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právû jsme vstoupili do nové divadelní sezóny 2015/2016, na kterou se uÏ nûjakou dobu peãlivû pfiipravu-
jeme. Znovu, jako i v onûch sezónách minul˘ch, jsme získali autorská práva k uvedení hned nûkolika svûto-
v˘ch, evropsk˘ch ãi ãesk˘ch premiér, takÏe budete moct právû v na‰em divadle vidût inscenace, které se jinde
v divadlech prostû nehrají. KdyÏ jsme pfied jedenácti léty otevírali novou Hudební scénu, deklarovali jsme, Ïe
to bude divadelní dÛm, kter˘ má slouÏit jako platforma pfiedev‰ím souãasn˘m autorÛm. VÏdyÈ kdo jin˘ neÏ
právû tito tvÛrci mohou nejváÏnûji promlouvat se sv˘m obecenstvem. VÏdycky jsem se hrozil pfiídomku „ka-
menn˘ dÛm“, kter˘m se obecnû naz˘vala divadla s dlouhou historií, neboÈ jsem mûl uÏ jako student pocit, Ïe
se jim dá rovnûÏ fiíkat „muzea“ – „kamenné domy“, které nic nového neprodukují a jen opakují repertoár, kte-
r˘ zÛstává po desítky let nemûnn˘ – no prostû „muzea“…

V prÛbûhu prázdnin jsme hráli na na‰em „tfietím“ jevi‰ti – na Biskupském dvofie, kde jsme odehráli pfied
jednou z nejkrásnûj‰ích kulis na‰eho mûsta, pfied chrámem sv. Petra a Pavla, celkem osmnáct pfiedstavení vãet-
nû uvedení pÛvodního díla napsaného právû pro tento prostor, „Mendel aneb Vzpoura hrá‰kÛ“, hostovali jsme
s obrovsk˘m ohlasem jiÏ podesáté v lucemburském Wiltzu s nûkolika pfiedstaveními muzikálu „Koãky“, kter˘
jsme pro tuto pfiíleÏitost nastudovali v angliãtinû, a zásadním zpÛsobem jsme se kreativnû podíleli na nastudo-
vání muzikálu „TITANIC“ ve ‰v˘carském Walenstadtu. (Muzikál „TITANIC“ uvedeme v ãeském pfiekladu na
Hudební scénû v premiéfie v bfieznu 2016.) O v‰ech tûchto na‰ich zahraniãních aktivitách se mÛÏete doãíst po-
drobnûji dále v na‰em mûsíãníku. Znovu jsme v zahraniãí potvrdili vysok˘ kredit na‰eho divadla a jiÏ nyní jsme
zváni k dal‰ímu evropskému úãinkování.

Teì po prázdninách pfied sebou máme dokonãovací práce hned na nûkolika inscenacích. Poprvé budete
mít moÏnost v na‰em divadle spolurozhodovat o tom, jak inscenace skonãí. Komedie „Spla‰ené nÛÏky“, kterou
reÏíruje Mikolá‰ Tyc, (zajisté si vzpomínáte na jeho skvûlou inscenaci „Podivn˘ pfiípad se psem“ s úÏasn˘m
Vojtou Blahutou v hlavní roli…) má hned nûkolik moÏn˘ch koncÛ a o tom správném rozhodují kaÏd˘ veãer
sami diváci.  Premiéra se odehraje na âinoherní scénû, zatímco na Hudební scénû budou probíhat dokonão-
vací práce na prvém muzikálovém titulu v sezónû, kter˘ pfiipravuje reÏisér Petr Gazdík. Pfiipomínat jeho skvû-
lé reÏie by bylo zfiejmû „no‰ením dfiíví do lesa“, ale budiÏ – za v‰echny rád vzpomínám na „Mary Poppins“ 
a „Jekylla a Hydea“…  Budeme prvním divadlem v Evropû mimo Velkou Británii, které v Petrovû reÏii uvede
nádherné dílo Andrew Lloyd Webbera „Pískání po vûtru“ s nádhern˘m pfiíbûhem evokujícím osud JeÏí‰e Krista.
UÏ pfied prázdninami jsme zahájili zkou‰ky jednoho z nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch dramat v historii divadla...
Po v˘teãném v˘sledku inscenace „Benátsk˘ kupec“, kdy se v titulní roli kupce ·ajloka zaskvûl jedineãn˘
Boleslav Polívka, jsme se se stejn˘m umûlcem dohodli na nazkou‰ení „Krále Leara“, opût s Bolkem v titulní 
roli.

Hned na poãátku mûsíce záfií âeská televize provede záznam na‰í úspû‰né inscenace komedie „Mrtvé du-
‰e“, která bude na‰e divadlo reprezentovat i na Mezinárodním divadelním festivalu  v Plzni. Nemalou zásluhu
na v˘jimeãnosti této inscenace má kromû reÏisérky Hany Bure‰ové i pfiedstavitel hlavní role âiãikova Michal
Isteník, kter˘ za ztvárnûní této role získal ãinoherní Cenu Thálie za rok 2014 a byl za stejné období za tent˘Ï
v˘kon nominován na Cenu divadelní kritiky.

Do angaÏmá pfii‰li v mûsíci srpnu ãerství absolventi JAMU Katarína Mikulová, Markéta Pe‰ková 
a Daniel Ryme‰, ti v‰ichni uÏ se objevili v rÛzn˘ch pfiedstaveních na‰eho divadla jako hosté. Podobnû tomu by-
lo i s Lucií Bergerovou, nositelkou Ceny Thálie, která k nám pfiichází z divadla v âeském Tû‰ínû, a Tomá‰em
Slezákem, jenÏ léta úspû‰nû pÛsobil v brnûnském loutkovém Divadle Radost. Do ãinoherního souboru se vra-
cí Erika Kubálková a baletní soubor posílí Hana Kubinová-Va‰áková s Renátou Mrózkovou.

Dle mého názoru je tedy na co se v nové sezónû tû‰it.
Pfieji vám jenom krásné záÏitky na obou na‰ich hlavních scénách a spoleãnû se v‰emi kolegy z Mûstského

divadla Brno se s Vámi tû‰ím na na‰e divadelní setkávání!

Nov˘ pÛvodní muzikál s písnûmi nûmeckého hitma-
kera Ralpha Siegela vypráví faustovsk˘ pfiíbûh o sle-
pém muzikantovi Johnnym Blue. Je svûtská sláva,
moc a peníze pfiesnû to, co si tento nadan˘ hudebník
pfieje? Vysly‰í medové fieãi a vábení pfiekrásné Satany?
Nebo je pro nûj více láska a oddanost jeho dívky
Marie? Nádherná hudba a poutav˘ pfiíbûh je zárukou
pro skvûl˘ veãer, kter˘ pro diváky vykouzlí Du‰an
Vitázek ãi Jifií Mach, Radka Coufalová ãi Andrea
Bfiezinová, Hana Holi‰ová nebo Svetlana Janotová ãi
Lucie Bergerová a dal‰í.

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

JOHNY BLUE
muzikál

29. a 30. záfií 2015  
na Hudební scénû 

detektivní komedie
s publikem v hlavní roli

Paul Pörtner

režie Mikoláš Tyc
pøeklad Petr Novotný
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Du‰an Vitázek pfievzal na hejtmanství osvûdãení o ãeském obãan-
ství.

Kmotrovství se ujal autor aranÏmá a hudebního nastudování, diri-
gent Karel Cón.

Kfitu byl pfiítomen také autor hudby Ralph Siegel a producentka
Gallissas Bettina Migge.

V Litomy‰li uvítalo ná‰ soubor plnû vyprodané hledi‰tû.

V ateliéru se ke spoleãné fotografii se‰ly dámy, které v zákulisí za-
bezpeãujít provoz na‰eho divadla.

Do manÏelského stavu v létû vstoupila hereãka Andrea Bfiezinová
s Ondrou Zelou.

57. Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomy‰l se na‰e
divadlo zúãastnilo koncertem skladeb z rÛzn˘ch muzikálÛ.

Na‰li jsme je také na adrealinov˘ch atrakcích. Neobvyklou v˘stavu ve stolárnû pfiipravili v˘tvarníci, zamûstnanci
na‰eho divadla (více se doãtete v fiíjnovém Dokofiánu).

Na del‰í turné do âíny odletûl hostovat Trik Trejsy (na snímku 
s Janem Apolenáfiem).

Léto si na‰i herci uÏívali také v Pensionu Jifiinka.

Se sv˘mi kolegy a jejich potomky oslavil reÏisér Petr Gazdík kulaté
narozeniny.

Tenisového setkání v LuÏánkách se zÛãastnil také pfiedseda ústa v -
ního soudu JUDr. Pavel Rychetsk˘ a nejvy‰‰í státní zástupce 
JUDr. Pavel Zeman.

Jana Musilová si pfiivezla Cenu za hereck˘ v˘kon z Mezinárodního
festivalu muzikálÛ v jihokorejském Daegu.

Nûkolika snímky se vracíme ke slavnostnímu kfitu alba s písnûmi
z muzikálu Johnny Blue.

Mezi gratulanty nechybûli ani manÏelé Vitázkovi.

listování

divadelní  dvůr – oslava 70 let divadla 6. června 2015
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Partneři divadla

Sonet X

Pfiec láska, jenom láska stojí za to,
vÏdy krásná b˘vá, neboÈ plamen svítí,
aÈ hofií chrám ãi pazderna se vznítí,
aÈ Ïárem záfií Ïelezo ãi zlato.
KdyÏ moje srdce úzkostí je jato,
jen láska k Tobû dÛvodem je Ïití,
mÛj smutn˘ zrak se rychle tvého chytí
a v jejich záfii záhy pfiijde‰ na to,
Ïe jiná jsem. VÏdyÈ nikde psáno není,
Ïe láska nízk˘ch nutnû nízká b˘vá,
BÛh milence svou pfiízní v obry mûní
a to, co moje du‰e uvnitfi skr˘vá,
co svojí silou ovlivÀuje dûní,
je láska, stále záfiící a Ïivá.

SW HW

Elizabeth Barrettová-Browningová  
(1806 – 1861) 
v nádherném sonetu, v pofiadí 
desátém z cyklu „Portugalské sonety“,
umístila hlavní poslání básnû uÏ
do prvního ver‰e a nikoliv tradiãnû
na konec… coÏ ov‰em nic neubírá
z jeho vûãné pravdivosti. Básnû 
Elizabeth Barretové-Browningové
se nepfiekládají lehce, ale tato jako by
se pfiekládala sama… 
Miroslav Macek.

„Místo klení se radûji usmívej.“

Dwight David Eisenhower, 
(14. fiíjna 1890, Denison –

28. bfiezna 1969, Washington), 
34. prezident Spojen˘ch státÛ americk˘ch.
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Karel Cón
Stanislav Slovák

Jan ·otkovsk�̆
Petr ·tûpán

reÏie Stanislav Slovák
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Premiéra na BiSKUPSKém dvOře21. Června 2015
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TiTanic s českým lodivodem 
a čásTí posádky sklidil 
za hranicemi úspěch

stanislav moša je během své tvůrčí i režisérské
praxe zvyklý na ledasco. ovšem, že bude jednou
stát před jevištěm, které bude na břehu jezera 
a především, že na něm bude dekorace velká
jako třípatrový dům, to ho asi nikdy ani nena-
padlo. nakonec jej ovšem šestadvacet metrů
dlouhá a po horní palubu přes dvanáct metrů
vysoká kulisa legendární lodi Titanic, ve které
se odehrává děj tragédie v podobě původního
amerického muzikálu, vůbec nezaskočila. na-
opak, jako režisér pro nejnovější zpracování pří-
běhu, v němž ve své době nejmodernější loď při
své první plavbě ztroskotá po nárazu do ledovce
(14. dubna 1912) a při tom zemře asi 1500 lidí,
využil plně možností, které prostředí a švýcar-
ská produkce připravily.
Obří scénu dokonale zapojil včetně unikátních tech-
nických prvků, kdy se střed lodi podle právě probí-
hajícího děje otevírá či uzavírá a nabízí tak různé
pohledy. Celá plocha monumentálního pravoboku
Titanicu navíc skýtala ještě další poselství, která ne-
byla na první pohled patrná, ale vynikla až během
představení například důmyslným zapojením hry
světel. Stejně tak byl originální nápad potisknout

kulisu lodi nepříliš výraznými, ale přesto vnímatel-
nými zvětšeninami původních technických nákresů
skutečné lodi. Ty vysílaly poselství, že ani strojí-
renské zázraky nezmohou nic proti síle přírody,
osudu či lásky.
Diváci ocenili premiérové představení potleskem
vestoje a vzdali tak hold nejen práci režie, ale i dal-
ším kumštýřům z Městského divadla Brno, kteří
se podíleli na tvorbě muzikálu, jenž se hraje pro
švýcarské, německé, italské, belgické i další publi-
kum na venkovní scéně pod horskými velikány 
u jezera Walensee ve švýcarském městečku Wa-
lenstadt vzdáleném zhruba osmdesát kilometrů od
Curychu. 
Na TiTanicu se mimo režiséra choreograficky po-
dílela Aneta Majerová, kostýmy, které se zčásti vy-
ráběly i v Brně, navrhla Andrea Kučerová. Částečně
český divadelní orchestr střídavě řídili kmenový di-
rigent MdB Dan Kalousek a jeho ostravský, v Brně
hostující, kolega Jakub Žídek. Do mezinárodního
hereckého obsazení, které tvoří 24 herců (většinou
Němců a Švýcarů) a 20 komparzistů, jenž režisér
vybíral konkurzem, se dostal i Karel Škarka. To
však není ještě konečný výčet brněnského rukopisu
TiTanicu. Na tvorbě originální scény, kterou na-
vrhl rovněž s Brnem úzce spolupracující německý
scénograf Christoph Weyers, se totiž podíleli brněn-
ští grafici či pracovníci dílen. 

4

v OSlnění

titanic
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Produkce připravila zcela nové aranžmá podí-
vané se skvělou muzikou, podívané, která přináší
úplně odlišné zpracování příběhu tragédie, než
bylo to, které poskytl slavný film z roku 1997.
Uprostřed velkorysé scény se v jakési kostce,
která důmyslně nabízí několik prostředí – od ko-
telny v podpalubí až po luxus salonu první třídy
či kapitánského můstku – odehrávají různé děje.
Muzikál (napsán byl v roce 1995) totiž není pří-
během jediné ústřední dvojice, ale nabízí hned
několik rovin se zaměřením především na lidské
charaktery. Postavy odhalují všechny stránky své
osobnosti od pýchy přes marnivost či sobectví až
po statečnost, sebeobětování a samozřejmě také
již zmíněnou lásku v několika podobách, s vy-
užitím všeho, co dobré divadlo nabízí.
Prestižní open air scéna oslovila brněnské divadlo
opakovaně po loňském úspěchu My Fair Lady,
kterou Stanislav Moša rovněž režíroval a kde se
také uplatnily zkušenosti řady dalších brněnských
kolegů, včetně muzikantů či techniků.  
Ostatně jak takové zpracování TiTanicu v podobě
muzikálu na scéně vypadá, o tom se budou moci
přesvědčit návštěvníci Městského divadla Brno už
v této sezóně. A byť brněnská scéna nenabízí takový
obrovský prostor, jako je tomu ve Švýcarsku, už
nyní režisér Moša slibuje, že budou k vidění na jaře
příštího roku jiné, neméně překvapivé momenty.

sTanislav moŠa (režisér)
Podle úspěchů v zahraničí, které máte vy i di-
vadlo, v jehož čele stojíte, to vypadá docela jed-
noduše. Stačí dřít na počátku, vybudovat si
dobrou reputaci a pak už to jde samo...

Bylo by to krásné, kdyby to tak bylo. Realita je
však úplně jiná a rok od roku je to tvrdší boj. V Ev-
ropě se dnes uplatnit na trhu s muzikálem není
vůbec jednoduché. Existují speciální školy, které
se zabývají pouze tímto druhem umění. O to víc je
asi důležité, když naši tvorbu z Česka, z Brna, do-
kážeme předvést i v mezinárodním měřítku. Třeba
jako je tomu právě ve švýcarském Walenstadtu,
kde jsou letní představení pečlivě vybírána a také
sledována recenzenty a odborníky nejen ze Švý-
carska, ale i z Německa a dalších zemí. To, že si
nás tamní produkce vybrala už podruhé za sebou,
dosvědčuje asi platnost slavného starého anglic-
kého výroku neměnit vítězné mužstvo, protože My
Fair Lady v loňském roce, kterou jsme zde rovněž
dělali, se stala nesmírně úspěšnou a už nyní víme,
že bude následovat i další spolupráce po letošním
TiTanicu. Možná to bude vypadat trochu nadne-
seně, ale tato produkce je skutečně vysoce profe-
sionální, jde jim pochopitelně o návštěvnost, 
a když si vybrali českého dirigenta, českou návr-
hářku kostýmů, českou choreografku, kolegy do
orchestru a vlastně když je část produkce kontro-
lovaná přímo z našeho divadla včetně toho, že jsme
pro inscenaci připravili zcela nové hudební
aranžmá, tak je to pro nás skutečně čest. A svědčí
to o tom, že si naší práce zjevně velmi považují... 
Jaké je vlastně postavení hostujícího režiséra,
když produkce, která do představení investuje
značné sumy – zde se mluví asi o pěti milionech
eur – musí dbát na udržení dobrého jména
předváděných inscenací, zároveň však i přízně
sponzorů, návštěvnosti diváků, kteří neváhají
zaplatit vysoké vstupné, a podobně?
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Angažovali mě jako člověka, kterému důvěřují.
Já jsem jim samozřejmě musel s výtvarníkem 
a kostýmní výtvarnicí představit naši vizi, jak to
bude vypadat. Jak je známo, produkce opravdu
není levná, takže ani oni do toho nejdou po hlavě,
a neočekávali, že my přijdeme s něčím, co je pře-
kvapí. Proto jsme jim nejprve předvedli obrov-
ský model a já jim převyprávěl celou svoji
koncepci. V průběhu šesti hodin jsem vlastně
představil celou inscenaci. Co, kde, v jaké scéně
se bude odehrávat, celou produkci jsem za těch
šest hodin zasvětil do všeho, jak bude předsta-
vení vypadat. Byli od začátku nadšení. Do ničeho
nevstupovali. Ani na počátku, ani během zkou-
šek. O tom, že se jim naše práce líbí, svědčí 
i další muzikál, který víme, že budeme režijně
připravovat. Půjde o inscenaci o slavné francouz-
ské šansoniérce s názvem Vrabčák a anděl, která
bude jezdit turné po Švýcarsku a mimo jiné se na
její přípravě bude podílet i naše technika, což je
i nezanedbatelný finanční přínos pro divadlo. 
Nebylo to první setkání s tak obrovskou deko-
rací a tak velkým prostorem, kde se má děj ode-
hrávat, pro režiséra poněkud děsivé?
Vůbec ne. Já jsem měl vždycky rád velké divadlo
a není to jen o tom prostoru. Tady jsme ale řešili
poměrně vážný oříšek. Všichni vědí, že na Tita-

nicu bylo tisíce pasažérů a stovky členů posádky.
A my jsme si museli vystačit se zhruba pětačty-
řiceti lidmi na jevišti. (A také jedním psem, který
zastával velmi důležitou úlohu, když posloužil
jako prostředník při seznámení dvou důležitých
postav příběhu. Mimochodem pes byl místní, byl
mimořádně učenlivý a trpělivý. Šlo o Jack Russel
teriéra, který se ve skutečnosti jmenoval Lucky,
ale v muzikálu měl jméno Princ). Samozřejmě
při předepsaných masových scénách není s tímto
množstvím lidí vůbec jednoduché vymyslet de-
koraci a způsob inscenování, aby člověk zapo-
menul na to, že se na jevišti nepohybují stovky
lidí. Naštěstí divadlo není film či televize, di-
vadlo je o symbolu, o znaku, o metafoře, takže
s tím právě souvisí ta obrovská dekorace, která
sice obří je, ale na druhé straně pracuje s koncen-
trací na určitá jednoduchá konkrétní prostředí.
Když člověk sedí proti takové monumentální
lodi, v tu chvíli je to o tom, ke které scéně kon-
centrovat pozornost, aby se divák vždy soustředil
v danou chvíli na ty tři čtyři herce, kteří mají být
ve středu zájmu vzhledem k tomu, co se na scéně
odehrává. A v ten okamžik velikost dekorace 
a scény nesmí vůbec vadit. Ano, zpočátku jsme
určité problémy vyřešit museli. Oříškem bylo na-
příklad, kam umístit muzikanty, či jak vytvořit
rychle se střídající prostředí, která jsou pro posun
děje nutná. Ovšem s tím se scénograf Christoph
Weyers, se kterým naše brněnské divadlo už
dlouho úzce spolupracuje a mimo jiné se nyní
podílí i na vzniku nové inscenace Král Lear
s Bolkem Polívkou, popral už někdy v lednu 
a myslím, že to udělal dokonale. Orchestr je jed-
noduše v jedné z lodních kajut, které se na scéně
objevují v jakési Rubikově kostce, jež otáčením
nabízí různé scény.
Jak byste jako tvůrce charakterizoval tento mu-
zikálový příběh, který na rozdíl od filmu ještě
čeští diváci neviděli?
Lidé, kteří na muzikál přicházejí, samozřejmě
velmi dobře vědí, že je čeká příběh tragédie,
která si vyžádala na patnáct set obětí. Tento Ti-
Tanic však není postaven na příběhu dvou mla-
dých zamilovaných, ale sleduje osudy různých
lidí s různými charaktery. Není zde jediný příběh
od začátku až do konce. Jde o mozaiku charak -
terů, pro které je však jedno společné. A to je
láska. Láska k práci u člověka, který loď zkon-
struoval, jiné vnímání nabízí pohled na lásku
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k povolání či poslání v postavě kapitána, jiná je
láska v postavách starých bohatých manželů, 
o sebelásce je příběh majitele lodi, který vlastně
velkou měrou způsobí její zkázu. Ten hlavní
motiv vychází z faktu, že mezi narozením a smrtí
neexistuje nic významnějšího, než je láska. Pos-
lání inscenace by mělo být obsaženo v tom, že
když člověk miluje a naplno žije, je důležité
dobře prožít každý den života. Ostatně ústřední
song se jmenuje Tři dny, kdy mladá dvojice
zpívá o tom, že sice zemřou, ale celý život stál
za to, i kvůli těm třem krásným prožitým před-
cházejícím dnům. Je také třeba zmínit fakt, že
hudba, která dílo provází, je nejen výborná, ale
má téměř filmový cha-
rakter. A byť v orchestru
hraje jen dvanáct muzi-
kantů, je aranžmá tak ši-
kovně uděláno, že to zní
jako by hrál celý velký
orchestr. A pro nás, pro
spolutvůrce z Brna, je
potěšitelná skutečnost,
že i na tomto máme
velký podíl. Stejně jako
nás těší, že švýcarský
TiTanic nepopluje jen
ve zhruba pětadvaceti
představeních u jezera
Walensee, o která je mi-
mořádný zájem, ale že
bude pokračovat i dále
příští rok na jihu země na hranicích s Itálií.
Věřím, že si inscenace najde publikum i v Brně.

aneTa maJerová (choreografka)
Usměvavou choreografku jsme na zkouškách
nikdy neslyšeli zvýšit hlas. přesto, když tato
zjevně šťastná maminka ročního synka pro-
mluvila, okamžitě si na scéně zjednala vidi-
telný respekt. možná to bylo už dříve
získanými zahraničními zkušenostmi či sku-
tečností, že se dokáže domluvit nejen anglicky
či německy, ale i pohybem těla. výhodu měla
jistě i v tom, že dříve ve Švýcarsku dva roky
žila a pracovala. svou choreografií se pode-
psala také například pod Čarodějky z East-
wicku ve slovinské lublani, v německém
darmstadtu se podílela na inscenaci Timm
Thaler, ve Švýcarsku už její práci znají i díky

muzikálu Hair. nakonec naučila tančit
všechny na jevišti bez chyby, herci přesvědčili
i v dešti, který zaléval premiérové předsta-
vení. přívaly vody ale vůbec nebyly na škodu,
naopak ukázaly nejen výbornou připravenost
všech na Titanicu, ale ještě dokreslovaly atmo-
sféru nešťastné plavby.
Jak se tvoří choreografie v muzikálu, který není
na tanci jako hlavní složce postaven, ale přesto
je důležitý?
Nikdy jsem nepracovala na žádném takovém
projektu jako je TiTanic, tedy na projektu, který
se jako open air dává venku. I pro mne to tak
svým způsobem byla jakási premiéra. A taky se

přiznám, že jsem se ještě nikdy nesetkala s tak
monumentální dekorací a vůbec scénou jako je
zde. Zpočátku jsem z toho měla trochu obavy,
ovšem zkoušení venku předcházelo zkoušení
v hale, která byla skutečně obrovská, takže jsem
si na ty rozměry hodně rychle zvykla a nakonec
se ta práce ukázala jako velmi příjemná a vcelku
bezproblémová. Není to sice typicky taneční
představení, takže by to mělo být možná jedno-
dušší, ovšem i zde byly některé drobné problémy.
I tady se tančí a ne všichni se uměli na jevišti po-
hybovat podle mých představ a bylo to s nimi
trochu složitější. Na zkoušení však bylo dostatek
času, a tak se našel prostor v případě potřeby i na
individuální přístup.
Až do poslední chvíle včetně generálky jste si
pomáhala nejen skicákem a tužkou, ale také
tab letem, kde jste si některé scény nahrávala 
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a pak se ještě snažila drobnosti doladit spolu
s herci podle svých představ.
Až do premiéry nejsem nikdy úplně spokojená.
Je však fakt, že když se pak usadím do premiéro-
vého publika, snažím se představení užívat stejně
jako všichni diváci kolem mne a chyby najednou
přestanu hledat a vnímat. Asi je to tím vědomím,
že už je to všechno za mnou. 

andrea kUčerová 
(kostýmní výtvarnice)
vypočítávat pod kolika návrhy kostýmů a do
kterých inscenací se již podepsala bezesporu
nejzkušenější kostýmní výtvarnice měst-
ského divadla Brno andrea kučerová, by

byla hodně zdlouhavá a namáhavá činnost.
ostatně ona sama takovou rekapitulaci
nemá příliš ráda, i když nakonec si téměř
vždy rozpomene na to, co kdy kde vymyslela,
navrhla a pro jaké představení udělala. mi-
mochodem právě začátek dvacátého století
a především jeho třicátá léta jsou pro an-
dreu kučerovou z pohledu výtvarnice nej-
více oblíbené. a to se podepsalo i na
kostýmech v TiTANiCu.
Kolik se vlastně v TiTANiCu představí celkem
kostýmů?
Myslím, že to není důležité, ale těch kostýmů
bylo zhruba sto padesát. Všechny se připravovaly
u nás, v našich brněnských dílnách. Některé se
použily a upravovaly ze švýcarských fundusů,

některé z našich a některé se šily zcela nově. Pro-
dukce dala bezvýhradně na naše návrhy a zále-
želo tedy jen a jen na nás, jak budou kostýmy
vypadat. 
Když se jedná o tak velkou vzdálenost mezi
představením a místem, kde kostýmy vznikají,
jak například probíhají kostýmní zkoušky?
Začíná to tím, že produkce pošle míry, v našich
dílnách se pak látka podle nich nastříhá a kostým
ušije. První zkoušky se pak provádějí na zástup-
ném člověku. V případě TiTanicu jsme napří-
klad většinu z kostýmů pro zdejší představení
zkoušeli na jedné brněnské herečce, která měla
nejvíce podobné míry. U chlapů to není tak slo-
žité, i když se postupuje podobným způsobem.

Pak se všechny kostýmy na-
ložily, dovezly do místa
představení, kde se už všech
sto padesát kostýmů muselo
odzkoušet na hercích, kteří
v nich pak skutečně hrají. 
U první zkoušky kostýmů je
přítomna i najatá maskérka,
která měří hlavy, domlouvají
se přitom i paruky, účesy 
a podobně. Nakonec se pro-
vede závěrečná zkouška, kdy
se zkouší už i při nalíčení po-
užití paruk a účesů. To trvá
rovněž dva dny s posledními
korekcemi a poté již násle-
duje pro nás nejdůležitější
kostýmová zkouška na je-
višti. Na této se podílely

mimo mne další dvě švadleny – mistrové z Brna,
které za tuto práci se mnou zodpovídají, a pak
s námi už ve Švýcarsku spolupracovala jako po-
mocnice jedna místní švadlena a Němka z pro-
dukce, která si vlastně naši práci od nás
převezme a bude mít kostýmy na starosti při dal-
ších reprízách po premiéře. Nejsložitější na této
práci je fakt, že na ni není dost lidí ani prostor,
v tomto případě se vlastně nejedná o klasické di-
vadlo se zázemím, které k němu patří, ale stih-
nout se to musí.
Jak se vybírají materiály?
Nejde jen o materiály. Jde o dobové střihy a cha-
rakter, o vystihnutí doby, ve které se děj ode-
hrává. Samozřejmě si hru nejdříve přečtu, a když
je to historická záležitost, která se režijní kon-
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cepcí nepřenáší do doby jiné, tak si tu dobu na-
studuji, především v dějinách umění, kam patří 
i dějiny odívání. Na divadle jde vždy však o sty-
lizaci. Nejde o kopie historických kostýmů, ale
o využití charakteristických rysů, proporcí, tvarů,
střihů, materiálů, barevnosti a tak dále. To si na-
studuji a nějakým způsobem to zjednoduším 
a snažím se ty nejcharakterističtější znaky co nej-
více v dané hře využít. Zde však byla volba ma-
teriálů ještě přizpůsobena počasí a faktu, že se
hraje venku. Zdejší počasí je hodně proměnlivé
a s tím jsme musely počítat. Já běžně používám
hedvábí, zvláště u historických kostýmů, protože
to se jinak chová i v nasvícení než umělé mate-
riály. Tady by to však bylo velké riziko. Tady se
musí jít například od umělého saténu či polyes-
terových pracích materiálů, které musí vydržet
vodu. Dalším specifikem je, že právě kvůli roz-
marům počasí mají účinkující pod kostýmy neo-
preny, které zabraňují, aby promokli až na kůži.
A to se už ukázalo ve zdejších podmínkách ne-
jednou jako velmi praktická věc.

dan kaloUsek (dirigent)
pohodář dan kalousek se za pomyslným di-
rigentským pultíkem v útrobách divadelní
lodi střídal s hostujícím ostravským kolegou,
mimochodem spolužákem a kamarádem Ja-
kubem Žídkem. divadelní muzikanti jsou
zřejmě všude na světě docela zvláštní a speci-
fický útvar. hrají báječně, ovšem pokud šlo 
o zkoušení na děkovačku po premiéře, (i ta se
musí předem zinscenovat), pak s nimi bylo
práce nejvíce. a tak prý je to vždycky, bez
ohledu na zemi, kde se hraje... dan kalousek

by nyní na skutečnou loď jít hrát určitě ne-
chtěl. Jako tatínek nedávno narozeného po-
tomka je nejraději s rodinou.
Jak se vám diriguje na Titanicu?
Je to báječná zkušenost a také zcela jiná atmo-
sféra, kterou vyvolává celá řada okolností. Od
toho, že se jedná o venkovní divadlo s naprosto
úžasnou přírodní scenérií v okolí, která myslím
musí každého fascinovat, až po fakt, že si sku-
tečně můžeme připadat jako bychom na lodi
opravdu hráli. Z našeho divadla v Brně je zde pět
hráčů – Martin Henek, Marek Švestka, Tomáš
Cvejn, Daniel Kyzlink a Tomáš Küfhaber. Mys-
lím, že mluvím za všechny, když řeknu, že to
nemá chybu a že si rozumíme i s ostatními za-
hraničními kolegy. 
Vypadá to až příliš podezřele idylicky. To se ne-
našlo nic, co by stálo za kritiku?
Ale našlo. Podobně jako u nás, v době zkoušení
před premiérou i ve Švýcarsku panovaly tropické
teploty. A místo, které nám bylo jako kapele na
lodi vyčleněno, není pravda příliš veliké, navíc
má celou přední stěnu prosklenou, abychom byli
v případě zájmu na očích i divákům. No zbytek
už není asi třeba dodávat. Kdyby to nevypadalo
hloupě, asi by bylo příjemnější některé dny hrát
v plavkách. V každém případě se daly po něko-
lika minutách hraní oděvy ždímat. Ale to je ma-
lichernost, kterou všechny ostatní plusy rozhodně
přetrumfnou.

Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil
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Premiéra na jezeře walenSee22. Července 2015

titanic
režie Stanislav Moša

Peter Stone
Maury Yeston
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13

Tradicionalista se siln˘m poutem k pfiírodû,
kter˘ inspiraci pro svoji práci ãerpá hlavnû v lese
a u fieky. ·éfa scénografické v˘pravy Mûstského
divadla Brno Jaroslava Milfajta tvorba stále na-
plÀuje a dafií se mu pro ni nacházet nové im-
pulzy.
Se‰li jsem se uprostfied léta. Jak ho trávíte?
Odpoãinkovû, ale ãásteãnû i pracovnû. Nav‰tûvuji
na chalupách reÏiséry a spoleãnû uÏ pfiipravujeme
inscenace pro pfií‰tí sezónu. Ale hlavnû ãerpám
novou energii, nejvíc z pfiírody. TakÏe jezdíme se
Ïenou rÛznû na v˘lety po republice. Byli jsme 
v údolí Jihlavy, Oslavy, také v údolí Rokytné. Pfied-
tím t˘den v âeském ·v˘carsku, kde mÛÏete chodit
hodiny a hodiny a nepotkáte Ïivou du‰i. Tam jsem
tfieba vidûl poprvé v Ïivotû ãÛrat veverku! V pfií-
rodû zaÏívám stejné vzru‰ení, jako kdyÏ si sednu
s reÏisérem a pfiipravujeme novou inscenaci. Pfií-
roda je absolutní základ v‰eho, ta vás nikdy ne-
zklame.
Nav‰tûvujete i letní divadelní scény?

Teì uÏ tolik ne, ale dfiíve ano. Dûlával jsem po-
slední tfii roky pro Hudební festival ve Znojmû,
kter˘ se specializuje na barokní hudbu, pravidelnû
také spolupracuji s Jihoãesk˘m divadlem na insce-
nacích pro otáãivé hledi‰tû v âeském Krumlovû.
Dovedete vÛbec sledovat divadelní pfiedstavení bez
profesní deformace?
Dovedu, ale je pravda, Ïe je to málokdy. Ale kdyÏ
se to podafií, tak se moc rád nechám uchvátit.
Nûkdy se mi i stane, Ïe mû to pohltí natolik, Ïe ne-
vnímám jednotlivosti. Jedinû, kdyÏ vidím nûjak˘
nov˘ materiál ãi neobvykl˘ divadelní efekt, tak 
o nûm zaãnu pfiem˘‰let, jak je udûlan˘.
Jak˘m zpÛsobem zaãínáte pracovat na nové v˘-
pravû? 
Jsem intuitivní typ, ale nûkde v základu mám vlastnû
tûÏké racio. Odmaliãka funguji hodnû vizuálnû, rád
se dívám okolo sebe a nasávám do sebe podnûty.
V‰echno se automaticky ukládá v pamûti a v urãitém
momentu se mi to potom sepne a poskládá do sou-
vislostí. Tento princip mû je‰tû nezklamal.

Jaroslav Milfajt a Sára Milfajtová
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Co vám tedy pfii zadání nové práce nejvíce po-
máhá?
SchÛzka s inscenaãním t˘mem, kde kaÏd˘ fiíká svoji
pfiedstavu. V ten moment za sebe právû nechávám
pracovat svoje podvûdomí. Z pfiedchozí mnohaleté
zku‰enosti vím, Ïe v‰echny moje nejlep‰í v˘pravy

vznikly právû tak, Ïe se mnû názory inscenátorÛ po-
stupnû skládaly do jednotliv˘ch obrazÛ. Musím si
pokaÏdé projít tímto procesem. Neumím pfiijít
domÛ, zadívat se na deset minut do zdi a vypotit
scénu. 
TakÏe kolikrát staãí od reÏiséra tfieba i jediné slovo?
Pfiesnû tak. Mám to tak uÏ od spolupráce se sv˘m
prvním reÏisérem, kter˘m byl Petr Kracik. S ním
jsme vÏdy hledali klíãové slovo, do kterého bychom
v‰e mohli personifikovat. KdyÏ jsme ho na‰li, bylo
vyhráno. 
Vybavíte si nûjaké takové?
Tfieba u inscenace Peer Gynta v Loutkovém divadle
Radost, coÏ byla zároveÀ moje diplomová práce na
DAMU. Mûl jsem v‰e uÏ za t˘den odevzdat, potom
uÏ za tfii dny, ale pofiád jsem nevûdûl, jak na to. Dva

dny pfied odevzdáním nás teprve s Petrem napadlo,
Ïe to klíãové slovo bude loì nebo vrak. To jsou
vlastnû stûÏejní symboly Gyntova Ïivota. A já jsem
potom v‰e skuteãnû do dvou dnÛ odevzdal 
a vznikla bájeãná inscenace, která získala rÛzná oce-
nûní.

Jste tedy rad‰i, kdyÏ mÛÏete vyjít z pfiesné pfiedstavy
reÏiséra, neÏ kdyÏ vám ponechá volnou ruku?
Ano. Potfiebuji rozhovor s reÏisérem, kter˘ mi pfied-
staví svoji vizi. Tím mû sice na jednu stranu omezí,
ale zároveÀ jasnû navede. KaÏdou inscenaci lze totiÏ
udûlat tisíci rÛzn˘mi zpÛsoby, ale já se pfiece potfie-
buji potkat s reÏisérovou vizí. Jinak bych mohl
sedût doma, dûlat jednu v˘pravu za druhou, nikam
by to nevedlo, a navíc to neumím. V tomto se mi
dobfie pracuje tfieba se Stanislavem Mo‰ou, kter˘
jako reÏisér vÏdy pfiesnû ví, co chce. Poslední dobou
nejvíce spolupracuji se Stanislavem Slovákem, se
kter˘m teì aktuálnû chystáme premiéru v Nitfie,
coÏ bude uÏ na‰e asi ‰estnáctá inscenace. 
Ne vÏdy ale reÏisér pfiesnou pfiedstavu má…
Dobr˘ reÏisér mi pomÛÏe tfieba uÏ jen tím, Ïe mi

fiekne, jak to nechce. I tím mi hodnû napoví.
Je to podobn˘ princip, z jakého jsem vycházel
pfii svém pÛsobení na ·kole umûleck˘ch fie-
mesel v Brnû, kde jsem v oboru Tvarování
hraãek a dekorativních pfiedmûtÛ uãil dvacet
let. Jedním ze základních úkolÛ, kter˘ jsme
se studenty dûlali, bylo, Ïe dostali papír for-
mátu A4. Pomocí stfiihu nebo pfieloÏení z nûj
mûli vytvofiit rÛzná zvífiata. To byste nevûfiili,
co v‰echno lze z jednoho kusu papíru vytvofiit
– celá zoologická zahrada! Ale fór byl v tom,
Ïe museli papír pouÏít beze zbytku! Tím
pádem nemÛÏe vzniknout nestylová vûc, pro-
toÏe v‰e pochází z jedné matrice. KaÏdé ta-
kové omezení je tak pro vás vlastnû ohromná
v˘hra. Dává vám paradoxnû svobodu a je to
dÛkaz, Ïe dobr˘ v˘sledek je podmínûn˘ dob-
r˘m zadáním. Vybavte si, kdyÏ pfiijdete do
supermarketu, a vy nevíte, co budete vafiit.
Strávíte tam pÛl dne a dopadnete jak pejsek
a koãiãka, kdyÏ vafiili dort. Proto, kdyÏ znám
vizi reÏiséra, je to pro mû stejné, jako by mi
dal onu ãtvrtku papíru, ze které mám v‰e vy-
robit. 

14

Nesmí‰ nikdy pfiestat!
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Jako vystudovan˘ loutkáfi ãasto pracujete pro dûti.
Je to odli‰n˘ pfiístup?
Na tvorbû pro dûti se právû nejzfietelnûji ukáÏe pfií-
padná nestylovost. Kdekdo si totiÏ myslí, Ïe pro
dûti mÛÏe dûlat kaÏd˘. Potom z toho vychází pfie-
plácaná slátanina, kde je trochu japonsk˘ch ani-
mákÛ, trochu naivismu a trochu Disneyho, a nemá
to absolutnû Ïádn˘ styl a ãistotu. 
Z ãeho tedy pfii tvorbû pro dûti vycházíte vy?
Rád pouÏívám jako materiál ãisté dfievo a základní
barevnost. Neustále se snaÏím vracet k pfiírodû 
a souznit s ní. Jediná ‰ance pro lidstvo jak pfieÏít je
b˘t spojen˘ s pfiírodou a vracet se ke kofienÛm. Jako
kluk jsem vyrostl padesát metrÛ od lesa, takÏe les
je mÛj Ïivot. 
Jak se díváte na scénografické trendy v souãasném
divadle?
Obecnû se teì v ãeském divadle hodnû razí trend
nûmecké scénografie v souãasné dramatice, která se
vyznaãuje odlid‰tûností, strohostí, nepfiívûtivostí aÏ
sterilitou. Pí‰í ji autofii, ktefií vyrostli ve mûstech,
fiíkám jim „dûti betonu“. A s tímto pojetím já moc
nesouzním. Jsem asi tradicionalista a ãlovûk ze staré

‰koly. Dokládá to i to, Ïe jako jeden z mála v˘tvar-
níkÛ pofiád kreslím v˘kresy rukou, ne na poãítaãi.
Trochu se chlubím mozolem, kter˘ z toho mám na
prostfiedníãku pravé ruky, protoÏe ten u mû nejlépe
dokládá v‰echna ta léta dfiiny! MoÏná je to ãásteãnû
moje chyba, Ïe jsem se s poãítaãem doteì nenauãil,
ale bojím se, Ïe potom uÏ bych jen zíral do moni-
toru. 
Dafií se vám pofiád nacházet nové impulzy?
Klepu na dfievo, ale uÏ pfies pûtadvacet let mû tato
práce pofiád naplÀuje. Vzpomínám si na profesora
scénografie Jana Du‰ka, kter˘ v Mûstském divadle
Brno pracoval. Kdysi jsem se ho ptal, jak to
v‰echno stíhá, kdyÏ udûlá za sezónu pfies dvacet v˘-
prav. ¤ekl mi: Nesmí‰ nikdy pfiestat! V tvÛrãí pro-
fesi by to totiÏ byla smrt. Tak se toho drÏím.
Odmítl jsem v Ïivotû jen pár nabídek, protoÏe kaÏ-
dou novou práci beru jako v˘zvu. A dokud mû
tohle v‰echno pofiád vzru‰uje a láká, je to dobré
znamení. 

Text: Lenka Suchá,
foto: jef Kratochvil

S herci komedie Dvojitá rezervace,
reÏie: Stanislav Slovák
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N. V. GOGOL

MRTVÉ DUŠE
režie Hana Burešová 
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Nikolaj Vasiljeviã Gogol:
MRTVÉ DU·E
Pfiíbûh Gogolova grotesknû realistického románu je
– podobnû jako jeho slavná komedie Revizor – za-
loÏen 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 pito-
reskní ruskou spoleãnost své doby stejnû jako pe-
strobarevnou 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, zisku -
chtivost, lakotu, korupci a sobeckou bezohlednost
– jak potfiebné i dnes, Ïe? Jeho komedie, dramata 
i prózy mají tento pfiesah zejména pro svÛj jedi-
neãn˘ grotesknû-satirick˘ humor. 
Za svÛj strhující v˘kon v hlavní roli získal Michal
Isteník prestiÏní Cenu Thálie 2014! 
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají:Michal Isteník, Petr ·tûpán, Zdenûk Junák,
Alan Novotn˘, Jan Mazák, Patrik Bofieck˘, Viktor
Skála, Jaroslav Matûjka, Jana Musilová, Lenka Ja-
níková, Eva Ventrubová, Lenka Bartol‰icová a dal‰í.

Dennis Martin:
OSTROV POKLADÒ 
Nûmeãtí autofii Dennis Martin a Christoph Jilo
jsou u nás známí jiÏ díky úspû‰nému muzikálu Pa-
peÏka. Ve svém novém pfiíbûhu spojují skuteãn˘
Ïivot spisovatele Stevensona s pfiíbûhem jeho nej-
známûj‰í knihy Ostrov pokladÛ. Zromantizovan˘
svût pirátÛ, nekoneãn˘ch mofisk˘ch scenérií, nedo-
bytn˘ch lodí, pust˘ch ostrovÛ a zakopan˘ch po-
kladÛ se zde prolíná s realistick˘mi problémy
mladého muÏe, kter˘ se na vzdory otci vydává za
sv˘m snem, odjíÏdí do PafiíÏe, aby zde v centru ne-
spoutané bohémy na‰el nejen téma pro svou prvo-
tinu, ale také potkal svou Ïivotní lásku Fanny
Osbourneovou. Její syn Lloyd je Louisovi nejen
mlad˘m pfií telem, ale také prvním ãtenáfiem a zá-
roveÀ i inspirací pro novou knihu o pirátech. Mal˘

Lloyd se ve fiktivním pfiíbûhu stává Jimem Haw-
kinsem a i dal‰í postavy skuteãného Ïivota oÏívají
v knize jako posádka slavné Hispanioly, jako jed-
nonoh˘ John Silver ãi pomaten˘ Ben Gunn. Jak to
tentokrát dopadne se slavn˘m pokladem kapitána
Flinta i samotn˘m osudem Roberta Louise Steven-
sona, se diváci Hudební scény pfiesvûdãí v dobro-
druÏném muzikálu plném nádherné fantazie.
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Luká‰ Janota nebo Ale‰ Slanina, Lucie Ber-
gerová nebo Hana Holi‰ová nebo Ivana VaÀková,
Martin Havelka nebo Ladislav Koláfi, Petr ·tûpán
nebo Jakub Zedníãek nebo Jozef Hru‰koci, Jifií
Mach nebo Du‰an Vitázek a dal‰í.

Stanislav Mo‰a, Ralph Siegel:
JOHNNY BLUE
Nov˘ pÛvodní muzikál Johnny Blue je inspirovan˘
faustovsk˘m tématem. Johnny Blue je slep˘ po -
uliãní zpûvák, kterého ìábel, zde v podobû Ïeny Sa-
tany, svede na svou cestu. V˘mûnou za nûco tak
nehmatatelného a nejistého jako je du‰e, nabídne
Satana Johnnymu dar vidûní. Dokud Johnny zpívá
na ulici, vede spokojen˘ Ïivot, má vedle sebe svou
milovanou Marii, a tak se zdá, Ïe mu nic nechybí.
Pak se ov‰em objeví pfiítel z dûtství Fred, kter˘ jej
pfiesvûdãí, Ïe se stane jeho manaÏerem a dostane ho
do velkého ‰oubyznysu. Johnny má totiÏ vzácn˘ ta-
lent, na nûmÏ se mÛÏe pfiiÏivit i spousta okolních
rádoby pfiátel. Johnny v nabl˘skaném pozlátkovém
svûtû pomalu ztrácí svou pÛvodní tváfi, vzdaluje se
milované Marii a ãím vût‰í je jeho sláva, tím osa-
mûlej‰ím se stává. S pfiíchodem Satany se situace
je‰tû pfiiostfiuje, aãkoliv Johnny koneãnû uvidí svût
kolem sebe, svoji du‰i zcela ztrácí. Na‰tûstí je tu
je‰tû Marie, která na starou lásku nezapomíná 
a stojí jí za to o ni, respektive o nûj, bojovat i se sa-
motn˘m peklem… Vedle nového, aktuálního po-
jetí známého pfiíbûhu nabízí muzikál hudbu
slavného a zku‰eného nûmeckého producenta 
a autora Ralpha Siegela, jehoÏ písnû pro rÛzné in-
terprety nûkolikrát vyhrály mezinárodní soutûÏ Eu-
rovize. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jifií Mach nebo Du‰an Vitázek, Lucie Ber-
gerová nebo Hana Holi‰ová, Andrea Bfiezinová
nebo Radka Coufalová, Alan Novotn˘ nebo Ale‰
Slanina a dal‰í.

hrajeme
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PrOgram září

Činoherní scéna hudební scéna
7.9. riverside drivepo 21.00 Pod vínem

9.9. Splašené nůžkyst 14.00

11.9. Splašené nůžkypá 19.00 A5

12.9. Splašené nůžkyso 19.00 P

13.9. Splašené nůžkyne 19.00

14.9. Splašené nůžkypo 19.00 A1

15.9. Splašené nůžkyút 19.00 A2

16.9. Splašené nůžkyst 19.00 A3

17.9. mrtvé dušečt 19.00 AB4, náhrada za 16. 4. 2015

18.9. Splašené nůžkypá 19.00 AB5

19.9. Splašené nůžkyso 19.00 A6

20.9. Splašené nůžkyne 19.00 D

21.9. Splašené nůžkypo 18.00 SP

22.9. Splašené nůžkyút 19.00 E2

23.9. dvojitá rezervacest 19.00

24.9. mrtvé dušečt 19.00

25.9. mrtvé dušepá 19.00

26.9. jménoso 19.00

27.9. jménone 19.00

28.9. Škola základ životapo 19.00

29.9. Škola základ životaút 18.00

8.9. noc na Karlštejněút 18.00 PPP/P18

9.9. noc na Karlštejněst 18.00 PP1

11.9. noc na Karlštejněpá 19.00

13.9. noc na Karlštejněne 18.00

16.9. flashdancest 19.00 T2015/Z2015

17.9. flashdancečt 19.00 A2015/M2015

18.9. flashdancepá 19.00 R2015/X2015

21.9. Ostrov pokladůpo 19.00

22.9. Ostrov pokladůút 18.00

23.9. Ostrov pokladůst 18.00

26.9. Sněhurka a sedm trpaslíkůso 14.00

26.9. Sněhurka a sedm trpaslíkůso 18.00

27.9. Sněhurka a sedm trpaslíkůne 14.00

27.9. Sněhurka a sedm trpaslíkůne 18.00

29.9. johnny Blueút 18.00

30.9. johnny Bluest 19.00

Mrtvé du‰e

Jméno

Johnny Blue

Snûhurka 
a sedm trpaslíkÛ
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PrOgram říjen

Činoherní scéna hudební scéna

PREMiéRA vEřEjná gEnERálkA DivADElní kluB DERniéRAhoSTování – DSB

2.10. my fair lady (ze zelňáku)pá 19.00

3.10. my fair lady (ze zelňáku)so 14.00

3.10. my fair lady (ze zelňáku)so 18.00 300. repríza

4.10. my fair lady (ze zelňáku)ne 18.00

5.10. Splašené nůžkypo 19.00 AB1

6.10. Splašené nůžkyút 19.00 AB2

7.10. Splašené nůžkyst 19.00 AB3

8.10. Splašené nůžkyčt 19.00 C4

9.10. Splašené nůžkypá 19.00 E5

11.10. dokonalá svatbane 19.00

12.10. dokonalá svatbapo 19.00

13.10. Splašené nůžkyút 19.00 C2

14.10. charleyova tetast 19.00 zadáno

15.10. Splašené nůžkyčt 19.00 A4

16.10. Splašené nůžkypá 19.00 C5

17.10. Poslední trik g. mélièseso 15.00

17.10. Poslední trik g. mélièseso 18.00

18.10. O líné babičcene 16.00

19.10. die Sieben todsündenpo 20.00

20.10. noční motýlút 19.00

21.10. the three musketeersst 20.00

21.10. the three musketeersst 17.00

22.10. Splašené nůžkyčt 19.00 AB4

23.10. charleyova tetapá 19.00

24.10. Splašené nůžkyso 19.00 AB6

25.10. charleyova tetane 18.00

26.10. Škola základ životapo 19.00

27.10. Škola základ životaút 18.00

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

30.10. Sugar! (někdo to rád horké)pá 19.00

31.10. donaha!so 19.00

3.10. let snů liliso 14.00

3.10. let snů liliso 18.00

4.10. let snů liline 14.00

4.10. let snů liline 18.00

17.10. lizistrataso 19.00

19.10. human locomotionpo 18.00

23.10. Pískání po větrupá 14.00

23.10. Pískání po větrupá 19.00 zadáno

24.10. Pískání po větruso 19.00 P

25.10. Pískání po větrune 19.00 D/E7

26.10. Pískání po větrupo 19.00 A1/AB1

27.10. Pískání po větruút 19.00 C2/E2

28.10. Pískání po větrust 19.00 A3/AB3

29.10. Pískání po větručt 19.00 C4

30.10. Pískání po větrupá 19.00 A5/AB5

31.10. Pískání po větruso 18.00

Pískání po
vûtru

Let snÛ LILI
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Martin Lingnau, Jurrian von Dongen, Koen van
Dijk:
LET SNÒ LILI
Tfiináctiletá holãiãka Lili hledá své místo ve svûtû.
S rodiãi se neustále dohaduje o tom, co by mûla 
a nemûla dûlat, rodiãe sami se spolu ãasto hádají 
a vytváfiejí tak kolem sebe nepfiíjemnou atmosféru.
Dosud bylo pro Lili velkou radostí vyrábût s babiã-
kou Knihu elfÛ, malovat do ní obrázky, vym˘‰let
pfiíbûhy. Kamarádi se jí ale vysmívají, Ïe uÏ je na po-
dobné fantazírování velká. KdyÏ se tedy Lili na za-
ãátku na‰eho pfiíbûhu znovu ocitá u babiãky, nechce
uÏ její vyprávûní o Elfí fií‰i poslouchat. Jakmile Lili
usne, zaãnou se ov‰em dít podivné vûci… Z Elfí fií‰e
pfiilétá Aloë, elf svûtlu‰ka, a hledá svoji ztracenou se-
stfiiãku Amyru. Ukazuje se, Ïe král elfÛ Oberon má
velké starosti, neboÈ dosud mírumilovn˘ trollí národ
se pod vedením urputného FÛriuse snaÏí elfy vy-
strnadit z jejich území. Elfové pfiicházejí o svou ma-
gickou sílu, která dokáÏe svût harmonizovat, neboÈ
lidé na nû pfiestávají vûfiit. Lili se tedy s babiãkou vy-
dává na cestu, na které je ãeká dobrodruÏn˘ pokus
o záchranu Elfí fií‰e. Po cestû potkávají trolla Nemo-
toruse, kter˘ touÏí b˘t elfem, do cesty se jim postaví
i popleten˘ FÛriusÛv ‰pion Netop˘rus. Zaãne díky
Lili v Elfí fií‰i znovu padat kouzeln˘ prach? Podafií
se Oberonovi a jeho Ïenû Titanii nastolit klid mezi
elfy a trolly? Jak je to vlastnû s babiããinou minulostí?
A stalo se to v‰echno doopravdy, nebo to byl jen sen?
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Jana Gazdíková, Natálie Grossová nebo Ka-
tefiina Marie Fialová, Alena Antalová nebo Jana Mu-
silová, Milan Nûmec nebo Igor Ondfiíãek, Luká‰
Janota nebo Jakub Uliãník, Jan Apolenáfi nebo
Luká‰ Vlãek, Jifií Mach nebo Karel ·karka a dal‰í.

Andrew Lloyd Webber, Jim Steinman: 
PÍSKÁNÍ PO VùTRU
Pfiedstavovat na‰im divákÛm muzikálového krále
Andrew Lloyd Webbera opravdu není nutné. VÏdyÈ
znaãnou fiádku jeho svûtov˘ch hitÛ jsme jiÏ mûli
moÏnost uvést i v na‰em divadle. Za v‰echny
pfiipomeÀme alespoÀ Jesus Christ Superstar, Josef 
a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È, Evita ãi Koãky. Od
nové sezóny bude ná‰ repertoár tedy zdobit dal‰í
titul z dílny tohoto mága hudebního divadla. Pískání
po vûtru je muzikál inspirovan˘ stejnojmenn˘m
filmem z roku 1961, kter˘ se stal pfiedev‰ím
v anglosaském svûtû velmi oblíben˘m. Filmov˘
scénáfi vznikl podle novely Mary Hayley Bellové 
a byl nominován na pût britsk˘ch filmov˘ch cen.

Vypráví pfiíbûh tfií farmáfisk˘ch dûtí z Louisiany,
které ve stodole náhodou narazí na záhadného muÏe,
a ovlivnûny pfiíbûhy, které poslouchají v nedûlní
‰kole, ho zaãnou povaÏovat za JeÏí‰e Krista. Ve
skuteãnosti ov‰em muÏe hledá policie, ale dûti se
v‰emoÏnû snaÏí mu pomoci a dále ho ukr˘vají.  Dûj
je splétán nevinn˘m svûtem dûtí s cynick˘m svûtem
dospûl˘ch a je emotivním pfiíbûhem, v nûmÏ se
pfiedstavivost stfietává s realitou. Touto inscenací
navazujeme i na na‰i dlouholetou systematickou
práci s dûtsk˘mi interprety.  
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Petr Gazdík, Eli‰ka Skálová, Du‰an Vitázek,
Viktória Matu‰ovová, Tomá‰ Sagher, Jifií Mach 
a dal‰í.

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 ge-
sagt!“ Tyto vpravdû kultovní hlá‰ky pocházejí – jak
v‰ichni ctitelé ãeské filmové klasiky dobfie ví – z le-
gendárního snímku Martina Friãe ·kola základ Ïi-
vota. 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 po-
stfiehy 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 ka-
pela. S humorem i nadsázkou jsou tu nahlíÏeny ty-
pické ‰kolní situace, zobrazující „vûãn˘ boj“ ‰tudákÛ
a kantorÛ, mezi nimiÏ poznáváme povûdomé typy 
a charaktery prostfiedí nejen ‰kolního, ale vÛbec ães   -
 kého.
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Petr ·tûpán, Milan Nûmec, Viktor Skála, Igor
Ondfiíãek, Vojtûch Blahuta, Alan Novotn˘, Hana
Holi‰ová, Ivana Odehnalová, Karel Mi‰urec, Josef
Jurásek a Zdenûk Bure‰.
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Okouzlila publikum jako temperamentní a hu-
batá Líza ëulínková v My Fair Lady (ze ZelÀáku).
Na jedniãku zvládla promûnu zprvu zakfiiknuté
Sukie v sebevûdomou Ïenu v âarodûjkách z East-
wicku. A za Vypravûãku v muzikálu Josef a jeho
úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È byla odmûnûna Cenou
Thálie. Radka Coufalová, v˘razná tváfi Mûstského
divadla Brno, v nové sezónû do svého seznamu
velk˘ch rolí pfiidá kadefinici Barbaru v detektivní
komedii Spla‰ené nÛÏky. Pfiípravu bere zodpo-
vûdnû, pfiiuãit se byla pfiímo v kadefinickém stu-
diu. Pfii na‰em rozhovoru ov‰em úprava vlasÛ není
podstatná, sedíme u tenisov˘ch kurtÛ, kde právû
trénuje její star‰í syn. První otázka – chcete-li po-
dání – byla tedy nasnadû.
Syn hraje tenis, vá‰ manÏel tento sport pr˘ pfiímo
miluje. Máte tenis ráda i vy? 
Odolávala jsem hroznû dlouho – a uÏ tfietí mûsíc
hraju taky. Pfii‰lo mi, Ïe kdyÏ uÏ to hraje skoro celá
rodina, maminka by raketu taky mûla umût vzít do
ruky. Tenis mû baví, nejsem schopná se donutit ke
cviãení, tfieba bûhání nebo posilování, ale tady se
pfiíjemnû zapotím.
KdyÏ se nedokáÏete donutit ke cviãení, jak se tedy
udrÏujete v kondici?
Právû, Ïe jsem se moc v kondici neudrÏovala, proto
jsem zaãala s tenisem a je‰tû jezdím na kole. Jsem
v‰estrannû sportovnû zaloÏená. VÏdycky jsem dûlala
tanec a tím, Ïe se na repertoár dostávají muzikály 
a hry, kde se po mnû chce pohyb, musím na sobû
pracovat. Je to otázka osobní píle, s ãím si pak ãlo-
vûk troufne vlézt na jevi‰tû. NemÛÏe tam pfiijít, aniÏ
by to nemûl natrénované, to bych si nedovolila.
SnaÏím se to individuálnû nadfiít. Tfieba teì ve Skle-
nûném pokoji mám kousek scénického tance, kter˘
jsem pilovala s Anetkou Majerovou (choreografkou
– pozn. red.). Ke kondici mi tak pomáhá moje
práce.
Máte zku‰enosti s ãinohrou i muzikálem. Pozoru-
jete, zda se mûní vkus publika? Dá se to vysledovat
podle reakcí v hledi‰ti?
Dá. Za tu dobu, co hraju, jsem si v‰imla, Ïe tfieba
páteãní a sobotní veãerní pfiedstavení jsou úÏasná.
ÚÏasní lidi. V nedûli uÏ je publikum trochu hor‰í,
buì je najezené po nedûlním obûdû, nebo veãer
„zpruzené“ pfied následujícím t˘dnem. V pátek se
lidé chtûjí bavit. A je‰tû k tomu vkusu – kaÏd˘ ho
má jin˘. Pfiijde skupina lidí, která reaguje na lidov˘
humor typu Hanswurst (vídeÀská komická postava
lidového ‰pr˘mafie z 1. poloviny 18. století – pozn.

red.). A kdyÏ ho pouÏijete na jiné publikum, neza-
bere to, protoÏe je na tom tfieba intelektuálnû líp.
Opravdu se stává, Ïe se lidé zvlá‰tnû namíchají, Ïe
jim pfiijde trapné se smát nebo se naopak stra‰nû
baví. KaÏd˘ vtip si kolikrát najde jinou reakci –
nûkdy je to zaruãené, víme, Ïe reakce pfiijde, nûkdy
nás to tfieba pfiekvapí. Reakce se vût‰inou nedoãkáte
u zakoupen˘ch pfiedstavení, kdy diváci vstupenku
od nûkoho dostanou. Rozdíl je i mezi tím, kdyÏ
pfiijde abonentní skupina, nûkdy trochu rozmlsaná,
nebo lidé na volnou kasu. Ti jsou nejlep‰í. Jsou to
lidé, ktefií sly‰eli, Ïe je pfiedstavení dobré, a chtûjí
ho vidût. Tihle diváci jsou vût‰inou nejvdûãnûj‰í. 
Jak˘ typ her máte ráda jako hereãka a jako di-
vaãka?
Pfiiznám se, Ïe do divadla chodím málo, ale obãas
zajdu. Pokud není pfiedstavení vyloÏenû ‰patné,
jsem divák, kter˘ moc nehodnotí a nechá se hrou

Čert tě vem

radka cOUfalOvá
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nést. Mám ráda komedie, asi jako v‰ichni, ãino-
herní komedie. Na muzikály kromû na‰eho divadla
vÛbec nechodím, jiné scény mû nelákají. Ale na ãi-
nohru chodím ráda, v Brnû, Praze i v Ostravû.
Vy z Ostravy pocházíte, vá‰ manÏel Jifií je z Bfiec-
lavi. Pozorujete krajové rozdíly? 
No jejda (smích). VÏdycky si fiíkám, jak to dûlají
páry úplnû jin˘ch mentalit, nefikuli jin˘ch kultur 
a barvy pleti. Mezi severní a jiÏní Moravou rozdíly
jsou. Tfieba v dostatku. Severní Morava vÏdycky
byla chud˘ region, nás bylo doma pût, tfii dcery,
táta sváfieã, pardon technolog svafiování, maminka
vychovatelka, nikdy jsme nemûli penûz nazbyt. Vy-
rÛstala jsem ve skromn˘ch pomûrech. U Jifiího ta
jiÏní Morava... oni jsou tak úÏasnû ‰tûdfií. Je to ze-
mûdûlsk˘ kraj, v‰eho je tam hodnû, jsou z baráku,
mají vinohrad, jsou pohostinní. V tom je mezi
námi trochu rozdíl. Já se snaÏím pohostinnosti uãit
od manÏelovy maminky, úÏasné hospodynû a ku-
chafiky. Jestli se ode mû nûco uãí Jifií, to nevím.
Jaká je typická ostravská vlastnost?
Upfiímnost. Oni Ostraváci stra‰nû matou. Herci
jako tfieba Ruda z Ostravy propÛjãili OstravákÛm

povûst ménû inteligentních lidí, coÏ se mi ne-
líbí, protoÏe to není pravda. Oni tak jen pÛ-
sobí, protoÏe tak mluví, ale je to jen akcent.
Nemají mluvu vycviãenou, aby pouÏívali fráze.
¤eknou to narovinu, velice upfiímnû. Jsou to
vût‰inou stra‰nû chytfií lidé. Mám Ostraváky
moc ráda, vÏdycky tam byl dobr˘ under-
ground, alternativní divadlo, muzika, vÏdycky
to tam Ïilo. Jsem dodnes ostravsk˘ patriot.
Pfiesun z Brna na sever v plánu nemáte?
Ne, jsem tu absolutnû spokojená v na‰em di-
vadle. Ani do Prahy, ani do Ostravy bych ne-
chtûla. Nechci fiíkat nikdy, nevím, kam mû
Ïivot zavane, ale momentálnû se máme 
v na‰em divadle dobfie a je to uÏ spí‰ rodina
neÏ zamûstnání.
V angaÏmá Mûstského divadla Brno jste od
roku 2001, mnozí va‰i kolegové a kolegynû
jsou taky stálicemi. DokáÏete se je‰tû vzájemnû
pfiekvapit?
To tedy umíme (smích). KdyÏ máte nûkoho
ráda, tfieba jeho typ humoru, je to radost. 
A nemusí vás ani pfiekvapovat. Já fiíkám, Ïe to
není ani práce, Ïe je to zábava. I kdyÏ nûkdy
hodnû tûÏká.
Kde se vám nejlépe uãí role?
V první fázi si vezmu text, zavfiu se do loÏnice

a aÏ dûti usnou, snaÏím se ho pomalu uãit. Jen
lehké nahození, bez hereckého projevu, abych si
nûco nezafixovala ‰patnû a pak se mnou reÏisér
nemûl zbyteãnou práci. Ve druhé fázi pobíhám po
bytû, uklízím nebo myju nádobí, a jedu si pfii tom
v‰echno v hlavû, ale i nahlas, odbíhám k notám 
a tak se roli uãím.
Jak se vypofiádáváte s trémou?
Tréma je pro mû nûkdy dobré znamení, doÏene mû
k vût‰ímu soustfiedûní. NemÛÏe to b˘t samozfiejmû
tréma, která vás totálnû odzbrojí, ale tu jsem nikdy
nemûla, já jsem se od pfiírody vÏdycky pfiedvádûla.
Tréma mû donutí zapnout, smûfiovat k jedinému
cíli. Naopak kdyÏ ji nemám, ãlovûk má trochu po-
volen˘ pocit a vût‰inou udûlá chybu. âasto se stává,
Ïe se to pak nabaluje, po jedné chybû pfiijde dal‰í 
a nemÛÏete se z toho dostat. To uÏ je takov˘ zákon.
Co ráda ãtete?
Stra‰nû dlouho jsem ãetla literaturu faktu, cesto-
pisy, dûjiny, to mû stra‰nû bavilo – a pofiád jsem se
nemohla prokousat k beletrii. Posledních zhruba
10 let jsem sáhla i po beletrii a zjistila jsem, jak mû
ochuzovalo ãíst jen literaturu faktu. Beletrie je plná

S Ivanou VaÀkovou v dramatu Sklenûn˘ pokoj,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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fantazie, plná pfiíbûhÛ
a my‰lenek. Je fajn se
vzdûlávat, ale nûkdy
potfiebuje pfiikrmit 
i fantazie. Teì ãtu
tfieba knihu povídek
Stanislava Strmisky,
jsou krásné, plné
emocí, tro‰ku filoso-
fické. Baví mû pfiíbûhy
ze Ïivota, s pfiesahem.
MÛj muÏ je velk˘ ãte-
náfi a má v˘borné tipy.
Co mi doporuãí, to si
pfieãtu a vût‰inou je to
moc dobré. 
Ptám se proto, zda ne-
jste tfieba fanynkou detektivek. V jedné detektivní
hfie vás totiÏ diváci uvidí v nové sezónû.
Pfiiznám se, Ïe úplnou fanynkou detektivek nejsem,
aãkoliv jsem zhltala v˘bornou trilogii Milénium.
Na vlnû seversk˘ch detektivek ale nejedu. Nerada
se nechávám stresovat, to platí i o filmech, nemám
ráda zloãin.
Na hlavní roli kadefinice Barbary ve zmínûné hfie
Spla‰ené nÛÏky jste trénovala ve skuteãném kadefi-
nictví. Jak vám to ‰lo?
Stra‰nû (smích). Budu muset je‰tû trénovat, protoÏe
mnû v‰echno pofiád padalo na zem. KdyÏ jsem paní
vedoucí vyjmenovala, co v‰echno se musím nauãit
za hodinu a pÛl, velice se pobavila. Îe na to lidi
studují ‰koly a já to chci umût hned. Na‰tûstí ne-
musím stfiíhat, to ãeká jen Igora Ondfiíãka, já jen
dávám natáãky.
Kouzlo hry spoãívá v tom, Ïe diváci mohou rozho-
dovat o dal‰ím prÛbûhu dûje. Máte ráda improvi-
zaci? 
Hroznû ráda. Kdyby improvizace nebyla moÏná,
vÛbec nevím, jestli by mû divadlo bavilo.
Jak ãasto ji pouÏíváte na jevi‰ti?
Kdykoliv se stane chyba. Najednou se roztrhne kos-
t˘m nebo vám povolí zip, kolega vám skoãí o dva
listy textu nebo se stane nûco vtipného. Vzpomí-
nám si, jak Jana Musilová spadla na hrachu pfii âa-
rodûjkách z Eastwicku, v‰ichni jsme se smáli, ale
musí se jet dál. Prostû se pofiád nûco dûje a to mû
baví. Improvizace je kofiení. VÏdycky myslím na to,
jak hrají divadlo na Západû. KdyÏ se tam stane
nûco podobného, herce se zbaví. Tam se dûlá jen
to, co je nazkou‰ené. Na Broadwayi ãeká na jednu

roli tfieba 30 hercÛ, takÏe mÛÏou fiíct, dobfie, selhal
jsi, stala se chyba, pokud se to ale bude opakovat,
letí‰. Já jsem vdûãná, Ïe tady máme svobodu.
Kromû divadla jste si zahrála i v televizních seri-
álech a filmech. Dá se fiíct, Ïe by bylo hraní pfied
kamerou jednodu‰‰í neÏ pfied Ïiv˘m publikem? 
Je to úplnû jiná disciplína. Kamera vám snímá ob-
liãej na detail, hlídá jak˘koliv pohyb, záchvûv oka.
Chce to zku‰enost. Divadlo chce zase trochu víc
energie, exprese. Proto ne v‰ichni herci, ktefií jsou
na divadle vynikající, jsou pak dobfií i na kamefie.
Pfied kamerou mÛÏou b˘t naopak úÏasní i lidi 
z ulice, protoÏe nic nepfiedstírají, pÛsobí pfiirozenû.
U filmu je taky potfieba typ a já jsem ‰Èastná, Ïe mû
na divadle potkalo tolik typovû jin˘ch a zajímav˘ch
rolí, které by mû u filmu nepotkaly.
V jednom rozhovoru jste na adresu sv˘ch synÛ
fiekla: MoÏná bych byla rad‰i, kdyby dûlali místo
divadla rad‰i nûco solidního. Copak herectví není
solidní povolání?
Je netypické, nûkdo ho zatracuje, nûkdo zveliãuje.
Jsme prostû komedianti. Jsme na sebe v divadle
zvyklí, pracujeme s emocemi, jsme hodnû kon-
taktní. Lidé s normálním zamûstnáním jsou nûkdy
aÏ ‰okovaní z mé bezprostfiednosti, obãas pouÏívám
i jadrnûj‰í v˘razy. My se totiÏ v divadle s niãím moc
nemaÏeme. Tfieba do na‰eho divadelního klubu ne-
mÛÏou chodit lidé z ulice, protoÏe by to nepocho-
pili, mysleli by si o nás, Ïe jsme smeãka ‰ílencÛ
(smích). Na lidi okolo pÛsobíme moc Ïivelnû. Asi
bych chtûla, aby mí synové byli vnímaní serióznûji.

Text: (red),
foto: jef Kratochvil

Dokoran_zari_2015_Sestava 1  21.08.15  10:13  Stránka 23



 

režie Stanislav Moša

Andrew Lloyd Webber
Thomas Stearns Eliot
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KDYÎ SI DVA PÁRY ZAREZERVUJÍ PRO SVÉ
HRÁTKY JEDEN DÒM, JE O BLÁZNIVOU
KOMEDII POSTARÁNO
(…) Zaplnûn˘ sál se v˘bornû bavil bláznivou situ-
aãní komedií Dvojitá rezervace nekorunovaného
krále britské fra‰ky Raye Cooneye, která vafií z tra-
diãních ingrediencí zámûn, domnûl˘ch i skuteã-
n˘ch nevûr, pánÛ v pyÏamech a Ïupanech a dívek
ve svÛdn˘ch ko‰ilkách a spodním prádle. A samo-
zfiejmû humoru, nûkolikrát vypointovaného, takÏe
diváci doslova fivou smíchy. To v‰e v reÏii Stanislava
Slováka a v hlavních rolích s Hanou Kováfiíkovou,
Viktorem Skálou, Petrem ·tûpánem nebo Marké-
tou Sedláãkovou.

Zdenûk Hejduk, Kolínsk˘ deník, 1. 6. 2015

JOHNNY BLUE – FAUSTOVSKÉ TÉMA
V LESKU ESTRÁDNÍCH âÍSEL
(…) Johnny Blue pod taktovkou Stanislava Mo‰i
nabízí nov˘ autorsk˘ muzikál pln˘ chytlav˘ch me-
lodií z pera slavného nûmeckého hitmakera. Diváci
usly‰í mix popu, reggae, gospelu, folkrocku nebo

lidové tvorby. K vidûní a sly‰ení budou romantické
melodie i roztanãená ãísla, nápaditá choreografie 
a vkusné kost˘my. Milovníci muzikálu na vlnách
popu odejdou jistû spokojeni. (…) Z hereck˘ch v˘-
konÛ nutno vystfiihnout hlavní postavu Johnnyho
Blue, kterého ztvárÀuje Du‰an Vitázek v alternaci
s Jifiím Machem. Plusové body sbírá Vitázek Ïivou
hrou na kytaru a foukací harmoniku v kombinaci
s v˘born˘m zpûvem. V˘sledkem je pfiesvûdãiv˘
v˘kon, kterému není co vytknout. (…) Nejlep‰í
v˘kon veãera podává Andrea Bfiezinová v roli ta-
juplnû chladné ìáblice Satany. Bfiezinové role
pfiesnû sedí jak herecky, tak i pûvecky. V˘bornû se
popasuje s nástrahami svojí role a zvládne preciznû
odzpívat i anglickou píseÀ Jesus Loves You. Nejvíce
jí sedí skladba Tyjátr. Nezklame ani Svetlana Jano-
tová v roli Johnnyho dívky Marie, pfiirozenû od-
daná a milující Ïena, která obûtuje v‰e pro svou
lásku. (…) Jinak odmûnu si zaslouÏí i dobfie se-
hraná company, která plní svÛj úkol na jedniãku.
(…)
Katefiina ·ebelová, www.epochtimes.cz, 16. 4. 2015

MUZIKÁL UÎ NENÍ, KDYÎ…
Jukebox muzikály
(…) Stanislav Mo‰a uvedl na Hudební scénû Mûst-
ského divadla v Brnû muzikál Johnny Blue (premi-

naPSali O náS 
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éra 28. bfiezna), kter˘ sám napsal na písniãky po-
pulárního nûmeckého autora stfiedního proudu
sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch let Ralpha Siegela.
(…) Inscenace dokládá, Ïe Mo‰Ûv muzikálov˘ sou-
bor ‰lape v technologicky vybavené Hudební scénû
jako dokonal˘ stroj – sólisté, mladá disponovaná
company, svûtla, kinetika, akustika. Prostû tady lze
stvofiit, cokoli si tvÛrci zamanou. (…)

Josef Herman, Divadelní noviny, 28. 4. 2015

JOHNNY BLUE, ANEB PADESÁT ODSTÍNÒ
âERNÉ
(…) Nevidom˘ a k tomu chud˘ Johnny Blue si
chce pouliãním vyhráváním vydûlat pár drobn˘ch
a získat srdce své milé Marie. Jeho kamarád Fred
ho pod vidinou bohatství vtáhne do ‰oubyznysu,
kde se Johnnyho ujme ìábelská Satana. Slíbí, Ïe
mu umoÏní cel˘ mûsíc vidût jenom za takovou
drobnost – pokud se mladík nebude po dané dobû
ochoten vrátit do tmy, vezme si jeho du‰i. Jifií Mach
vládne kytafie i foukací harmonice, a k tomu v‰emu
zpívá s ohromující lehkostí, Svetlana Janotová jako
chápavá Marie, Ale‰ Slanina s trefn˘mi vtípky i An-
drea Bfiezinová coby zarputilá „záporaãka“. (…)

Klára Tesafiová, Kult, ãerven 2015

V BRNù FRâÍ RETRO – JOHNNY BLUE
(…) Mûstské divadlo Brno záfií dal‰í svûtovou mu-
zikálovou premiérou. Stanislav Mo‰a vytvofiil pÛ-
vodní libreto s písnûmi Ralpha Siegela pod názvem
Johnny Blue. (…) Hlub‰ím podtextem pfiíbûhu je
poznání, Ïe to podstatné vnímáme svou du‰í,
darem vidûní ztrácíme ãásteãnû schopnost vidût
podstatné, pfiíli‰ mnoho svûtsk˘ch radostí nás roz-
ptyluje. (…)

Naìa Parmová, Noviny Úspûch, kvûten 2015

BRNùNSKÉ MRTVÉ DU·E JSOU GROTESK-
NÍM PODOBENSTVÍM
(…) Satirick˘ obraz spoleãnosti pfievedla reÏisérka
Hana Bure‰ová v groteskní podobenství plné styli-
zovaného herectví. (…) Hraje se na minimalistické

scénû, která se skládá jen z nûkolika zástûn a ne-
zbytnû nutného mobiliáfie. Zato kost˘my Zuzany
·tefunkové-Rusínové jsou grotesknû naddimenzo-
vané, zv˘razÀují charaktery postav. V‰ichni jsou
smû‰ní, trapní, ãasto tak ale jen maskují své zoufal-
ství. âiãikov ve vynikajícím podání Michala Iste-
níka se ukazuje b˘t nejen vychytral˘m
podvodníkem, ale spí‰e produktem své doby.
Pokud chce uspût, nemÛÏe se chovat jinak. Insce-
nace se bez postavy âiãikova, kter˘ je nejen hlav-
ním hrdinou, ale i komentátorem dûje, neobejde.
(…)

Luká‰ Dubsk˘, Pardubick˘ deník, 3. 2. 2015

KRITICKÁ ZOBRAZENÍ SVùTA
Úspû‰ná hra Mrtvé du‰e ruského klasika Nikolaje
Vasiljeviãe Gogola svou nadãasovou kritiãností stále
láká diváky na celém svûtû. (…) Autofii dramati-
zace, zku‰ená reÏisérka Hana Bure‰ová spoleãnû se
·tûpánem Otãená‰kem, do inscenace obsadili ‰piã-
kové osobnosti MdB. Patfií k nim také osvûdãen˘
Michal Isteník. V postavû mnohovrstevnatû vníma-
ného âiãikova se na jevi‰ti prezentuje ve svém rudû
v˘raznû odli‰eném obleku pfiedev‰ím hlasovû a po-
hybovû dokonale vykreslen˘m charakterem. Zpo-
dobuje jím úlisného a vypoãítavého podvodníãka,
jenÏ sází na lidskou hloupost. Inscenaãnû nároãná
postava vypovídá o lidsk˘ch stínech, tak typick˘ch
i pro na‰i dobu. (…)

Tomá‰ Hejzlar, Haló noviny, 21. 3. 2015
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INSCENACE ROKU
Dramatizace Gogolovy románové pfiedlohy diváka
strhne chytr˘m humorem, nápaditou stylizací,
pfiesn˘mi typy a efektnû vyhrocen˘m závûrem. 
A nakonec vám v této nijak neaktualizované podí-
vané dojde, Ïe se tady zdaleka ne‰klebí Rusko po-
loviny pfiedminulého století.

Lubo‰ Mareãek, Divadelní noviny, 6. 1. 2015

Ve v‰ech sloÏkách úãinné jevi‰tní ztvárnûní „snu 
o ruské du‰i“, jeÏ pfiesnû v Gogolovû duchu varuje
i pfied její odvrácenou stranou; souãasnû pÛsobící,
divadelnû precizní a nezvykle úãinná jevi‰tní po-
doba literární látky, na níÏ si vylámali zuby ãetní
divadelníci i filmafii.

Jana Soukupová, Divadelní noviny, 6. 1. 2015

JMÉNO – DÒVOD K HÁDCE A SMÍCHU
(…) Mûstskému divadlu a hlavnû reÏisérovi Petru
Gazdíkovi se opût povedlo pobavit BrÀáky i pfies-
polní. Publikum coby nezúãastnûn˘ pozorovatel se
skuteãnû náramnû baví, i kdyÏ vlastnû v textu Ïádné
apriori vtipné repliky nejsou. Humor je v˘luãnû od-
vozen z kontextu, z vnûj‰ího nadhledu na absurditu
dûje, na po‰etilost lidského konání. (…)

Vratislav Mlãoch, 
www.babocka.vram.cz, 23. 3. 2015

TEN, JEHOÎ JMÉNO NESMÍME VYSLOVIT
Alexandre de La Patellière a Matthieu Delaporte
jsou dva souãasní francouz‰tí scenáristé, jimÏ pre-
stiÏní pafiíÏská scéna uvedla v roce 2010 jejich první
spoleãnou divadelní hru Jméno. S bravurou i pra-
v˘m francouzsk˘m ‰armem napsanou konverzaãní
komedii o hloupém ‰pr˘mu nastávajícího otce. 
(…) V reÏii Petra Gazdíka a za bezpeãné úãasti he-
recky spolehliv˘ch zdej‰ích pfiedstavitelÛ pûti po-
stav rodinného propletence se zrodila naprostá
jevi‰tní tutovka. Vtipné dialogy jsou navíc z rodu
strhávan˘ch spoleãensk˘ch masek vãetnû dolování
kostlivcÛ z domácích skfiíní (…) i zde se pravé
sm˘‰lení a zamlãované vzájemné animozity obna-
Ïují aÏ na kost. (…)

Jana Soukupová, MF Dnes, 23. 3. 2015

RECENZE JMÉNO
(…) ReÏisér Gazdík chtûl právû v této konverzaãní
komedii zdÛraznit a podtrhnout tu absurdní
stránku Ïivota, Ïe lidé, ktefií se jakoby dÛkladnû
znají, se mohou také nepfiíjemnû pfiekvapit, a pfies-
toÏe si hrají na svobodomyslné intelektuály, jsou
vlastnû plní pfiedsudkÛ. Je to zejména humorná, ale
stejnû tak i ponûkud drastická a ironická hra o vzta-
zích. (…) Inscenace Jméno je herecky velmi vyrov-
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naná. Jin˘mi slovy pfiivádí na jevi‰tû pût skuteãnû
siln˘ch hráãÛ. KaÏd˘ ze jmenovan˘ch s pfiehledem
zvládá svÛj part a ukazuje, Ïe nesnadn˘ a docela
o‰emetn˘ a záludn˘ Ïánr konverzaãní komedie je
mu vlastní. Do divácké pamûti se jistû zapí‰e projev
bohatého vtipálka a nakonec i hfimotného Vin-
centa, jak ho ve v‰ech jeho protikladech hraje Mar-
tin Havelka. Potû‰ením je sledovat zmínûnou Alenu
Antalovou jako starostlivou, ale ve finále v‰echny
nemilosrdnû soudící Elisabeth. Viktor Skála hraje
Pierra jako typického naoko svobodomyslného 
a hodnoty stráÏícího intelektuála, kter˘ ale vlastnû

vyuÏívá vlastní Ïenu a stará se jen o svoji pofiderní
akademickou kariéru. Mlad‰í herci Jakub Uliãník
a Viktória Matu‰ovová za zku‰enûj‰ími kolegy sku-
teãnû pranic nezaostávají. (…)

Lubo‰ Mareãek, âRo Vltava, 17. 3. 2015

DIVADELNÍ KVùTEN S PIRÁTY âI FAUS-
TEM
(…) Dennisi Martinovi a Christophovi Jilovi, nû-
meck˘m autorÛm muzikálu nazvaného podle ro-
mánu Ostrov pokladÛ, se podafiilo stvofiit opravdu
pfiitaÏliv˘ divadelní kus, kter˘ si pro svou premiéru
v Mûstském divadle Brno vybral reÏisér Stano Slo-

vák. (…) V premiérové alternaci se v prolínajících
se „skuteãn˘ch“ rolích spisovatele a „románového“
lékafie Liveseyho ãi troseãníka Bena Gunna nejvíc
dafiilo pûvecky i herecky skvûlému Ale‰i Slaninovi.
(…) Samozfiejmû Ïe nejpfiitaÏlivûj‰í jsou pak po-
stavy pestrobarevnû vylíãen˘ch vyvrhelÛ v ãele 
s kulhav˘m Johnem Silverem ztvárnûn˘m pfii pre-
miéfie ikonicky pirátsk˘m Petrem ·tûpánem. (…)

Jana Soukupová, MF Dnes, 4. 6. 2015

OSTROV POKLADÒ I ÎIVOTOPIS AUTORA
(…) Pirátsk˘ pfiíbûh se odehrává o sto let dfiíve neÏ
vlastní StevensonÛv Ïivot a protoÏe postavy z pirát-
ské story mají pfiedobraz v reáln˘ch postavách 
z autorova Ïivota, musejí pfiedstavitelé hlavních rolí
a samozfiejmû i samo jevi‰tû ãinit velké skoky v ãase,
prostoru a v Ïivotním prostfiedí. Díky vynalézavosti
reÏiséra Stanislava Slováka, autora scény Jaroslava
Milfajta, autorky kost˘mÛ Andrey Kuãerové a scé-
nick˘m projekcím Petra Hlou‰ka se to podafiilo na
v˘teãnou. (…)

Vratislav Mlãoch, 
www.babocka.vram.cz, 18. 5. 2015

OSTROV POKLADÒ: MUZIKÁL PRO DO-
SPùLÉ ROMANTIKY
(…) T̆ m v ãele s reÏisérem Stanislavem Slovákem
pfiipravil vcelku pfiíjemnou a zábavnou inscenaci,
které dominuje místy aÏ velkolepá, symfonicky
znûjící hudba v podání Ïivého orchestru. Velké 
a pfiíjemnû znûjící hudební plochy konvenují s ro-
mantick˘mi rozmûry pfiíbûhu i jeho nekoneãn˘mi
mofisk˘mi dálavami, jak je obãas vidût na zdafiil˘ch
scénick˘ch dotáãkách Petra Hlou‰ka. Hudební na-
studování Dana Kalouska jen podtrhuje bezmála
filmovû opulentní záÏitek z v˘sledku, v nûmÏ samo-
zfiejmû dojde jak na ryãné sborové zpûvy, tak i na
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Mezinárodní festival Divadelní svût Brno na-
bízí divákÛm inscenace v˘znaãn˘ch zahraniã-
ních souborÛ a samozfiejmû také to
nejzajímavûj‰í z ãeské divadelní scény. Îán -
rovû pestrou pfiehlídku od ãinohry po pohy-
bové divadlo, od klasick˘ch her po
alternativní performance doplÀují ãetné do-
provodné akce, jako jsou v˘stavy, workshopy,
dûtské dílny ãi koncerty.
Mezinárodní festival vznikl ze spoleãné inici-
ativy v‰ech brnûnsk˘ch pfiíspûvkov˘ch diva-
del a Brnûnského kulturního centra. Jeho
cílem je prezentace ‰piãkové svûtové diva-
delní tvorby v konfrontaci s domácí scénou.
Leto‰ní roãník se odehraje na jevi‰tích Ná-
rodního divadla Brno, Divadla Husa na pro-
vázku, Radosti, HaDivadla a Divadla
U stolu, Mûstské divadlo Brno pfiedstaví di-
vákÛm na jevi‰ti âinoherní a Hudební scény
tyto inscenace: 

Divadlo Drak Hradec Králové  
Jifií Havelka:

POSLEDNÍ TRIK GEORGESE
MÉLIÈSE
„Byl pfiedurãen zdûdit po otci obchod s obuví, ale
místo toho si odmala rád kreslí. V Lond˘nû uvidí
kouzelnické vystoupení a je jím natolik fascinován,
Ïe se sám stane kouzelníkem. Koupí vlastní divadlo,
které má stále vyprodané, protoÏe nechává zmizet
Ïeny a promûní je v mot˘ly… Pak se úãastní prv-
ního promítání bratfií LumiérÛ. Stane se geniálním
filmov˘m tvÛrcem, kter˘ vytvofií první filmov˘ ate-
liér na svûtû.“ Georges Méliès (1861 – 1938), fran-
couzsk˘ filmov˘ reÏisér a v˘znamn˘ prÛkopník
kinematografie. 
Nová inscenace Divadla Drak je inspirována pozo-
ruhodn˘m Ïivotním pfiíbûhem a dílem prÛkopníka
kinematografie George Mélièse. Zavede diváky do
lákavého prostfiedí kouzelníkÛ, trikÛ a magie. Kou-
zelnické triky, které Méliès dokázal jako první ne-
uvûfiitelnû nápadit˘m zpÛsobem vyuÏít ve

filmovém médiu, si dodnes zachovávají svou v˘-
tvarnou poezii. A pfiedev‰ím mají mnoho pokraão-
vatelÛ. Na MélièsÛv svût pln˘ bezbfiehé imaginace
je dokonce i smrt krátká, neboÈ celuloid, iluze 
a fantazie jsou zbranû, které snad mohou i Zubatou
porazit… Nebo ne? To se dozvíme na konci cesty
fascinujícím Ïivotním pfiíbûhem nejvût‰ího filmo-
vého kouzelníka v‰ech dob.
ReÏie: Jifií Havelka
Hrají: Johana VaÀousová, Du‰an Hfiebíãek, Jan Po-
pela, Ludûk Smadi‰, Radomil Vávra.
Sobota 17. fiíjna 2015 v 15:00 a 18:00 hod. na 
âinoherní scénû.

Mestno gledali‰ãe Ljubljana
Andrej Rozman – Roza, Coco Mosquito:

LIZISTRATA
Soubor z Lublanû, brnûnsk˘m divákÛm uÏ dobfie
znám˘ (Kabaret, Sugar, ·umafi na stfie‰e…), pfiiváÏí
tentokrát souãasnou adaptaci jedné z nejproslulej-
‰ích klasick˘ch her. Slovinsk˘m tvÛrcÛm se poda-
fiilo pfievést Aristofanovu Lysistratu do zcela
souãasné, hravé muzikálové komedie. Zachovávají
pfiitom základní skvostn˘ AristofanÛv nápad – Ïeny
uÏ mají dost zbûsilého válãení a rozhodnou se muÏe
pfiivést k nastolení míru tím, Ïe jim zaãnou odepí-
rat jakékoli erotické potû‰ení…
ReÏie:Mateja KoleÏnik
Sobota 17. fiíjna 2015 v 19:00 hod. na Hudební
scénû.

Divadlo v Dlouhé
Alena Kastnerová, Jan Borna:

O LÍNÉ BABIâCE
Návod na to, jak se nebát (plnit si své sny) a uÏívat
si (Ïivota)!
Vût‰ina babiãek jsou elegantní upravené staré dámy,
které mají doma vÏdy peãlivû uklizeno a vzornû na-
peãeno. Nebo to jsou roztomilé stafienky, co kdy-
koliv ochotnû pohlídají vnouãata. Babiãka z na‰í
inscenace je ale úplnû jiná – neuklízí, nepeãe, nevafií
a obãas ani nehlídá dûti! I kdyÏ je má ráda! Ona si
totiÏ plní svá dávná pfiání, která si cel˘ Ïivot stfiádala
do starého ‰kapulífie. A tak z nûj pokaÏdé, kdyÏ má
ãas, chuÈ a náladu, vytahuje jeden papírek za dru-
h˘m a dûlá to, po ãem touÏí. Nic pro ni není prob-
lém! Zalétat si balónem? Prima! Nauãit se potápût?

divadelní Svět BrnO
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Proã ne! Vylézt na osmitisícovku? Skvûlé!!! Tahle ba-
biãka totiÏ zvládne úplnû v‰echno! A moÏná díky
ní pfiijdete i Vy na spoustu vlastních pfiání, která si
zaãnete plnit. ¤ídit nejrychlej‰í auto na svûtû? ·la-
pat do kaluÏí, aby vás nikdo nevidûl? Koneãnû dûlat
to, co chcete, a ne to, co se od vás oãekává? Tak do
toho! Nechte se inspirovat na‰í „línou“ babiãkou! 
ReÏie: Jan Borna, Miroslav Hanu‰
Hrají: Jarmila Vlãková, Michaela DoleÏalová, Ivana
Lokajová, Veronika Lazorãáková, Lenka Veliká,
âenûk Koliá‰, Martin Matejka, Jan Meduna a dal‰í.
Nedûle 18. fiíjna 2015 v 16:00 hod. na âinoherní
scénû.

Národní divadlo Praha
SKUTR (Martin Kukuãka, Luká‰ Trpi‰ovsk˘):

HUMAN LOCOMOTION
Práce Eadwearda Muybridge je vefiejnosti dobfie
známá, ne tak jeho Ïivotní pfiíbûh. Ambiciózní pro-
jekt reÏisérského tandemu SKUTR se zab˘vá svû-
tovû znám˘m a pro v˘voj fotografie a filmu velmi
v˘znamn˘m fotografem Eadweardem Muybrid-
gem, kter˘ vynalezl chronofotografii, rychlou zá-
vûrku, zoopraxiskop…
Laterna magika má s prací Eadwearda Muybridge
mnoho spoleãného – pohyb, fotografie, film. Vi-
zuálnû pohybová inscenace Human Locomotion za
pomoci principÛ Laterny magiky nechává diváky
nahlédnout MuybridgeÛv Ïivotní pfiíbûh.
ReÏie: SKUTR (Martin Kukuãka, Luká‰ Trpi‰ovsk˘)
Hrají:Marek Daniel, Zuzana Stavná, Jakub Gott-
wald, Libor Kettner, ·tûpán Pechar, Daniel Ry-
bicki, Jakub Sadílek a dal‰í.
Pondûlí 19. fiíjna 2015 v 18:00 hod. na Hudební
scénû.

Volkstheater Wien
Bertolt Brecht:

DIE SIEBEN TODSÜNDEN
Sedm smrteln˘ch hfiíchÛ je pfiedev‰ím hvûzdn˘m
písÀov˘m veãerem vynikající rakouské ‰ansoniérky
a hereãky Marie Bill. Ta nejprve zazpívá jen s kla-
vírem prÛfiez nejslavnûj‰ími písnûmi Kurta Weilla
(od songÛ z Îebrácké opery k proslulému standardu
Speak Low), aby veãer zavr‰ila za doprovodu vel-
kého orchestru cyklem písní na slova Bertolta
Brechta Sedm smrteln˘ch hfiíchÛ. Jedno z nejvût‰ích

dûl moderního jazzu umocÀuje Maria Bill pûvecky
brilantní a herecky odstínûnou interpretací.
ReÏie:Michael Schottenberg
Pondûlí 19. fiíjna 2015 ve 20:00 hod. na âino-
herní scénû.

Mûstské divadlo Kladno
Franti‰ek âáp, Václav Kr‰ka, Vojtûch Mixa:

NOâNÍ MOT¯L
„Noãní mot˘l v lásce znamená, Ïe je marná, Ïe je
ztracená...“ Slavn˘ ãesk˘ film Noãní mot˘l natoãil
v roce 1941 Franti‰ek âáp podle námûtu Vojtûcha
Mixy a podle scénáfie, na nûmÏ spolupracoval s Vác-
lavem Kr‰kou. Vypráví pfiíbûh ne‰Èastné lásky, která
stáhla slu‰nou dívku do bahna nevûstince. Na první
pohled slzotvorná kalendáfiová historka získala cit-
liv˘m scenáristick˘m zpracováním a poctiv˘m fil-
mov˘m fiemeslem novou dimenzi. Sedmdesát let
po filmové premiéfie se k melodramatickému pfií-
bûhu mnoha ne‰Èastn˘ch lásek vrací v kladenském
divadle Daniel ·pinar, reÏisér razantního jevi‰tního
gesta; balancuje pfiitom na hranû romantické tra-
gédie a grotesky, dojemn˘ pfiíbûh rámuje pÛvod-
ními scenáristick˘mi poznámkami a do role
padlého andûla obsazuje – pfiekvapivû – Lucii Poli-
‰enskou, to v‰e za doprovodu Ïivého klavíru.
ReÏie: Daniel ·pinar
Hrají: Eva Bure‰ová, Zdena Ko‰narová, ·árka Opr-
‰álová, Lucie Poli‰enská, Bohdana Pavlíková, Alena
·tréblová, Petr Buchta, Hynek Chmelafi, Tomá‰ Pe-
tfiík, Miloslav Tich˘.
Úter˘ 20. fiíjna 2015 v 19:00 hod. na âinoherní
scénû.

Barbershopera
Tom Sadler:

THE THREE MUSKETEERS
Tfii mu‰ket˘fii pfietvofieni v zábavnou show pro ãtyfii
zpívající komiky. Pánové Athos, Porthos, Aramis 
a sleãna d’Artagnanová sehrají v komediantském
duchu s mnoha pfievleky jeden z nejslavnûj‰ích
dobrodruÏn˘ch pfiíbûhÛ – a navíc jej odvypráví po-
mocí pÛvodních, a capella zpívan˘ch songÛ.
V‰ichni pro zábavu, zábava pro v‰echny!
ReÏie: Sarah Tipple
Stfieda 21. fiíjna 2015 v 17:00 a 20:00 hod. na 
âinoherní scénû.
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tklivá dueta Stevensonovy skotské matky a jeho
americké milé. (…)
(…) Tomá‰ Daleck˘ jako Lloyd Osbourne herecky
suverénnû zvládá jevi‰tû, zpívání v páru i autentick˘
projev prost˘ sentimentu. Podobn˘m záÏitkem je

také pfiedpisov˘ pirát John Silver Petra ·tûpána,
kter˘ díky svému uváÏlivému a pfiesnému hraní
tvofií herecké tûÏi‰tû této muzikálové ‰ou. Bezpeãnû
a jistû se v Ïánru nadsazené legrace pohybuje Du‰an
Vitázek coby Billy Bones – v˘stup umírání tohoto
rumem a dálavami o‰lehaného mofiského vlka je di-
váckou lahÛdkou. Mimofiádn˘ smysl pro pfiesnû
stylizovanou a dávkovanou komediálnost naplno
ukázal Robert Jícha, ve své dvojroli pfiesnû parodu-
jící ‰lechtu skuteãnou (baron Trelawney) i nobilitu
mû‰Èanskou (starosta Edinburghu). (…)
Lubo‰ Mareãek, www.mestohudby.cz, 21. 5. 2015

OBRANA PIRÁTÒ PROTI HARRYMU POT-
TEROVI
(…) Oni totiÏ autofii nechtûli pfiivést na jevi‰tû jen
pohádku o kapitánu Flintovi a jeho hordû, kter˘m
vévodí jednonoh˘ John Silver, shánûjící snílky –
adolescenta Jima Hawkinse, doktora Liveseye 

a zbohatlíka barona Trelawneye, aby se s ním vy-
pravili na osamûl˘ ostrov s ukryt˘m pokladem 
a zmocnili se tohoto krvavého dûdictví pro sebe.
Pro autory byl ten pfiíbûh asi moc naivní, a tak la-
hÛdku na‰í dûtské ãetby blah˘ch ãasÛ spojili s Ïi-
votním pfiíbûhem Stevensona, tedy s jeho spory 
s otcem, neduÏivostí, hledáním prostoru v pafiíÏské
bohémû, seznámením s jeho Ïivotní partnerkou
KaliforÀankou Fanny Osbourneovou, se sbliÏová-
ním se synkem z jejího prvního nevyvedeného
vztahu. To pro nûj Louis Ostrov pokladÛ psal. (…)
Brnûnsk˘ Ostrov pokladÛ je elitním muzikálov˘m
ãíslem. Obstál pfieklad Mikulá‰e Bryana. Jaroslav
Milfajt vykouzlil ‰kuner, ostrov, PafiíÏ i San Fran -
cisko. Pirátské kost˘my Andrey Kuãerové jsou dû-
suplné a scénické projekce Petra Hlou‰ka jako vÏdy
jedineãné.
Jenom hvûzd je mi líto. Zdenûk Junák (Flint) nebo
Du‰an Vitázek (Billy Bones) se sotva na scénû
ohfiejí a uÏ umírají, nebo je zabijí. Tím víc ov‰em
záfií Petr ·tûpán (Silver), Ale‰ Slanina (Stevenson,
Livesey, Ben Gunn), Ivana VaÀková (Osbourneová,
paní Hawkinsová) nebo v dûtské roli Tomá‰ Da-
leck˘ (Osbourne, Jim Hawkins). (…)

Jifií P. KfiíÏ, Právo, 22. 5. 2015

V¯PRAVA ZA PIRÁTY I PO STOPÁCH ÎI-
VOTA SLAVNÉHO SPISOVATELE
(…) Dennis Martin sloÏil pro Ostrov pokladÛ fiadu
chytlav˘ch poprockov˘ch melodií, které navíc
vhodnû doplÀují a posouvají dûj. Martin dokáÏe
b˘t stylovû rozkroãen˘ od jímavé milostné árie aÏ
po pirátskou odrhovaãku.
Scéna Jaroslava Milfajta není nijak sloÏitû konstru-
ovaná ani pfieplácaná. Zvlá‰È u scén z reality je vût-
‰inou vyuÏívána jen ãást rozlehlého jevi‰tû, coÏ jim
dodává vût‰í intimitu v kontrastu s rozmáchlej‰ími
pirátsk˘mi scénami. âasto si tvÛrci také pomáhají

pokraãování ze str. 29
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hodnû poveden˘mi projekcemi Petra Hlou‰ka, atmosféru v˘bornû dotváfií hlavnû
ty s Hispaniolou plující na vlnách oceánu.
Celou inscenaci táhne Ale‰ Slanina v trojroli Stevensona, doktora Liveseye a piráta
Bena Gunna. Vytvofiit na scénû tfii odli‰né charaktery je v˘zva, se kterou se Slanina
zdatnû vypofiádal a je‰tû k tomu v˘bornû zpíval. Povedená je hlavnû jeho promûna
z tápajícího souchotináfie Stevensona v ‰íleného piráta Bena. (…) Roli malého Jima
Hawkinse velmi dobfie zahrál i zazpíval Tomá‰ Daleck˘, kter˘ opût dokázal, Ïe kon-
tinuální práce s dûtsk˘mi herci v Mûstském divadle Brno nese své ovoce. Z ostat-
ních postav na sebe nejvíce upozornili Jakub Zedníãek jako zrádn˘ John Silver 
a Robert Jícha v komické roli zÏen‰tilého barona Trelawneyho. (…)
Ostrov pokladÛ je inscenace vhodná pro ‰iroké spektrum divákÛ. Dûtské publikum
osloví dobrodruÏné eskapády mladého Jima a atraktivní prostfiedí pirátské lodi.
Dospûlí zase mohou ocenit pfiíbûh slavného spisovatele a jeho hledání Ïivotního
‰tûstí.

Luká‰ Dubsk˘, www.i-divadlo.cz, 23. 5. 2015
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Texty jsou redakãnû kráceny.
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PřiPravUjeme

Na poãátku pfiíbûhu stál nûmeck˘ dramatik, pfie-
kladatel a esejista Paul Pörtner (1925 – 1984),
kter˘ v roce 1963 napsal hru s názvem Silueta aneb
Vrah jste vy! âesk˘ ãtenáfi zná Pörtnera zfiejmû jen
z jeho knihy Experimentální divadlo (která u nás
vy‰la v 60. letech) jako pronikavého znalce evrop-
sk˘ch divadelních avantgard – a Silueta byla ve své
dobû nesporn˘m experimentem, jelikoÏ se rozhodla
uãinit protagonistou divadelního pfiedstavení nikoli
herce, ale diváka. Pörtner (vycházející z tradice psy-
chodramatu) napsal váÏné kriminální drama,
v nûmÏ diváky „angaÏoval“ jako svûdky vraÏdy –
aby mohl posléze na jejich nespolehlivosti coby
svûdkÛ dokázat, jak subjektivní je lidské vnímání
skuteãnosti, jak totoÏnou událost budou pozorovat
dva lidé úplnû jinak, jak si kaÏd˘ ãlovûk v‰ímá na
pfiedvádûném nûãeho jiného. Pfies v‰echnu experi-
mentálnost se Silueta stala dobov˘m hitem, kter˘
po premiéfie v Ulmu roku 1963 uvedlo na pûta-
sedmdesát nûmeck˘ch divadel.
Pokraãování mûl pfiíbûh Spla‰en˘ch nÛÏek v roce
1976, kdy si práva na Pörtnerovu hru pofiídilo (za
150 tisíc dolarÛ!) duo americk˘ch divadelníkÛ –
Bruce Jordan a Marilyn Abramsová. Ti vycítili zá-
bavn˘ potenciál pÛvodnû váÏné látky a pfiepracovali
Siluetu v interaktivní detektivní komedii Spla‰ené
nÛÏky (Shear Madness), kterou uvedli nejprve roku
1978 v Lake George Dinner Theatre a po patfiiã-
ném vybrou‰ení principÛ souhry s publikem pak
roku 1980 v Charles Playhouse v Bostonu. Tam se

hrají Spla‰ené nÛÏky dodnes (!) a s více neÏ patnácti
tisíci reprízami v fiadû za sebou jsou nejdéle hranou
inscenací v dûjinách amerického divadla. Hitem
ov‰em jsou NÛÏky po celém svûtû – doposud vidûlo
rozliãné inscenace této brilantní komedie více neÏ
deset miliónÛ divákÛ.
A o co ve Spla‰en˘ch nÛÏkách vlastnû jde? Stejnoj-
menn˘ salón je luxusní kadefinictví v centru Brna,
pfiímo na Lidické ulici (v‰ude po svûtû je totiÏ
nutné zasadit NÛÏky do místních reálií). Vládne 
v nûm jeho majitel Tony ¤ezníãek, extravagantní
vlasov˘ stylista s umûleck˘mi vlohami, a pomûrnû
svérázná mladá kadefinice Barbara Marková. Jejich
klientela je pestrá a své hlavy si tady nechávají zu-
‰lechÈovat rÛzní lidé: obchodník se staroÏitnostmi
Eda Lorenc, pán s vizáÏí stavebního dûlníka Pan-
krác Rosick˘, dáma z vy‰‰í spoleãnosti Eleonora
Schubertová ãi suverénní mladík Matûj Veverka.
V‰echno by v poklidu plynulo dál, kdyby najednou
nebyla v bytû nad kadefinictvím zavraÏdûna maji-
telka domu, klavírní virtuoska Isabela Czerna, která
se právû chystala na svÛj comeback. Nikdo jin˘ neÏ
náv‰tûvníci salónu ale do domu neve‰el, takÏe vra-
hem musí b˘t nûkdo z nich… Vy‰etfiovatelé tak
mají problém: jedin˘mi opravdu nestrann˘mi po-
zorovateli a svûdky zloãinu byli totiÏ diváci. Jenom
oni mohou vypovídat a usvûdãit vraha. Publiku se
tak nabízí jedineãná a mimofiádnû zábavná moÏ-
nost – ovlivnit dûj hry, mluvit s postavami a do-
konce vypátrat vraha!
ReÏisérem brnûnsk˘ch Spla‰en˘ch nÛÏek je Mikolá‰
Tyc, kter˘ je uvede v pfiekladu Petra Novotného,
dramaturgii Jana ·otkovského, na scénû Karla
âapka, v kost˘mech Barbary Wojtkowiak
a s hudbou Jifiího Hájka. Sextet podezfiel˘ch budou
tvofiit Radka Coufalová (Barbara Marková), Mar-
kéta Sedláãková (Eleonora Schubertová), Vojtûch
Blahuta (Matûj Veverka), Igor Ondfiíãek (Tony
¤ezníãek), Rastislav Gajdo‰ (Eda Lorenc) a Michal
Isteník (Pankrác Rosick˘). Kdo skuteãnû zavraÏdil
Isabelu Czernou, se publikum Mûstského divadla
Brno dozví poprvé 12. a 13. záfií 2015 na âino-
herní scénû MdB.

-j‰-

SPlaŠené nůžKy
Paul Pörtner 
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Du‰an Vitázek pfievzal na hejtmanství osvûdãení o ãeském obãan-
ství.

Kmotrovství se ujal autor aranÏmá a hudebního nastudování, diri-
gent Karel Cón.

Kfitu byl pfiítomen také autor hudby Ralph Siegel a producentka
Gallissas Bettina Migge.

V Litomy‰li uvítalo ná‰ soubor plnû vyprodané hledi‰tû.

V ateliéru se ke spoleãné fotografii se‰ly dámy, které v zákulisí za-
bezpeãujít provoz na‰eho divadla.

Do manÏelského stavu v létû vstoupila hereãka Andrea Bfiezinová
s Ondrou Zelou.

57. Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomy‰l se na‰e
divadlo zúãastnilo koncertem skladeb z rÛzn˘ch muzikálÛ.

Na‰li jsme je také na adrealinov˘ch atrakcích. Neobvyklou v˘stavu ve stolárnû pfiipravili v˘tvarníci, zamûstnanci
na‰eho divadla (více se doãtete v fiíjnovém Dokofiánu).

Na del‰í turné do âíny odletûl hostovat Trik Trejsy (na snímku 
s Janem Apolenáfiem).

Léto si na‰i herci uÏívali také v Pensionu Jifiinka.

Se sv˘mi kolegy a jejich potomky oslavil reÏisér Petr Gazdík kulaté
narozeniny.

Tenisového setkání v LuÏánkách se zÛãastnil také pfiedseda ústa v -
ního soudu JUDr. Pavel Rychetsk˘ a nejvy‰‰í státní zástupce 
JUDr. Pavel Zeman.

Jana Musilová si pfiivezla Cenu za hereck˘ v˘kon z Mezinárodního
festivalu muzikálÛ v jihokorejském Daegu.

Nûkolika snímky se vracíme ke slavnostnímu kfitu alba s písnûmi
z muzikálu Johnny Blue.

Mezi gratulanty nechybûli ani manÏelé Vitázkovi.

listování

divadelní  dvůr – oslava 70 let divadla 6. června 2015
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právû jsme vstoupili do nové divadelní sezóny 2015/2016, na kterou se uÏ nûjakou dobu peãlivû pfiipravu-
jeme. Znovu, jako i v onûch sezónách minul˘ch, jsme získali autorská práva k uvedení hned nûkolika svûto-
v˘ch, evropsk˘ch ãi ãesk˘ch premiér, takÏe budete moct právû v na‰em divadle vidût inscenace, které se jinde
v divadlech prostû nehrají. KdyÏ jsme pfied jedenácti léty otevírali novou Hudební scénu, deklarovali jsme, Ïe
to bude divadelní dÛm, kter˘ má slouÏit jako platforma pfiedev‰ím souãasn˘m autorÛm. VÏdyÈ kdo jin˘ neÏ
právû tito tvÛrci mohou nejváÏnûji promlouvat se sv˘m obecenstvem. VÏdycky jsem se hrozil pfiídomku „ka-
menn˘ dÛm“, kter˘m se obecnû naz˘vala divadla s dlouhou historií, neboÈ jsem mûl uÏ jako student pocit, Ïe
se jim dá rovnûÏ fiíkat „muzea“ – „kamenné domy“, které nic nového neprodukují a jen opakují repertoár, kte-
r˘ zÛstává po desítky let nemûnn˘ – no prostû „muzea“…

V prÛbûhu prázdnin jsme hráli na na‰em „tfietím“ jevi‰ti – na Biskupském dvofie, kde jsme odehráli pfied
jednou z nejkrásnûj‰ích kulis na‰eho mûsta, pfied chrámem sv. Petra a Pavla, celkem osmnáct pfiedstavení vãet-
nû uvedení pÛvodního díla napsaného právû pro tento prostor, „Mendel aneb Vzpoura hrá‰kÛ“, hostovali jsme
s obrovsk˘m ohlasem jiÏ podesáté v lucemburském Wiltzu s nûkolika pfiedstaveními muzikálu „Koãky“, kter˘
jsme pro tuto pfiíleÏitost nastudovali v angliãtinû, a zásadním zpÛsobem jsme se kreativnû podíleli na nastudo-
vání muzikálu „TITANIC“ ve ‰v˘carském Walenstadtu. (Muzikál „TITANIC“ uvedeme v ãeském pfiekladu na
Hudební scénû v premiéfie v bfieznu 2016.) O v‰ech tûchto na‰ich zahraniãních aktivitách se mÛÏete doãíst po-
drobnûji dále v na‰em mûsíãníku. Znovu jsme v zahraniãí potvrdili vysok˘ kredit na‰eho divadla a jiÏ nyní jsme
zváni k dal‰ímu evropskému úãinkování.

Teì po prázdninách pfied sebou máme dokonãovací práce hned na nûkolika inscenacích. Poprvé budete
mít moÏnost v na‰em divadle spolurozhodovat o tom, jak inscenace skonãí. Komedie „Spla‰ené nÛÏky“, kterou
reÏíruje Mikolá‰ Tyc, (zajisté si vzpomínáte na jeho skvûlou inscenaci „Podivn˘ pfiípad se psem“ s úÏasn˘m
Vojtou Blahutou v hlavní roli…) má hned nûkolik moÏn˘ch koncÛ a o tom správném rozhodují kaÏd˘ veãer
sami diváci.  Premiéra se odehraje na âinoherní scénû, zatímco na Hudební scénû budou probíhat dokonão-
vací práce na prvém muzikálovém titulu v sezónû, kter˘ pfiipravuje reÏisér Petr Gazdík. Pfiipomínat jeho skvû-
lé reÏie by bylo zfiejmû „no‰ením dfiíví do lesa“, ale budiÏ – za v‰echny rád vzpomínám na „Mary Poppins“ 
a „Jekylla a Hydea“…  Budeme prvním divadlem v Evropû mimo Velkou Británii, které v Petrovû reÏii uvede
nádherné dílo Andrew Lloyd Webbera „Pískání po vûtru“ s nádhern˘m pfiíbûhem evokujícím osud JeÏí‰e Krista.
UÏ pfied prázdninami jsme zahájili zkou‰ky jednoho z nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch dramat v historii divadla...
Po v˘teãném v˘sledku inscenace „Benátsk˘ kupec“, kdy se v titulní roli kupce ·ajloka zaskvûl jedineãn˘
Boleslav Polívka, jsme se se stejn˘m umûlcem dohodli na nazkou‰ení „Krále Leara“, opût s Bolkem v titulní 
roli.

Hned na poãátku mûsíce záfií âeská televize provede záznam na‰í úspû‰né inscenace komedie „Mrtvé du-
‰e“, která bude na‰e divadlo reprezentovat i na Mezinárodním divadelním festivalu  v Plzni. Nemalou zásluhu
na v˘jimeãnosti této inscenace má kromû reÏisérky Hany Bure‰ové i pfiedstavitel hlavní role âiãikova Michal
Isteník, kter˘ za ztvárnûní této role získal ãinoherní Cenu Thálie za rok 2014 a byl za stejné období za tent˘Ï
v˘kon nominován na Cenu divadelní kritiky.

Do angaÏmá pfii‰li v mûsíci srpnu ãerství absolventi JAMU Katarína Mikulová, Markéta Pe‰ková 
a Daniel Ryme‰, ti v‰ichni uÏ se objevili v rÛzn˘ch pfiedstaveních na‰eho divadla jako hosté. Podobnû tomu by-
lo i s Lucií Bergerovou, nositelkou Ceny Thálie, která k nám pfiichází z divadla v âeském Tû‰ínû, a Tomá‰em
Slezákem, jenÏ léta úspû‰nû pÛsobil v brnûnském loutkovém Divadle Radost. Do ãinoherního souboru se vra-
cí Erika Kubálková a baletní soubor posílí Hana Kubinová-Va‰áková s Renátou Mrózkovou.

Dle mého názoru je tedy na co se v nové sezónû tû‰it.
Pfieji vám jenom krásné záÏitky na obou na‰ich hlavních scénách a spoleãnû se v‰emi kolegy z Mûstského

divadla Brno se s Vámi tû‰ím na na‰e divadelní setkávání!

Nov˘ pÛvodní muzikál s písnûmi nûmeckého hitma-
kera Ralpha Siegela vypráví faustovsk˘ pfiíbûh o sle-
pém muzikantovi Johnnym Blue. Je svûtská sláva,
moc a peníze pfiesnû to, co si tento nadan˘ hudebník
pfieje? Vysly‰í medové fieãi a vábení pfiekrásné Satany?
Nebo je pro nûj více láska a oddanost jeho dívky
Marie? Nádherná hudba a poutav˘ pfiíbûh je zárukou
pro skvûl˘ veãer, kter˘ pro diváky vykouzlí Du‰an
Vitázek ãi Jifií Mach, Radka Coufalová ãi Andrea
Bfiezinová, Hana Holi‰ová nebo Svetlana Janotová ãi
Lucie Bergerová a dal‰í.

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

JOHNY BLUE
muzikál

29. a 30. záfií 2015  
na Hudební scénû 

detektivní komedie
s publikem v hlavní roli

Paul Pörtner

režie Mikoláš Tyc
pøeklad Petr Novotný
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