zcela vymyká svému okolí i zaÏit˘m pfiedstavám
o Ïenách, jejich moÏnostech i poslání. Je v˘jimeãnû
chytrá a talentovaná. Nejprve se jí, proti v‰em tehdej‰ím zvyklostem, dostává jako dívce legálního
vzdûlání. Následnû pak mÛÏe v pfievleku za svého
ne‰Èastnû zabitého bratra pokraãovat v uãení. Samozfiejmû je díky tomu neustále na útûku, a tak její
cesta pokraãuje aÏ do ¤íma, kde se stává nejprve léãitelem neboh˘ch, aÏ se nakonec stane lékafiem sa20
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mrtvé duše
groteskní komedie

činoherní scéna

2., 12., 14. – 15. listopadu a 13. prosince 2014

Papežka
původní historický
muzikál

Hudební scéna

4. – 6. prosince 2014

noc na Karlštejně
legendární český
muzikál

Hudební scéna

17. – 21. a 31. prosince 2014
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čert tě vem

michal istenÍK
Hrát hlavní postavu v Gogolovû hfie zfiejmû
není nic jednoduchého, zvlá‰tû v dobû, kdy je
stále obtíÏnûj‰í zaujmout nûãím, a pfiedev‰ím
klasikou, zejména mlad‰í publikum. Máte na
utváfiení postavy vlastní recept? Hledáte dejme
tomu nûkde inspiraci?
Není to jen vûc mlad‰ího publika. To si zase
nenamlouvejme. Mlad‰í publikum je mnohdy
vnímavûj‰í. Je to spí‰ o ochotû a schopnosti
b˘t jako divák aktivní. Ne jen sednout si jako
k televizi a „bav mû a kdyÏ mû nebude‰ bavit,
tak tû pfiepnu!“. A to prostû u klasiky, která je
pro dne‰ního diváka vût‰inou zdlouhavá,
málo úderná, jazykovû sloÏitá apod., prostû

nejde. Nicménû musím fiíct, Ïe Mrtvé du‰e
jsou divadlem velice moderním, stfiihov˘m aÏ
klipov˘m s velmi jednoduch˘m a propracovan˘m divadelním jazykem, a velmi dobfie pracuje s divadelní zkratkou. Je radost to hrát. Je
to dfiina, ale stojí to za to.
Jak˘m pfiedstavením jste dával pfiednost vy,
kdyÏ vám bylo dejme tomu 18 ãi 20 let, a na
co si zajdete rád nyní? Nebo si radûji od
„práce“, tedy od divadla, odpoãinete jin˘m
zpÛsobem? A jak˘m?
KdyÏ mi bylo 18 nebo 20, byl jsem divadlem
naprosto pohlcen a chodil jsem kamkoli a na
v‰echno. Skoro dennû. Na cokoli. A ani dnes
22
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absolutnû nezajímají, dokud nejsem nominovan˘. Já fakt nevím, kdy kdo co vyhrál, nesleduji to a nepovaÏuju za dÛleÏité. JenÏe kdyÏ
jsem byl tenkrát nominován na Radoka, najednou jsem hodnû chtûl vyhrát a kdyÏ se to
povedlo, mûl jsem stra‰nou radost a hroznû si
toho váÏím. Opravdu hroznû. Ale od té doby
zase nic nevím – kdo, kdy, za co. Je to takové
moje herecké pokrytectví. Obecnû si myslím,
Ïe je to trochu divné – mûfiit se v divadle.
Jsem sportovec, i kdyÏ nevypadám, a je pro
mû pochopitelné, Ïe nûkdo doskoãí dál, Ïe
nûkdo vyhraje nebo prohraje nebo remizuje.

si nevybírám. Naopak jsem k mnoha ÏánrÛm
shovívavûj‰í, protoÏe uÏ vím, co je za v‰ím
práce. Jako mlad˘ v‰emu rozumíte a je snaz‰í
vûcmi opovrhovat. Teì jsem vstfiícn˘ a shovívav˘ divák. Tím ale nefiíkám, Ïe se mi líbí
v‰echno. To rozhodnû ne.
Mrtvé du‰e vznikly pod reÏijním vedením
Hany Bure‰ové, vy jste pfiedstavitelem hlavní
role a navíc i jejím asistentem. Jaké mûly tyto
okolnosti vliv na vznik pfiedstavení, tedy
pfiímo fieãeno jak se vám jako herci pracuje
pod tímto reÏijním vedením? Stfietly se obãas
va‰e pfiedstavy pfii vzniku díla?

Mrtvé du‰e jsou dfiina, která za to stojí.
Ale na divadle? Je to tûÏké. A abych zase vyrovnal váhy – jakékoli ocenûní práce vÏdycky
potû‰í.
Jak a popfiípadû s k˘m budete trávit Vánoce?
Jste rád rozmazlován dáreãky? A co byste si
pfiál letos?
Máme s Majkou Lalkovou ‰estimûsíãního
synka, takÏe máme koho rozmazlovat. RozS Romanem
Vojtkem
hodli jsme se, Ïe Vánoce
budeme trávit
kaÏd˘
a Ale‰em
Slaninou
rok u rodiãÛ, aby jim dûti
neutekly
a uÏili si
v muzikálu
vnouãka. Tento rok budeme
na Sugar!,
Slovensku
reÏie:
Stanislav
v Rajeck˘ch Teplicách,
pfií‰tí
zase vMo‰a
Novém
Stra‰ecí u m˘ch rodiãÛ. A dárky… S bráchou
to tfieba uÏ nûkolik let fie‰ím podáním ruky. Je
dÛleÏitûj‰í b˘t spolu, neÏ kupovat vûci, které
nikdo nepotfiebuje. Ale nûjaké drobnosti samozfiejmû koupím. A malému Matûjovi
v‰ecko, na co narazím. Mimochodem Matûj
sice je‰tû není ve vûku, aby vydrÏel poslouchat
soustfiedûnû SolÏenicyna, ale ãteme mu Orwella a fiíkáme, Ïe prasátko dûlá chrochro, koníãek ihaha, a nûkdy ãteme i Fimfárum. Ale
pfiedev‰ím mu hodnû zpíváme a to si myslím,
Ïe mÛÏe synka dost ovlivnit pro budoucí Ïivot.
Nedávno jste získal docela v˘znamnou zku‰enost s prací v televizi, kde jsme vás mohli vidût
v komediálním Kanclu. Jaká to byla práce
a jak moc se takové natáãení nabourá do kalendáfie vytíÏeného herce? âeká vás opût nûjaké filmování?

Nejprve k té asistentufie. Ona je to – a pfiedev‰ím pfii spolupráci s Hanou a ·tûpánem –
spí‰ logistická neÏ umûlecká funkce. Prostû
dohlíÏíte na plány zkou‰ek, komunikujete
s rekvizitami, v˘robou, dohlíÏíte na to, aby
mûl reÏisér co nejlep‰í podmínky. Nûkdy tfieba
skoãíte pro nûco dobrého. A s Hanou se mi
prostû dûlá skvûle. Samozfiejmû jsou chvíle,
kdy byste ji zabili, protoÏe vám to nejde a ona
je pofiád stejnû nároãná, ale to se musí pfiekonat. Nikdy se s ní nehádám, protoÏe na to
nemám. A málokdy se na‰e vize minou. Myslím, Ïe si velmi dobfie rozumíme. A já jsem se
nauãil, Ïe je nejlep‰í jí bezmeznû vûfiit a nechat
se vést aÏ do okamÏiku, kdy se vám ta role rozkryje a vy uÏ mÛÏete samostatnû tvofiit a trochu jí ulítnout a zabydlet se. Ale stejnû pak
novinky, které vznikají tfieba na reprízách,
s Hanou telefonicky konzultuju, a buì se tam
nechají, nebo se zru‰í.
V „kapse“ uÏ vás tfii roky hfieje Cena Alfréda
Radoka, leccos se ‰u‰ká o tom, Ïe máte dobfie
na‰lápnuto k Thálii. Jak˘ je vá‰ názor na herecká ocenûní?
Já vím. Stano Slovák mû obsadil do Donaha!
a teì do TûÏké Barbory, protoÏe chce, abych
dostal Thálii za muzikál, ãímÏ si myslím, Ïe
by svût zrelativizoval v takovém mûfiítku, Ïe
by se Einstein divil. Ne, váÏnû. MÛj vztah k
divadelním ocenûním je zvlá‰tní. Vlastnû mû
23
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Na zkou‰ce s reÏisérkou Hanou Bure‰ovou

Brno vzpomínáte a proã?
Toho je hodnû. AÈ jsou to Mu‰ket˘fii, Tfii sestry
nebo Síla zvyku, Epopej, Mûsíãní kámen, Krott,
prostû bylo jich hodnû a vÏdycky, kdyÏ je chci
vyjmenovat, tak nûkterou zapomenu a pak je
mi to líto. Mám rád divadlo a rád zkou‰ím.
TakÏe kdyÏ mû zajímá ta hra, aÈ uÏ tématem
nebo Ïánrem, a zajímá mû reÏijní koncepce,
mají mû. A pak rád vzpomínám.
KdyÏ byste si mohl znovu vybírat profesi, byl
by to opût herec, nebo nûco jiného?
KdyÏ bylo pût minut do premiéry Du‰í, fiíkal
jsem panu Mo‰ovi, Ïe ta nervozita je stra‰ná
a jestli to mám zapotfiebí, vÏdyÈ jsem mohl b˘t
tfieba uãitel... A po pfiedstavení mi fiekl, Ïe
jsem zvolil dobfie. A já si to myslím taky. Herectví je krásnû nesvobodné a nespravedlivé,
nedemokratické zamûstnání a kaÏd˘ herec je
trochu masochista, takÏe nám to vyhovuje.

Kancl byl moc pûkn˘ projekt a pro mû zatím
nejv˘raznûj‰í práce pfied kamerou. V˘sledek
jsem je‰tû nevidûl, ale bylo to pfiíjemné natáãení. Pan Steindler vûdûl, co po hercích chce,
a byl trpûliv˘. A to je pro zaãáteãníky, jako
jsem já, hroznû dÛleÏité. V té dobû to pro mû
bylo celkem v pohodû. Zkou‰el jsem sice
39 stupÀÛ v BURANTEATRu, ale tam jsou
zvyklí, Ïe zkou‰ení nejde v takovém provozu
nûjak zvlá‰È kontinuálnû, ale spí‰ nárazovû...
A já jsem v pauzách mezi zábûry stíhal pro
pfiedstavení stfiíhat muziku a udûlat témûfi
celou zvukovou reÏii, takÏe v pohodû.
Kdybyste si mohl vybrat titulní roli ve filmu,
jaká by to mûla b˘t postava? Kladná ãi záporná, komediální typ ãi chladnokrevn˘ darebák? A existuje i va‰e vysnûná divadelní role?
KdyÏ bych si mohl vybrat, pak jednoznaãnû
stra‰nû mocného a nebezpeãného a vtipného
zloducha v Jamesi Bondovi... Vysnûné role
mám, ale nemluvím o tom, aby mû neminuly.
Tfieba letos se s jednou v divadle setkám, ale
to si opravdu nechám pro sebe.
Na co z dosavadní tvorby v Mûstském divadle

Text: Miroslav Homolka,
foto: jef Kratochvilová

24

Dokoran_listopad2014_Sestava 1 29.10.14 9:16 Stránka 25

a âiãikova kabaretiéra, a mezi tûmito polohami Isteník kliãkuje s obdivuhodnou lehkostí. Je âiãikovem zábavn˘m stejnû jako
krut˘m, nûhu pfiebíjí zákefiností, aby krátce
nato popfiel v‰e, ãím pfied chvílí byl.
A tak zatímco zchudl˘ âiãikov putuje Ruskem a skupuje du‰e mrtv˘ch, Michal Isteník
si sv˘m suverénním hereck˘m projevem podmaÀuje du‰e divákÛ. âiãikov je po roli Ludvíka ve V‰emocném panu Krottovi jeho dosud
nejnároãnûj‰í rolí v Mûstském divadle Brno.
A stejnû jako v nespoãtu jin˘ch inscenací – aÈ
uÏ na jevi‰ti Mûstského divadla Brno ãi v Buranteatru, tento jednatfiicetilet˘ herec opût
vyniká nade v‰echny. Je sympatické sledovat,
s jakou pokorou a radostí se Isteník opakovanû pere s nov˘mi v˘zvami: sv˘m v˘konem
si opût jednoznaãnû fiíká o nûkterou z divadelních cen.
Ale není to jen Michal Isteník, kter˘ v tomto
panoptiku uãaruje publiku, je to celé osazenstvo Mrtv˘ch du‰í. Petr ·tûpán pfiedstavuje
dal‰í ze sv˘ch v˘teãn˘ch hereck˘ch kreací, to
kdyÏ jako hurónsk˘ Nozdrev s plamínky
v oãích rozsévá nabubfielost v‰ude tam, kam
nestoudnû vkroãí ve sv˘ch roztodivnû barevn˘ch holínkách. Viktor Skála je Gubernátorem
nesmlouvan˘m, kter˘ v âiãikovovû snovém
v˘jevu, s dlouhou ãernou bradkou, vy‰ívá na
bubínku. Psovsk˘ ZdeÀka Junáka po jevi‰ti vykraãuje jako Puãmeloud z vãelích medvídkÛ,
je to jedlík a potomek povûstn˘ch silákÛ, ktefií
se odváÏili vyjít sami na medvûda. Gesta Líbeznického v podání Alana Novotného, kter˘
se líbá dlouze, pfiedlouze, zase ustrnula nûkde
mezi zastfienou realitou a exaltovan˘m projevem Karla Gotta. A pak je tu Plesnivec, ten odpudiv˘, hamiÏn˘mi bûsi prolezl˘ v˘jev
ztvárnûn˘ Patrikem Bofieck˘m, a samozfiejmû
i v‰eteãná Shánûlka Jana Mazáka s prsy tak
mohutn˘mi, Ïe nad nimi ãní jen hercovo akurátní dávkování Ïenské omezenosti. Jaroslav
Matûjka coby Selifan slouÏí âiãikovovi, vede
opratû koní, jenÏe ani na biã nevidí, protoÏe je
oÏral˘ jak slíva – jak se na nûj osoãuje pán.

naPsali o nás
BRNùNSK¯ âIâIKOV
VYKUPUJE TAKÉ DU·E DIVÁKÒ
Kolik pfiedstírá tváfií, tolikrát je âiãikovem:
úlisn˘m, rozmafiil˘m, soucitn˘m i nemilosrdn˘m. A následují nová a nová herecká gesta,
záludné rysy lidské povahy vyostfiené do absurdna. To v‰e jako zástûrka pro skupování
du‰í – mrtv˘ch du‰í nevolníkÛ, na kter˘ch
chce zchudl˘ ‰lechtic âiãikov zbohatnout.
Inscenace Mrtvé du‰e v reÏii Hany Bure‰ové
diváky strhne hereck˘mi v˘kony i sv˘m aktuálním pfiesahem k dûní v souãasném Rusku.
V hlavní roli exceluje Michal Isteník, kter˘ po
boku sv˘ch zku‰en˘ch hereck˘ch kolegÛ
v Mûstském divadle Brno pfiedvádí, jak bravurnû a s lehkostí ztvárnit roli nároãnou, nejednoznaãnou a vnitfinû rozpolcenou.
ReÏisérka Bure‰ová a dramaturg ·tûpán Otãená‰ek se do Mûstského divadla Brno vrací
vÏdy na zaãátku sezóny jako vítan˘ tandem,
kter˘ pfiekvapuje osobit˘mi adaptacemi zdánlivû znám˘ch textÛ. A právû z této letité kontinuity lze nejlépe vysledovat, jak citlivû
dokáÏe Bure‰ová s herci pracovat: s intuicí aÏ
matefiskou „své“ svûfience inspiruje a s kaÏd˘m
titulem posouvá jejich v˘razové polohy dál.
Stejnû jako napfiíklad u komediální ·koly záVitázkem
kladS Du‰anem
Ïivota, kde
pfiíbûh dotváfiely zámûrnû
v
muzikálu
Kráska studentÛ
a zvífie, a pedagogÛ,
nadsazené charaktery
reÏie:
Stanislav
Slovák
jsou i Mrtvé du‰e plejádou lidsk˘ch rozliãností
– zde ov‰em rozliãností pramenících z lidsk˘ch nefiestí a záludností, tak, jak je chtûl Nikolaj Vasiljeviã Gogol postavit do kontrastu
s krásou své Rusi. Krása v‰ak z inscenace paradoxnû sálá zcela v jiném vyznûní, a to vycizelovanou kompilací v‰ech sloÏek – v˘tvarné,
hudební, herecké a samozfiejmû reÏijnû-dramaturgické, z níÏ cel˘ koncept vychází.
Brnûnské nastudování ozvlá‰tÀuje postavu âiãikova i o dal‰í rozmûry, neÏ jaké mu v druhé
polovinû 19. století pfiisoudil Gogol. Bure‰ová
s Otãená‰kem stvofiili také âiãikova vypravûãe
25
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V‰ichni herci jsou v˘teãní a nelze vyzdvihnout
jediného, protoÏe jen dohromady vytváfií v‰udypfiítomnou tenzi mezi komikou, groteskností, absurditou, vzne‰eností i patosem. Snad
nejlépe toto prolnutí vyniká ve snovém v˘jevu, kde jsou tyto motivy vyhroceny do extrému.
Pokfiivená jednání postav inscenátofii zesílili
pojetím kost˘mÛ. ·aty hyperbolizují to, co
dfiímá uvnitfi nitra. Jak v˘stiÏné, úsmûvné, karikující. Autor scény Tomá‰ Rusín vyuÏívá
k dokreslení atmosféry jednoduch˘ch pfiestaveb a zástupn˘ch symbolÛ: interiér domu, to
jsou bílé Ïidle, opulentnost veãerního plesu
navozuje velk˘ sklenûn˘ lustr. Jen pár zrcadel,
pojízdn˘ch panelÛ ãi opratí zapfiaÏen˘ch do
prázdna staãí k tomu, aby divákova fantazie
pracovala naplno a v intencích zam˘‰leného.
A herci, odosobnûni od sv˘ch rolí, obleãeni
jen v ‰ed˘ch legínách a svr‰cích, se promûn
scény úãastní.
V˘znamnou roli v inscenaci zaujímá hudba
Petra Hromádky. Stejnû jako se na jevi‰ti stfiídají charaktery jednotliv˘ch postav, i melodie
mûní rytmus a Ïánrov˘ styl – v‰echny ty meditativní, mrazivé i komiãnem prodchnuté
tóny provazují jednotlivé etudy v nedíln˘
celek. Provázanost a do detailÛ promy‰lené
obrazy – to je bezpochyby nejvût‰í devízou inscenace. Îádná ze sloÏek nepfievy‰uje jinou,
v‰echny tvofií obsahovû i formálnû vyrovnanou kompozici.
Mrtvé du‰e patfií k tomu nejlep‰ímu, co souãasná brnûnská divadelní scéna nabízí a byla
by ‰koda, aby si divák nechal toto pozapomenuté Gogolovo dílo uniknout. Nastudování
Hany Bure‰ové odhaluje, jaké kvality je‰tû ve
zdej‰ích hercích dfiímají, stejnû jako to, nakolik pfiíznaãn˘m mÛÏe tento text pro 21. století
b˘t. VÏdyÈ kdy jindy neÏ teì se slovy autora
ptát: „Kam letí‰, Rusko, povûz? Neodpovídá.
(…) Rusko se Ïene vpfied a s nelibostí mu ustupují ostatní národy…“
Markéta Stulírová,
Brnûnsk˘ deník, 29. 9. 2014

GOGOLOVY MRTVÉ DU·E
JSOU VAROVNOU KARIKATUROU
·irá rodná Rus uhánûjící kupfiedu jak ruská
trojka, av‰ak pustou zemí a do zamlÏené dáli,
to je dominantní metafora vzne‰eného zámûru
Ukrajince Nikolaje Vasiljeviãe Hohola (Gogola) v jeho Mrtv˘ch du‰ích. JenomÏe u opratí
sedí sluha Selifan, kter˘ veze podnikatele âiãikova, kupce ani tenkého ani tlustého, noblesního a zároveÀ vykutáleného.
Ani Hana Bure‰ová a ·tûpán Otãená‰ek (reÏisérka a dramaturg), s pouÏitím pfiekladu NadûÏdy Slabihoudové, autofii nové dramatizace
proslulého a nejzáhadnûj‰ího Gogolova díla,
které náv‰tûvníky brnûnského Mûstského divadla varovnû pobaví, nenechali hned ve
vstupní scénû pfiíjezdu âiãikova a Selifana do
guberniálního mûsta nikoho na pochybách,
a tuto vzne‰enost v satirickém románu carskou cenzurou i Ïivotem ‰tvaného spisovatele
ctí.
MÛÏeme se bavit karikaturami, inspirovan˘mi
moÏná kresbami Marka Chagalla a urãitû
Pjotra M. Boklevského a do bizarní scénické
kabaretnosti, aÏ groteskní lidové pouÈovosti
akcentovan˘mi v postavách kostymérkou Zuzanou ·tefunkovou-Rusínovou, mÛÏeme s hrdinou sympatizovat, mÛÏeme ho i litovat nebo
odsuzovat – nakonec v nás ale stejnû zatrne.
To kdyÏ ztrapnûn˘, dokonce i byrokraty
a tupci posmívan˘ âiãikov opou‰tí mûsto
a s patosem jemu vlastním pfiedpovídá: „Kam
letí‰, Rusko, povûz? Neodpovídá. Rusko se
Ïene vpfied a s nelibostí mu ustupují ostatní
národy…“ Komu mráz nebûhá z té pfiedpovûdi po zádech, mrtvou du‰í je.
Tento styl zdobí kaÏdou inscenaci Hany Bure‰ové. A na Moravu z Divadla v Dlouhé se
ráda vrací.
Pro Mrtvé du‰e na‰la znamenitého Michala Isteníka jako podnikavého, odporného i politováníhodného âiãikova. Kam ho chtûl autor
zam˘‰lené nové „boÏské komedie“ dovést, uÏ
se nedovíme, stihl vlastnû jen Peklo, ale Bure‰ová s Otãená‰kem ho opustili pfiesnû na
26
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prahu nové promûny. V ãase nov˘ch zbûsil˘ch
jízd trojky niãivû dohánûjící sebe samu.
Prostfiedky marné snahy stát se Evropou prozrazují v sarkastick˘ch portrétech Petr ·tûpán
(Nozdrev), Alan Novotn˘ (Líbeznick˘), Zdenûk Junák (Psovsk˘), Patrik Bofieck˘ (Plesnivec), Jan Mazák (Shánûlka), Viktor Skála

skuteãnû ‰itá pfiímo na tûlo, stejnû tak jako
ãerven˘ skvûle padnoucí oblek. Pobaví i komediální Jaroslav Matûjka v roli sluhy Selifana
a Jan Mazák ztvárÀující vdovu Shánûlku. Diváci si uÏijí i Petra ·tûpána v roli bláznivû Ïivelného notorického lháfie, pijana a karbaníka
Nozdreva. Kam ‰lápne barevná kozaãka Petra
·tûpána, tam to zavání skvûlou karikaturou, a ta se jeho Nozdrevovi
dafií s pfiehledem. Stejnû tak si divák
mÛÏe vychutnat i dal‰í figurky pfiíbûhu – snílka Líbeznického v podání Alana Novotného, Psovského
ve ztvárnûní ZdeÀka Junáka nebo
Patrika Bofieckého v roli odpudivého Plesnivce. Mrtvé du‰e prostû
stojí na hereck˘ch v˘konech a herecké obsazení bravurnû koresponduje s pitoreskní povahou hry. Mezi
nejvdûãnûj‰í scény patfií kromû zapfiaÏení a divoké jízdy âiãikova se
Selifanem i âiãikovova snová scéna,
kde se hlavnímu hrdinovi zjevují ty
nejdûsivûj‰í pfiedstavy a obavy. Samozfiejmû
také i mrazivû apokalyptick˘ závûr, ze kterého
je cítit aktuálnost hry v kaÏdém slovû.
Mrtvé du‰e zavádí diváka dûjovû do nevolnického Ruska a s groteskní syrovostí odkr˘vají
ne‰vary, které jsou poplatné nejen dobû svého
vzniku, ale nadãasovû i té souãasné. TvÛrãí
t˘m Bure‰ová – Otãená‰ek – Závi‰ odkr˘vá
fenomén Ruska a ruské povahy, které nás fascinují, ale které nechápeme zároveÀ. PÛvodní
obavy o staré neaktuální látce, jeÏ nemá dnes
co nabídnout, jdou po zhlédnutí brnûnsk˘ch
Mrtv˘ch du‰í stranou. Nejnovûj‰í adaptace servíruje bez skrupulí karikaturu dne‰ního
svûta, a kdyÏ se nad tím zamyslíme, tak trochu
i nám samotn˘m. Ze závûru inscenace jde
mráz po zádech, a uÏ nejen právû proto stojí
Mrtvé du‰e za vidûní. Doporuãuji pro v‰echny
pfiem˘‰livé diváky, nejen ty ‰kolou povinné.
Katefiina ·ebelová,
www.velkaepocha.sk, 28. 9. 2014

(Gubernátor) i neménû typizovan˘ fraucimór
(Jana Musilová, Eva Ventrubová, Lenka Janíková, Eli‰ka Skálová atd.). Ten obraz vyzafiuje
ze v‰eho nejvíc vlastnû nemoÏnost jakékoli
promûny Ruska.
Jifií P. KfiíÏ,
Právo, 25. 9. 2014
BRNùNSKÉ MRTVÉ DU·E NASTAVUJÍ
ZRCADLO DNE·NÍMU SVùTU I NÁM
SAMOTN¯M
Cel˘ dûj podmalovává ãarovná hudba Petra
Hromádky, která v˘teãnû pracuje s náladou
inscenace. Divák se ãasto ponofií do klasick˘ch
rytmÛ z dílny Igora Stravinského, pravoslavn˘ch chórÛ, folklorní ruské písnû nebo novodobé muziky, která zní v u‰ích je‰tû po
odchodu z divadla.
DrÏitel Ceny Alfréda Radoka – Michal Isteník
ztvárÀující âiãikova – byl trefou pfiímo do
ãerného. SloÏitost role, kde kromû hlavní postavy âiãikova zastává i roli vypravûãe, je mu
27
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foto: Tino Kratochvil, grafická úprava: jef Kratochvil
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dUcH na HUdeBnÍ scéně
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osoBnosti

ema miKešKová
Îena v orchestru? Îena jako dirigentka? Pro generaci na‰ich dûdÛ nepfiedstavitelná vûc. Je‰tû
v devadesát˘ch letech 20. století nehrála v âeské
filharmonii ani jedna Ïena! Dnes uÏ se nad angaÏmá Ïen v orchestru nikdo nepozastaví, aãkoli
mnozí muÏi i v souãasnosti tûÏko sná‰í spolupráci
se Ïenami na vy‰‰ích postech.
Setkáváte se nûkdy s tím, Ïe vás muÏi v orchestru
nerespektují?
Takovou zku‰enost nemám, mám se sv˘mi kolegy
velmi hezké vztahy. Jsem v Mûstském divadle Brno
uÏ pátou sezónu a vím, Ïe nastudování pfiedstavení
je velmi sloÏit˘ proces. Kolektiv v na‰em divadle
dokáÏe mobilizovat v‰echny síly k tomu, aby diváci
proÏili krásné záÏitky, takÏe nezb˘vá prostor a ãas
na pfiedsudky vÛãi Ïenám. Jde nám o jedinou vûc
– o v˘sledek! A je nepodstatné, jestli na tom ãi
onom postu pracuje muÏ ãi Ïena.
DokáÏete si tedy zjednat autoritu?
Urãitû ano, jsem ale spí‰ pfiátelsk˘ typ, nemám potfiebu vÏdy prosazovat své pfiedstavy. Jakmile se ale
jedná o kvalitu hudby, nebo celku, nebojím se prosadit svÛj názor. Pro udrÏení pozornosti v prÛbûhu
zkou‰ek se mi nejlépe osvûdãilo ticho. Na pfiedstavení je to hor‰í. V krajním pfiípadû lze vyuÏít jako

napomenutí disciplínu „vrh taktovkou“, kterou
jsem byla i já nucena praktikovat, kdyÏ se kolegové
zachovali nepatfiiãnû (smích). Teì ale váÏnû, díky
pfiátelské atmosféfie se vÏdy snaÏíme pfiípadné incidenty prodiskutovat a dál pokraãovat v práci.
A jak se vám spolupracuje s va‰imi kolegy dirigenty? NepodceÀují vás?
V kolezích Danu Kalouskovi a Karlu Cónovi mám
velkou oporu, v jejich zku‰enostech a souãasnû
i respektování m˘ch postfiehÛ i názorÛ. Podílíme
se také na utváfiení celkové podoby pfiedstavení.
S ohledem na proces, kdy ãasto souãasnû probíhají
reÏijní, choreografické i orchestrální zkou‰ky,
máme pfiirozenû rozdûlené funkce. Muzikálové divadlo je velmi promûnlivé a základní hudební materiál je pouze orientaãní. V prÛbûhu zkou‰ení se
formuje jeho podoba a mnoho vûcí se mûní. Proto
je nezbytné, abychom si vzájemnû dÛvûfiovali
a o v‰em vedli dialog. Nemohu tvrdit, Ïe by nikdy
nevznikaly stfiety na‰ich umûleck˘ch názorÛ, ale
vnímám je pozitivnû – diskuze jsou tvÛrãím procesem a divadlo by bez nich nebylo Ïivé.
Jak vlastnû dívku napadne studovat dirigování?
To je na dlouhé povídání! Pocházím z rodiny hudebníkÛ a pedagogÛ. Dûdeãek je multiinstrumen30
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talista, str˘c violoncellista, teta operní zpûvaãka,
maminka a sestfienice klavíristky a tatínek bicista,
skladatel a pedagog na Janáãkovû konzervatofii
v Ostravû. Jako dítû jsem pro‰la mnoha hudebnûdramatick˘mi obory – od tfií let hraji na klavír,
dále pak housle, bicí nástroje, ale také amatérské
muzikálové produkce nebo zpûv s big bandem,
folklórní tanec aj. Îe bych studovala dirigování,
napadlo vlastnû tátu. Vystudovala jsem svÛj obor
na konzervatofii v Ostravû a pokraãovala ve studiu
na JAMU v Brnû. Celou dobu mû provázelo
mnoho vzorÛ. Prvními byli rodiãe, ktefií mû dodnes inspirují a podporují. M˘mi profesními
vzory pak byli profesor dirigování Rostislav Hali‰ka a dirigenti Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Caspar Richter, Rastislav ·túr a Ondrej
Olos. V neposlední fiadû jsem mûla velké ‰tûstí na
vynikající odborníky v prÛbûhu sv˘ch studií v Ostravû i v Brnû, ktefií v‰ichni utváfieli podmínky pro
kvalitní a motivující hudební rozvoj. V‰em tûmto
lidem vdûãím za mnohé.
Máte absolutní sluch?
Ne, nemám. Ale rozvíjím svÛj relativní sluch a pomocí pfiedstavy komorního A jsem schopna odvodit a pfiesnû urãit jednotlivé tóny i harmonii.
Osobnû to povaÏuji za praktiãtûj‰í, neÏ mít absolutní sluch. Takoví lidé v reálu velmi trpí.
Jak jste se dostala ke spolupráci s Mûstsk˘m divadlem Brno?
Díky své drzosti (smích). Zúãastnila jsem se konkurzu na ‰éfdirigenta, kdyÏ jsem byla ve druhém
roãníku na JAMU. M˘m cílem upfiímnû nebylo
pozici získat, ale spí‰e upozornit na to, Ïe mám
váÏn˘ zájem o spolupráci s muzikálov˘m divadlem. Mûla jsem tehdy velké ‰tûstí a jistû bych to
nezvládla bez opory pedagogÛ a sv˘ch blízk˘ch.
Na základû postupu do druhého kola mû ve 3. roãníku oslovili ke spolupráci na muzikálu Sugar!.
Nastudování probûhlo úspû‰nû a divadlo mû pfiijalo. Mezi dal‰ími jsem s kolegy nastudovala a dirigovala napfiíklad Pokrevní bratry, Donaha!,
Flashdance, Sliby chyby nebo Mladého Frankensteina. Poslední inscenací, na které jsem se podílela,
byl muzikál DUCH.
Jaké máte ambice do budoucna?
Vzhledem k tomu, Ïe je mi teprve 27 let, dirigent
zraje kolem padesáti let a na vrcholu je v sedmdesáti, nemohu mít pfiesnou pfiedstavu o svém dal‰ím smûfiování. Zatím chci sbírat zku‰enosti ve

v‰ech oblastech, kde to bude moÏné. Spolupracovala jsem jako asistent dirigenta v Janáãkovû divadle Brno, spolu s Casparem Richterem na
Perikole a s Jaroslavem Kyzlinkem a Ondrejem
Olosem na Sicilsk˘ch ne‰porách, coÏ pro mû byla
velmi cenná a zajímavá zku‰enost. V prÛbûhu studia mám za sebou spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc a PlzeÀskou filharmonií. Pfied
dvûma lety jsem v Ostravû spolu s Janáãkovou filharmonií nastudovala a dirigovala koncert v rámci
cyklu Jeunesses musicales. Momentálnû bych se
ráda pfii práci v Mûstském divadle Brno více angaÏovala v klasick˘ch hudebních projektech, a to
jak v operních divadlech, tak ve filharmoniích. Jak
jsem ale jiÏ naznaãila, dirigent se neustále rozvíjí,
a proto není kam spûchat. V‰echno má svÛj ãas.
V Mûstském divadle Brno spolupracujete na muzikálu, máte zku‰enosti s operetou i operou.
Nerozli‰uji práci Ïánrovû. KaÏd˘ druh hudby vyÏaduje precizní pfiístup. Je otázkou, co preferuje
divák. Postupem ãasu provûfiené hodnoty zÛstávají, a tak stejnû, jak se vytfiíbily osvûdãené operní
a operetní kusy a populárním se stal muzikál,
pfiedpokládám, Ïe i tento Ïánr se ãasem vyvine
v nûco nového a na pódiích zÛstanou jen ta nejkvalitnûj‰í díla. Na práci hudebníka to nemá vliv
a nijak ji to nemûní. Jedin˘ rozdíl vidím v osobním
nasazení lidí v klasick˘ch divadlech i orchestrech,
kde ãasto pfiistupují k práci jako rutinû, ztrácí
tvÛrãí nad‰ení a nastupuje vzájemná rivalita. To
v na‰em divadle neznám, v‰ichni pracujeme
naplno a máme radost, kdyÏ se podafií vytvofiit v˘jimeãné pfiedstavení. Pokud se vyskytnou rozpory,
tak si je vyfiíkáme a jedeme dál.
DokáÏete si sebe pfiedstavit i v roli pedagoga?
JistûÏe, vzorem jsou mi rodiãe. Dokonce jsem si
i tfii roky práci pedagoga vyzkou‰ela v Ostravû, kde
jsem pfii studiu vyuãovala na Lidové konzervatofii
a Múzické ‰kole.
Ale radûji dirigujete…?
Samozfiejmû, práce v divadle mû naplÀuje a inspiruje. Pevnû vûfiím, Ïe i nadále budeme pfiipravovat
krásná pfiedstavení a pro na‰e diváky je pfiivedeme
na prkna, která znamenají svût.
Text: Karla Hofmannová,
foto: jef Kratochvil
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Pokraãování ze str. 29

Stejnû roztomile pÛsobí i jeho druhá promûna:
to kdyÏ Frankenstein pfiekopíruje do hlavy Netvora data ze svého mozku, takÏe do té doby
h˘kající obluda zaãne vykládat o dimethylaminoazobenzensulfonové kyselinû. Klobouk dolÛ
pfied reÏisérem i cel˘m souborem (ke jmenovan˘m nutno rozhodnû dodat Jifiího Macha
v roli Igora a Martina Havelku v roli Poustevníka), protoÏe aby komediální pfiedstavení tak
perfektnû plynulo od scény ke scénû, od pointy
k pointû, to je opravdov˘ kum‰t.
Lenka ·aldová,
Divadelní noviny, 4. 3. 2014

MAJÍ SMYSL PRO HUMOR
Uplynulo témûfi dvû stû let od chvíle, kdy
Mary Shelleyová napsala román o Viktoru
Frankensteinovi, kter˘ z mrtv˘ch lidsk˘ch tûl
stvofiil netvora s nadlidskou silou. Román inspiroval mnoho hororov˘ch filmÛ, ten nejslavnûj‰í je patrnû z roku 1931, s Borisem
Karloffem v roli monstra. A není divu, Ïe tak
populární téma provokovalo téÏ k parodiím
a persifláÏím. ReÏisér, producent, spisovatel
a herec Mel Brooks v roce 1974 natoãil Mladého Frankensteina, brilantní parodii hororÛ,
a v roce 2007 ho ve spolupráci s Thomasem
Meehanem pfiepracoval v neménû brilantní
hudební komedii. Mûstské divadlo Brno ji
uvádí v reÏii, úpravû a pfiekladu Petra Gazdíka,
kter˘ se evidentnû potkal se specifick˘m
Brooksov˘m humorem: pokud lze vÛbec hovofiit o parodii, pak o parodii láskyplné,
moÏná spí‰ o nesentimentálním, odromantizovaném pohrávání si s frankensteinovsk˘m
tématem i s konvencemi hororu. A tak trochu
také s konvencemi muzikálu.
V divadelní verzi autofii swingov˘mi ãísly, sem
tam fiíznut˘mi folklórem, dÛvtipnû roz‰ifiují
parodickou rovinu. Celé dílo je vlastnû sledem
nepatfiiãného, a tudíÏ úsmûv budícího jednání
a hovorÛ: poãínaje „srdcervoucím“ louãením
Elizabeth a Frankensteina na nádraÏí, pfii kterém se jí nesmí dotknout, aby neponiãil nalakované nehtíky a úães.
PÛvabná Viktória Matu‰ová energicky sehrála
temperamentní asistentku Ingu – umí i skvûle
jódlovat! Îádné pfiehánûní a pitvofiení, ale
pfiesná stylizace – to platí i pro celé pánské osazenstvo v ãele s Milanem Nûmcem v roli titulní, kter˘ se pfiedvedl jako zku‰en˘ komik,
jenÏ jakoby mimochodem proná‰í vtipné repliky. A dobfie tanãí: uÏ ve filmu je jednou ze
stûÏejních scén stepafisk˘ v˘stup, kter˘ Frankenstein nacviãí s Netvorem, aby pfiesvûdãil
lidi, Ïe se ho nemají bát. Netvor, do té doby
v hadrech, oblékne frak. A z nemotorné, tûÏce
se pohybující obludy se stane roztomil˘ taneãník – rozhodnû v podání Miroslava Urbánka.

LÁSKY A NENÁVISTI NEJEN
POD RIALTEM
Tfii roky po Zkrocení zlé Ïeny uvádí Mûstské
divadlo Brno od Williama Shakespeara tragikomedii Benátsk˘ kupec. ReÏisér Stanislav
Mo‰a za pouãené dramaturgie Jifiího Závi‰e
upravil pfieklad Jifiího Joska a pro znám˘, ideovû rozliãnû vykládan˘ pfiíbûh s uváÏliv˘m
umûleck˘m i marketingov˘m zámûrem vyhradil modernû vybavenou Hudební scénu.
Na první pohled upoutá vertikálnû ãlenûná variabilní scéna osvûdãeného nûmeckého spolupracovníka MdB (vypravil tu uÏ pût muzikálÛ)
Christopha Weyerse s obdélníkov˘mi okny,
mostem a pontonov˘mi plo‰inami pfies vodou
napu‰tûné „bazénky“, umoÏÀující vynalézavou
práci se svûtlem i zrcadlov˘mi reflexy. Studenû
pÛsobící monochromatick˘ hliník ãi plexisklo
tak odráÏejí efektní barevné kost˘my Andrey
Kuãerové, a zároveÀ navozují dojem chladnû
odcizen˘ch vztahÛ mezi lidmi, podléhajícími
vzájemné nedÛvûfie, nevraÏivosti, xenofobním
pfiedsudkÛm a v‰eobecné netolerantnosti.
Témûfi tfiíhodinov˘ veãer s v˘raznou partiturou Zdenka Merty se odvíjí nespûchavû, nevynechávaje ani jindy ‰krtané v˘stupy
hudebnû lyrické. Postavy v mikroportovém
posílení dostaly zfietelné kontury a zpravidla
i tragikomick˘ rozmûr. Vedle opût vynikající
Svetlany Janotové (energická emancipovaná
Porcie), Andrey Bfiezinové (sobecky pfiímoãará
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Nejvýraznější tvůrčí počin
(dramaturgie, scéna, kostýmy, scénická hudba, choreografie,
rekvizity, masky, vlásenky, plakát, program atp.)
Nejpopulárnější herečka sezóny
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Nejpopulárnější inscenace sezóny (zaškrtněte)
T. Hedley, R. Cary, R. Roth / FLASHDANCE
Martin Walser / VŠEMOCNÝ PAN KROTT
Mark Haddon, Simon Stephens / PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
Ray Cooney, John Chapman / DVOJITÁ REZERVACE
Mel Brooks, Thomas Meehan / MLADÝ FRANKENSTEIN
Anton Pavlovič Čechov / STRÝČEK VÁŇA
B. Bacharach, N. Simon, H. David / SLIBY CHYBY

KARL·TEJN POD BRNùNSK¯M PETROVEM
JiÏ pát˘m rokem pofiádá Mûstské divadlo Brno vedle letních v˘jezdÛ do
zahraniãí veãerní plenérová vystoupení také doma. V souãinnosti s Moravsk˘m zemsk˘m muzeem se fiediteli Stanislavu Mo‰ovi dafií oÏivit pÛvabn˘ Biskupsk˘ dvÛr pfiímo v mûstském centru. Do unikátního
pfiitaÏlivého prostfiedí pro sedm stovek divákÛ s krásn˘m v˘hledem na
osvûtlené novogotické vûÏe biskupské katedrály se leto‰ního ãervence pfienesly jak star‰í inscenace bûÏného repertoáru (Ulrychova hudební balada
Koloãava), tak pfiímo pro tento prostor vytvofiené pÛvodní opusy z domácí
tvÛrãí dílny (historicky podloÏené hry Baron Trenck, Cyril a Metodûj).
Nejnovûji vsadilo Mûstské divadlo Brno takfiíkajíc na jistotu a sáhlo po
proslulém muzikálu praÏského triumvirátu libretisty i reÏiséra ZdeÀka Podskalského, skladatele Karla Svobody a textafie Jifiího ·taidla Noc na Karl‰tejnû. Jak známo, u zrodu jednoduchého pfiíbûhu o tom, Ïe na hrad,
uchovávající fií‰ské klenoty a ostatky svat˘ch, nesmûly vstoupit Ïeny, stála
veselohra Jaroslava Vrchlického (1884), podle níÏ vznikla hvûzdnû obsazená
filmová hudební komedie (1974). Brnûnské nastudování reÏírujícího herce
Igora Ondfiíãka pak vychází z její mírnû obmûnûné divadelní verze (2004).
Nedlouh˘ dvojdíln˘ veãer dodrÏuje karlínskou podobu pfiedlohy a nepou‰tí se do Ïádn˘ch aktualizujících úprav. Otevírá jej korunování mladé
manÏelky Karla IV. (patrioticky dÛstojn˘ Jaroslav Matûjka) Eli‰ky (pûvecky
suverénní Hana Holi‰ová) chápajícím arcibiskupem Arno‰tem z Pardubic
(Zdenûk Bure‰). Divácká oãekávání naplní romantická zápletka kolem císafiova ‰enka Pe‰ka (Ale‰ Slanina), jeho rozverné milé Aleny (Andrea Bfiezinová) ãi obou dotûrn˘ch ‰lechtick˘ch hostÛ (Luká‰ Janota, Jifií Mach)
i sled populárních hitÛ, které muzikálovû vytrénovan˘ ansámbl zvládá
s nahrávkou Karla Cóna na obvyklé profesionální úrovni. Pfii kontrastu
dvorské vzne‰enosti a fiádûní pobíhajících zbrojno‰Û se simultánnû vyuÏívají cel˘ areál renesanãních arkád, scénická projekce, nástupy úãinkujících
hledi‰tûm i dal‰í dynamizující prvky. Dá se oãekávat, Ïe ani plánované pfienesení inscenace do interiéru Hudební scény diváck˘ zájem nemine.
Vít Závodsk˘,
T˘deník Rozhlas, 4. 8. 2014

Nejpopulárnější herec sezóny

Jessika), Michala Isteníka (plebejsky protfiel˘ Lancelot Gobbo) nebo Petra
·tûpána (rezignovan˘ u‰lechtil˘ ruãitel Antonio) je pfiirozen˘m úbûÏníkem
nastudování (i pochopi- teln˘m diváck˘m lákadlem) dominantní, av‰ak
nesólisticky ukáznûn˘ v˘kon Boleslava Polívky (nûkdej‰í provázkovsk˘
krãmáfi Mageri hrál uÏ tuto postavu v jiném pfiekladu na Letních shakespearovsk˘ch slavnostech a do MdB se vrací potfietí).
PolívkÛv stáfiím nahlodan˘ a nakonec brutálním kfitem zneuctûn˘ ·ajlok
nabízí v patfiiãné ambivalenci natolik ‰irok˘ rejstfiík stavÛ a pocitÛ, Ïe by
si zaslouÏil samostatn˘ medailon.
Vít Závodsk˘,
T˘deník Rozhlas, 16. 6. 2014

William Shakespeare / BENÁTSKÝ KUPEC
V. Patejdl, I. Hubač, E. Krečmar, M. Hrdinka / DON JUAN!
K. Svoboda, Z. Podskalský, J. Štaidl, E. Krečmar / NOC NA KARLŠTEJNĚ
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Adresa, (e-mail):

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

Anketní lístek
vhoďte, prosíme, do anketní schránky
u pokladny divadla nejpozději
30. 11. 2014

Městské divadlo Brno,
Lidická 12, 602 00 Brno
komerční odd.: +420 533 316 410
e-mail: komercni@mdb.cz

✄

Jméno:
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Design divadelní tramvaje Petr Hlou‰ek, fotografie jef Kratochvil a Tino Kratochvil.

29. ZářÍ 2014
35

Křest divadelnÍ tramvaJe
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PřiPravUJeme

Princ HomBUrsKý
Heinrich von Kleist
Toto mimofiádné drama je poslední, které Kleist napsal krátce pfiedtím, neÏ v pouh˘ch 34 letech ukonãil
svÛj Ïivot sebevraÏdou. Dal‰ích více neÏ sto let mûla
nûmecká spoleãnost problém s jeho pfiijetím – ukazovat na jevi‰ti pruského vojáka, kter˘ se dûsí smrti
a na kolenou prosí o milost za jak˘chkoliv podmínek? NemoÏné! Princezna hesensko-homburská,
které Kleist text vûnoval, na dedikaci nijak nezareagovala – asi pohor‰ena domnûle nedÛstojn˘m portrétem svého pfiedka (princ Bedfiich Artur
Hombursk˘ byl reálnou historickou postavou a bitva
u Fehrbellinu, klíãová událost Kleistovy hry, se roku
1675 skuteãnû odehrála – byÈ v fiadû detailÛ jinak,
neÏ líãí Kleist). Posléze byl Princ Hombursk˘ hráván
zcela opaãnû jako oslava pruského vojáctví a jako takov˘ se stal i „oficiálním dramatem“ nacistického reÏimu. Kleist, kter˘ sám z odporu k bezduché
vojenské disciplínû opustil vojenskou akademii uÏ ve
22 letech, by sotva s nûãím takov˘m souhlasil. Sílu
Kleistovy hry tak paradoxnû odkryli aÏ francouz‰tí
tvÛrci: inscenace reÏiséra Jeana Vilara s Gérardem
Philipem v hlavní roli z roku 1952 koneãnû objevila
Prince Homburského jako drama vpravdû existenciální, sugestivní pfiíbûh o cti, morálce a spravedlnosti,
a získala pro tuto hru více neÏ sto ãtyfiicet let po jejím
vzniku definitivnû patfiiãné uznání.
Prince Homburského uvedeme v novém, speciálnû
pro na‰i inscenaci vzniklém pfiekladu Václava
Cejpka a Moniky Kuãerové. Inscenaãní t˘m tvofií
Karel âapek (scénografie), Barbara Wojtkowiak
(kost˘my), Jifií Hájek (hudba), Halka Tfie‰Àáková
(pohybová spolupráce) a Jan ·otkovsk˘ (dramaturgie). V hlavních rolích se objeví Luká‰ Janota
(princ Bedfiich Hombursk˘), Viktor Skála (Kurfifit), Eli‰ka Skálová (princezna Natálie OranÏská)
a Jaroslav Matûjka (hrabû Hohenzollern), dále
Lenka Janíková, Jan Mazák, Zdenûk Junák, Igor
Ondfiíãek, Luká‰ Vlãek, Alan Novotn˘, Miloslav
âíÏek a dal‰í. Premiéra inscenace probûhne na âinoherní scénû 8. a 9. listopadu 2014.
-j‰-

Klasik nûmeckého romantismu Heinrich von
Kleist (1777-1811) se sice na ãesk˘ch jevi‰tích objevuje pomûrnû ãasto, pfieváÏnû v‰ak díky své komedii Rozbit˘ dÏbán. Sporadicky b˘vá naopak
hráno dílo, které sami Nûmci povaÏují za klíãové
a v Kleistovû díle vrcholné – vojenské drama
o lásce, cti a spravedlnosti Princ Hombursk˘. A to
i pfiesto, Ïe jde o strhující pfiíbûh, kter˘ si svou dramatiãností a emocionalitou v niãem nezadá kupfiíkladu se Cyranem z Bergeracu.
Osud ústfiedního hrdiny Kleistovy hry se z poãátku
rozvíjí nanejv˘‰ pfiíznivû – je mlad˘m vojákem se
slibnou kariérou, v celém vojsku milovan˘m.
Nadto je oblíbencem samotného kurfifita, vládce
Braniborska, kde se drama odehrává. KdyÏ zatouÏí
po kurfifitovû schovance a chránûnkyni Natálii
a ona jeho cit opûtuje, nestojí princovu ‰tûstí takfika
nic v cestû. A pfiece… Zdánlivé naprosté ‰tûstí totiÏ
ve chvíli pomine, kdyÏ princ snící o Natálii pfii váleãné poradû pfieslechne rozkaz a pfii bitvû vede svÛj
oddíl do neplánovaného útoku. Sice uspûje, za neuposlechnutí rozkazu mu v‰ak hrozí trest smrti.
Mezní situace vede prince k velkému pfiehodnocení
v‰eho, v co doposud vûfiil a co uznával.
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Sleãna Katefiina Dynková v sobû na‰la odvahu a 27. záfií
pojala za chotû Jakuba Uliãníka.

Svatba probûhla v hotelu Noem Arch.

Pozvání pfiijali i pfiátelé z divadelního okruhu.

Nechybûli ani chlapeãci Johanky Gazdíkové.

BurčákoMánie – ŠPilBerské vinoBraní – Šlapání hroznů bosou nohou

A svatební noc byla ru‰ná a dlouhá.

Z v˘‰ky ãtyfi kilometrÛ si skoãil Du‰an Vitázek v Dropzone
v Prostûjovû. A splnil si tak sen letût voln˘m pádem nad
mraky.

Vracíme se do Monte Carla na televizní festival, kterého se
zúãastnil Petr ·tûpán nominovan˘ za hlavní roli ve snímku Poslední cyklista.

KníÏe Albert II., ãestn˘ prezident festivalu, pozval Petra na
sklenici vína ve svém zámku.

âasto se fotografiemi budeme vracet k desetiletí Hudební
scény.

Pfii pfiípravû na jedno z vystoupení zastihl Tino Kratochvil
i svoji Ïenu, choreografku PeÀu Kratochvilovou.

Mary Poppins divákÛm pfiipomnûla na slavnostním koncertu Radka Coufalová.

Viktória Matu‰ovová zpívala na slavnostním otevfiení umûlecké galerie Petry Nûmeãkové.

Ivana VaÀková a Petr Gazdík sv˘m zpûvem vyprovodili
„na‰i“ tramvaj na její první cestu mûstem.

Akce se uskuteãnila za hojné úãasti kolegÛ z divadla a na‰ich pfiíznivcÛ.

První uvedení muzikálu DUCH si proÏili zamûstnanci
a pfiíznivci Tepláren Brno.

S reÏisérem muzikálu Stanislavem Mo‰ou se setkali generální fieditel Tepláren Petr Fajmon a fieditel APC Juraj
Groch.

20. září 2014

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil a facebook Mûstkého divadla Brno

listování

Partneři divadla

RIVERSIDE
DRIVE
28. fiíjna,
27. listopadu 2014
ve 21:00 hod.
v Divadelním klubu
U fieky Hudson se setkají neurotick˘ scenárista Jim a geniální psychotik s vraÏedn˘mi sklony, bezdomovec Fred.
Fred je pfiesvûdãen, Ïe mu Jim ukradl jeho námût, tedy
podstatn˘ kus jeho Ïivota. Pfiimotá se ale do situace, kdy
Jima vydírá jeho milenka Barbara, která nechce zrovna
málo penûz za své mlãení o jejich vztahu. Jakkoliv nejdfiíve vypadá setkání Jima a Freda ne‰Èastnû, ukáÏe se, jak
je to pro oba v˘hodné. Nenechte si ujít Riverside Drive
v komorní atmosféfie Divadelního klubu! V hlavních rolích se mÛÏete tû‰it na Alana Novotného, Jaroslava
Matûjku a Hanu Kováfiíkovou.

Mediální Partneři

dokořán listoPad 2014
Městské divadlo Brno
Ředitel:
Stanislav Moša
Lidická 16, 602 00 Brno
Tel.: +420 533 316 320
Tel./Fax: +420 533 316 410
www.mdb.cz
Šéfredaktor:
jef Kratochvil
Tisková mluvčí:
Lenka Pazourková
Grafická úprava:
Petr Hloušek,
Petr Konečný
Lidická 16, 602 00 Brno
Periodikum registrováno
pod číslem MK ČR E 12150
198. číslo
Vydalo MdB za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR
Uzávěrka: 10. 10. 2014
Náklad 7 000 ks
Titulní strana:
sénograf a malíř Milan Zezula
fotografie jefa Kratochvila
z knížky „Za zrcadlem“

âlenka orchestru Mûstského divadla Brno, foto: Franti‰ek ·kolafi.
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Martina Horáãková

vážení divadelní Přátelé,
jak uÏ víte, pfiipomínáme si v této divadelní sezónû hned dvû v˘znamná v˘roãí, se kter˘mi je spjata
dlouholetá kontinuální umûlecká ãinnost na‰eho divadla. 14. ãervna 2015 to bude sedmdesát let od jeho
zaloÏení a pfied pár dny (4. fiíjna) jsme si slavnostním rekapitulaãním koncertem, kter˘ pfiipravil reÏisér
Petr Gazdík s dirigentem Danem Kalouskem, pfiipomenuli 10. v˘roãí fungování Hudební scény
Mûstského divadla Brno. ZároveÀ jsme pfii této pfiíleÏitosti vydali péãí dramaturgynû Kláry Latzkové, v˘tvarnice Andrey Kuãerové a fotografa Jefa Kratochvila obsáhlou publikaci, která onûch 10 let pfiipomíná:
48 premiér, z toho 18 zde uveden˘ch jako svûtové premiéry – vût‰ina z nich (16) napsan˘ch pfiímo pro
nás (!), a dále 7 inscenací uveden˘ch u nás poprvé v Evropû, ãi v âechách! Celkem 1.867 pfiedstavení, které vidûlo 1.148.407 divákÛ!
Kniha popisuje vzácn˘m zpÛsobem vznik prvotní my‰lenky vedoucí k realizaci a následnému fungování Hudební scény – okamÏiky, kdy byly v listopadu 2001 poloÏeny základní kameny, a to z pfiíznaãn˘ch
míst. První z Dolních Vûstonic, místa vzácn˘ch paleontologick˘ch nálezÛ, nazvaného Karl em Absolonem
Moravské Pompeje pravûku. Tento kámen má symbolizovat snahu nové scény poskytnout tvÛrãí platformu souãasn˘m autorÛm, ktefií jsou základní zárukou skuteãnû Ïivého divadla. Ten druh˘ kámen byl vyzvednut z Mekky muzikálu, z Broadwaye, nik˘m jin˘m neÏ Milo‰em Formanem, kter˘ zároveÀ udûlil na‰emu divadlu práva pro jedineãné první pfiedstavení muzikálu HAIR, hraného tak u nás v této podob û
podle jeho filmového scénáfie jako v jediném divadle na svûtû. Samotná budova pfiinesla zaslouÏená a v˘znamná ocenûní architektÛm Romanu Machovi a Jozefu Kubínovi.
âtenáfi se v knize mÛÏe dozvûdût, jak my‰lenka pfii‰la na svût, jak se promûnila v dílo, jak ji mnozí
podporovali, nûktefií pochybovali… a jak se následnû idea stala skuteãností a ve shodû s Rudolfem
Hru‰ínsk˘m pak do‰lo i k tomu, Ïe bylo „pro dokonalou a ve svûtû neb˘valou technickou vybavenost“
nové scény i NA CO SVÍTIT!
A Ïe bylo tûch 10 let „na co svítit“, o tom svûdãí hodnocení ãeské i mezinárodní kritiky. Kniha pfiipomíná v‰echna ocenûní na‰í práce, jejíÏ úroveÀ souvisí nejenom s talentem jednotliv˘ch osobností, ale
i s tím, Ïe se mohly na v˘kon svého fiemesla pfiipravit na JAMU v Brnû – vÏdyÈ 95 % umûleck˘ch zamûstnancÛ na‰eho di vadla jsou absolventy právû této ‰koly. A o tom, Ïe nám je závidûjí diváci na celém
svûtû, svûdãí i 923 pfiedstavení odehran˘ch na‰ím divadlem za onûch 10 let v zahraniãí.
Na nositele Cen Thálie z devadesát˘ch let – Zdenu Herfortovou, Petru Jungmanovou, Alenu
Antalovou a Markétu Sedláãkovou – navázali získáním této ceny Du‰an Vitázek (2x), Radka Coufalová,
Petr ·tûpán, Erik Pardus, Petr Gazdík a Hana Holi‰ová. Hudební scéna se doãkala i Ceny za nejlep‰í inscenaci roku 2010 v âeské republice. Bylo to Probuzení jara reÏiséra Stanislava Mo‰i. Vedle v‰ech tûchto
informací lze v knize najít i fundovanou zprávu o desetileté tvorbû této scény od PhDr. Petera Stoliãného.
Onu nádhernou knihu, která je nabita i dal‰ími informacemi a skvûl˘mi fotografiemi, si mÛÏete koupit pfiímo v na‰em divadle… Hlavnû vás v‰ak zveme k náv‰tûvû v‰ech nov˘ch pfiedstavení, která pro vás
s láskou pfiipravujeme.
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Na setkávání se s vámi pfii uÏívání si Ïivého a soudobého divadla na Hudební i âinoherní scénû se za
v‰echny na‰e zamûstnance tû‰í

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

