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v‰ichni to známe: „Rozzáfiené oãi dûtí pfii pohledu na rozzáfien˘ vánoãní stromeãek, stromek, ãi
strom.“ Nûco zvlá‰tního se dûje, domovy jsou uÏ dlouho pfied tímto okamÏikem provonûny neobvykl˘-
mi vÛnûmi a zvlá‰tní atmosférou. Nûkde ji charakterizuje zbrklost a zmatek, jinde radostné zklidnûní 
a spojené s rozjímáním… A v‰ichni se tomu poddáváme v dobré vífie, Ïe se svût mÛÏe pfies ‰tûstí na‰ich
dûtí, pfies rodinnou, pfiátelskou a láskyplnou sounáleÏitost stát je‰tû o dal‰í nûjakou tu „tro‰ku“ lep‰ím. 

Mnoho jin˘ch se v‰ak v obdobné dobré vífie domnívá, Ïe stavût Betlém je pfiímou uráÏkou jejich ná-
boÏenství a pro jiné je zase z pohledu jejich dobré víry uÏ samotná existence vánoãního stromeãku, strom-
ku, ãi stromu ãirou nehorázností, v lep‰ím pfiípadû zpozdilou dementní úchylkou… 

Dobrá víra! Na principech své dobré víry nechal jak˘si Kalif Omar vypálit Alexandrijskou knihovnu,
v dobré vífie si dav vykfiiãel na Pilátu Pontském ukfiiÏování JeÏí‰e Krista, Kostnick˘ koncil nechal 
v dobré vífie upálit mistra Jana Husa, hitlerovsk˘ reÏim ve své dobré vífie zase spustil holocaust a jistû by-
li v dobré vífie stfielbou z kala‰nikovÛ pfied pár dny pozabíjeni nevinní lidé v PafiíÏi…  

Mohl bych pokraãovat ve v˘ãtu hrÛzostra‰n˘ch ãinÛ konkrétních lidsk˘ch bytostí vykonan˘ch v dob-
ré vífie, vÏdyÈ je jimi cesta lidstva „dláÏdûna“ po tisíciletí, co je ãlovûk ãlovûkem… Co ãlovûk nepfiestal b˘t
dítûtem, které jin˘m infantilnû i svefiepû nutí pouze a jedinû své vidûní svûta… 

Dobrá víra! Co vlastnû to samotné slovní spojení „v dobré vífie…“ vÛbec znamená? A copak nûkdy
nûkdo pouÏije negativní opozitum téhoÏ, tedy: „Ve ‰patné vífie“? A proã pak tedy nûktefií potfiebují vy-
mezovat svou víru pfiídomkem „dobrá“? Víra je pfiece víra a basta fidly…! Ten, kdo si ji „odobfiuje“, mu-
sí vûdût ãi alespoÀ tu‰it, Ïe s jeho vírou není nûco v pofiádku. Já sám se mám velmi na pozoru pfiede v‰e-
mi, ktefií se za‰tiÈují jakoukoliv „dobrou vírou“. 

Celá ta nehoráznost lidské „dobré víry“ je dle mého mínûní zaloÏena na tom, Ïe se nejedná o víru 
osobní, n˘brÏ o víru pfiejatou. Samozfiejmû, Ïe mÛÏeme slepû vûfiit nûãemu, co nám fiekli jiní. Ale proã to
musíme naz˘vat „dobrou vírou“ a proã ji musejí nûktefií následnû vnucovat i jin˘m? Domnívám se, Ïe 
víra je nûco tak kfiehkého, co bychom mûli vnímat jako poznanou nutnost a radost zároveÀ. Je to nûco
velmi podobného lásce. Nevíme odkud a jak láska pfiichází, jak vypadá, kde sídlí, nejsme schopni se ji
bránit a spoustu dal‰ího o ní nevíme, a pfiesto je zcela zfiejmé, Ïe jsme jí zasaÏeni, Ïe mÛÏeme vûfiit její 
existenci. Jednodu‰e fieãeno, mûli bychom vûfiit tûm vûcem, kter˘m vûfiit mÛÏeme. Tfieba právû tomu, Ïe
milujeme, nebo Ïe jsou nûkteré stromy zelené v létû a jiné i v zimû… A jestli nás nûco pfiesahuje a my ne-
víme pfiesnû, co to vlastnû je, nemûli bychom to vnucovat jin˘m jenom proto, Ïe my to vidíme právû tak-
to. To bychom byli vskutku podobní dûtem, které jednají ne nepodobné zvífiátkÛm mnohdy pudovû, so-
becky a bez ohledÛ k jin˘m.   

Vût‰ina v‰ech válek vznikla na bázi vnucování víry jin˘m. Dá se tedy fiíct, Ïe se válãí kvÛli barvû sle-
piãího pefií… a to Ïijeme v civilizovaném svûtû.

Toto zamy‰lení jsem psal s vírou, Ïe by snad mohlo napomoci ‰ífiení tolik potfiebné tolerance. VÏdyÈ
pfiece Ïijeme ve svûtû, kde by nemûlo b˘t na‰e osobní ‰tûstí vykupováno ne‰tûstím kohokoliv z bliÏních,
a to i v pfiípadû, kdyÏ se jedná o nûco tak dÛleÏitého, jako je právû víra. Ona je totiÏ obdobnû jako napfi.
láska, ‰tûstí a zármutek individuální záleÏitostí kaÏdého z nás. A já jsem pfiesvûdãen, Ïe je kaÏd˘ ãlovûk ve
své pfiirozenosti dobr˘.

Pfieju vám v‰em nádhernû proÏité vánoãní svátky a spolu se sv˘mi kolegy se tû‰ím na shledanou s vá-
mi v na‰em krásném divadle!

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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Partneři divadla

Oscar Wilde (1854 – 1900) je samozfiejmû mno-
hem více proslaven˘ jako dramatik, byÈ jeho Balada
o Ïaláfii v Readingu tvofií nedílnou souãást svûtového
básnictví. PfieloÏil jsem pro Vás jeho ménû známou
báseÀ Les silhouettes z roku 1881, ukazující v‰ak
Wilda jako vynikajícího „impresionistu“…  

Miroslav Macek

Stínohra

·edivé mofie je slepé,
vzduchem zní neladn˘ svist,
mûsíc jak povadl˘ list
v poryvech vûtru se tfiepe.

âern˘ stín míhá se tváfií
bûlav˘ch píseãn˘ch dun,
námofiník chystá si ãlun,
ve tváfii úsmûv mu záfií.

PtákÛ kfiik nese se k mofii,
ÏencÛ se oz˘vá hlas,
na plátnû z‰efiel˘ch krás
nádhernou stínohru tvofií.

„Îivot je zrcadlo a umûní skuteãnost. Îivot na-
podobuje umûní daleko více, 

neÏ umûní na podobuje Ïivot.“

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde
(16. fiíjna 1854, Dublin – 30. listopadu 1900, PafiíÏ)  

v Anglii pÛsobící dramatik, 
prozaik, básník a esejista irského pÛvodu

SW HW
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Premiéra na hudební scéně24. října 2015

Andrew Lloyd Webber
Jim Steinman

reÏie Petr Gazdík
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Premiéra na činoherní scéně7. listoPadu 2015

Daniel Große Boymann
Thomas Kahry

reÏie 
Stanislav Mo‰a a Igor Ondfiíãek
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Jeho Boone v Pískání po vûtru je evidentní
dobrák, i kdyÏ nûkdy dupe v citech sv˘ch
nejbliÏ‰ích jako slon v porcelánu. V podání
Tomá‰e Saghera ale nemÛÏe b˘t pochyb 
o tom, Ïe by se pro svoje dûti nerozkrájel.
Koneãnû, tento herec si ze v‰ech sv˘ch titulÛ
nejvíce cení synova oslovení: nejmilovanûj‰í
tatínek.
Boone, vdovec, otec dûtí, které jsou pfiesvûd-
ãeny, Ïe ve stodole na‰ly Ïivého JeÏí‰e Krista.
Jak˘ je?
Na scénáfii mám napsanou reÏijní poznámku:
Jsem dobrej táta. A od toho se to vlastnû odvíjí.
Já jsem dobrej táta. Boone je hodn˘ ãlovûk,
kter˘ má Ïivotní smÛlu, problém, ale má rád
svoje dûti, které pfii‰ly o maminku. CoÏ je
stra‰né samo o sobû a plácají se v tom v‰ichni.
Boone je prostû normální chlápek jako kaÏd˘
druh˘. 
Hrát na jevi‰ti s dûtmi, kter˘ch je v Pískání
po vûtru jako smetí, není zfiejmû jednoduché,
zvlá‰tû kdyÏ mnohé postavy jsou navíc alter-
nované. Jak jste to zvládali? 

Práce byla krásná, váÏnû. Obdivuji Petra Gaz-
díka, Ïe zÛstával po celé zku‰ební období
pofiád v pohodû, v klidu. Já bych to nedal, ta-
kov˘ kliìas rozhodnû nejsem. Asi bych ty
dûti… nûkteré bych zakousl (smích). Ale bylo
to opravdu dobré, rostlo to samo o sobû,
spontánnû, pfiirozenû aÏ do toho v˘sledného
tvaru, kter˘ se myslím moc povedl. Je to dnes
radost hrát. Dûti, které pfii‰ly na jevi‰tû po-
prvé, byly ‰Èastné, Ïe tam jsou. A ty zku‰enûj‰í,
které uÏ u nás v divadle hrály, jsou úplní pro-
fíci, jen jsou malincí. CoÏ je úÏasné.
Je to nûkdy asi trochu nespravedlivé, herec na
jevi‰ti ztvární desítky postav, ale divákÛm
utkví v pamûti jen nûkolik z nich. Z va‰ich byl
takov˘ urãitû hospodsk˘ Thénardier v Bídní-
cích, kde jste s Janou Musilovou vytvofiili ne-
zapomenuteln˘ pár „‰mejdÛ“. Jak˘ je vá‰
vztah k této roli? Kde jste bral inspiraci?
Inspiraci jsem nemusel brát nikde. âlovûk
vÏdycky Ïije tím, co dûlá. Kdysi jsem si fiekl,
Ïe kdyÏ mám jednu hezkou práci za sezónu,
je to super a nemám dÛvod si stûÏovat. Pro-

toÏe je x rolí, kdy slouÏí‰ tomu divadlu. Vím,
Ïe se sice fiíká, Ïe není mal˘ch rolí, ale je, takÏe
kdyÏ pfiijde hezká práce, fiíkám si: vaÏ si toho.
O to více se ãlovûk snaÏí, aby se to líbilo jemu
i lidem, ktefií se na to dívají. To je stejné v Bíd-
nících, v Pískání, to je stejné v Donu Juanovi…
Ale je pravda, Ïe Bídníci bylo velké, klasické
pfiedstavení, kdy to v tom sále prostû hfimûlo. 
S Janou Musilovou jste dokonce spoluÏáci,
takÏe na sebe zfiejmû sly‰íte. Jak dÛleÏit˘ je pro
herce na jevi‰ti partner? 
Pro mû asi nejvíc ze v‰eho. KaÏd˘ to má jinak,
jsou herci, ktefií partnera nepotfiebují, ale

k tûm já nepatfiím. Já potfiebuji vidût ty druhé
oãi, potfiebuji vûdût, Ïe ãlovûk naproti vnímá
a samozfiejmû se odráÏím i z toho, jak já vní-
mám toho ãlovûka.
Jak zvládáte posun od mlad˘ch, drav˘ch
chlápkÛ k usedl˘m tatínkÛm? 
Problém v tom nevidím. Beru vûci, jak v di-
vadle, tak v Ïivotû, jak pfiicházejí. Sám za sebe

o tom, Ïe stárnu, ani nepfiem˘‰lím. Samo-
zfiejmû pak najednou zjistím – jejda, uÏ ne-
udûlám toto, to bych pfied pûti lety udûlal –
ale nepfiem˘‰lím o tom, netrápím se tím, a tím
pádem mû ani zásadnû nepfiekvapuje, Ïe ne-
hraji prince, ale spí‰ staré krále. Ale rozhodnû
tím nechci fiíct, Ïe jsem starej!
Mají to v tomhle ohledu Ïeny u divadla tûÏ‰í? 
To nevím. Já myslím, Ïe Ïenské to mají tûÏ‰í,
protoÏe jsou Ïenské. Víc se samy pozorují, víc
to fie‰í, kaÏdou vrásku, ‰ed˘ vlas. To kluci ne-
dûlají a holky ano, a tím si víc kladou pfie-
káÏky…

O plastické operaci tedy neuvaÏujete?
Já? Mûl bych? Urãitû ne.
Jsou role, které se zadfiou hercÛm pod kÛÏi, 
a nûkdy neb˘vá lehké z postavy vystoupit.
Máte také takovou zku‰enost?
Ano, kdyÏ jsem hrál Ernsta Ludwiga v Caba-
retu. Jakéhosi podivného ãlovíãka, kter˘ v tom
umûl chodit, umûl vyuÏít pfiíleÏitosti, a kter˘
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Jsem asi tolerantnûj‰í k vûcem, které se mi nelíbí.

S Martinem Havelkou v komedii Mûsíãní kámen,
reÏie: Stanislav Slovák

v oslnění

tomáš sagher



bych chtûl dûlat divadlo. A to mi pak babiãka,
která mû k tomu pfiivedla, zaãala vyãítat, Ïe
budu ‰a‰ek a ka‰par. Ale já uÏ o niãem jiném
nepfiem˘‰lel. KdyÏ jsem podával pfiihlá‰ku na
JAMU, mûl jsem uÏ souãasnû podepsanou
smlouvu jako elév v Jihlavû, kdyby to nevy‰lo.
KvÛli na‰im jsem odevzdal pfiihlá‰ku i nûkam
jinam, ale s tím jsem vÛbec nepoãítal a byla
to opravdu jen povinná rezerva. 
TakÏe va‰i nebyli nad‰ení?
To nevím, ale byli kaÏdopádnû nesmírnû tole-
rantní a nikdy mi nefiekli: To nedûlej. I kdyÏ
si moÏná jako doktofii oba pfiedstavovali, Ïe
budu pokraãovat v medicínû.
Co musí zaãínající herec udûlat, aby si ho re-
Ïiséfii, aÈ uÏ divadelní, nebo filmoví ãi tele-
vizní, v‰imli, dostal roli a uspûl?
To je tfieba se zeptat zaãínajících hercÛ, pro-
toÏe já to nevím. Nikdy jsem nic nedûlal, aby
si mû nûkdo v‰iml. Mûl jsem radost, Ïe si mû
nûkdo v‰iml proto, Ïe si mû chtûl v‰imnout.
Nikdy jsem nedûlal zbyteãné ostudy, ani nû-
komu nelezl do zadku.

Úspûchy b˘vají vykoupené závistí, nepfiejíc-
ností a rivalitou. Setkal jste se nûkdy s nûãím
podobn˘m?
Ne. Po ‰kole, v roce 1990, jsem nastoupil do
MdB. V roce 1996 jsem dal hodinovou v˘po-
vûì a pût let jsem byl na volné noze, ale s di-
vadlem jsem nepfiestal spolupracovat. V roce
2001 jsem hostoval ve Svûtû plném andûlÛ a pfii
zkou‰kách se mi udûlalo stra‰nû smutno. Po-
prosil jsem v Nûmecku, kde jsme byli, Stani-
slava Mo‰u o schÛzku nûkde v hospodû a zaãal
jsem mu vysvûtlovat, proã jsem se s ním chtûl
setkat. On mne nenechal ani domluvit a fiekl:
Chtûl by ses vrátit? Prvního nastupuje‰. CoÏ
bylo hroznû hezké, protoÏe mi ani nedal ‰anci
o to poÏádat. Vrátil jsem se a od té doby, kdyÏ
‰atnové drby a brblání nab˘vají na intenzitû,
kaÏdému fiíkám: Hele, tak bûÏ na volnou
nohu, protoÏe kdyÏ si to nevyzkou‰í‰, vÛbec
neví‰, o ãem mluví‰. Já jsem mûl práci, vydû-
lával jsem peníze, pfieÏil jsem to velmi dobfie,
ale zastesklo se mi po tom patfiit k tomu di-
vadlu. Od té doby jsem asi tolerantnûj‰íse vypracoval aÏ na gestapáka… Na mû, i ve

spojení s historií na‰í rodiny, dolehl tenhle
„kfiivák“ opravdu hodnû a po kaÏdém pfiedsta-
vení jsem to potfieboval vyd˘chat. Moje Ïena
Inka pfii zkou‰ení moc nevûdûla, o ãem pofiád
mluvím, ale po premiéfie za mnou ani nepfii‰la
do ‰atny jako obvykle, jen mi poslala esemes -
ku: Klidnû si tam poseì. Pochopila, Ïe se ne-
mÛÏu sebrat a jít hned domÛ. 
âím se inspirujete, kdyÏ si pfieãtete ferman 
a následnû scénáfi? âekáte na reÏisérÛv v˘klad,
ãtete v‰echny moÏné tituly související tfieba
s obdobím, v nûmÏ se hra odehrává? Nebo na
to jdete prostû po citu a intuici?
Jsem taková nasákavá houba. KdyÏ mi nûkdo
fiekne, bylo by fajn, kdybyste si toto pfieãetli,
tento film vidûli, tak ano, snaÏím se to udû-
lat. Ale protoÏe nevím nikdy dopfiedu, kam
se ten reÏisérÛv v˘klad bude ubírat, nejsem
z tûch, ktefií by nûco aktivnû pfiipravovali 
a vyhledávali, abych pfiekvapil reÏiséra. To
nedûlám. 
Na kterou roli nejradûji vzpomínáte?

Tak jako nepfiem˘‰lím o tom, Ïe stárnu, tak
ani nepfiem˘‰lím o tom, co bylo. TakÏe teì
jsem moc rád, Ïe hraji Boona, moÏná za pÛl
roku budu Ïít nûãím jin˘m. Pfied ãasem jsem
zase moc rád hrál v Zorrovi, rád jsem hrál Sga-
narela, Thénardiera... Za kaÏdou práci, která
mû bavila a cítil jsem i na potlesku divákÛ, Ïe
byla dobrá, jsem rád. Ale dobfie vím a vûfiím
to i v‰em tûm star˘m bardÛm, i na‰emu panu
fiediteli, ktefií fiíkají: Jo, dneska veãer záfiíme 
a zítra ve‰kerá sláva polní tráva. A je to pravda,
jak se zhasnou svûtla, je to v‰echno jedno.
âím byste byl, kdybyste nebyl hercem? O me-
dicínû jste po vzoru sv˘ch rodiãÛ nikdy neuva-
Ïoval? A nikdy jste nezapochyboval, jestli jste
nemûl volit jinak? 
Asi ne. K divadlu mû paradoxnû pfiivedla ba-
biãka, která mû vzala na nûjak˘ první kon-
kurz, kde jsem uspûl. Bylo mi asi deset. Pak
nic, aÏ na gymplu jsem byl v Dûtském studiu
Divadla na provázku, kde jsme s Kubou ·pal-
kem, s Jankem Martínkoviãem a dal‰ími hráli
uÏ i nûjaké pfiedstavení. Tam uÏ jsem cítil, Ïe
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S Janou Musilovou v muzikálu Les Misérables (Bídníci),
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Jakubem Zedníãkem v muzikálu Ostrov pokladÛ,
reÏie: Stanislav Slovák



k vûcem, které se mi nelíbí. Tfieba nûkdy na-
stane situace, Ïe se mi nûco nebude líbit tak,
Ïe tu nebudu chtít b˘t, ale uÏ vím, Ïe v‰echno
má své plus a mínus.
Jak se udrÏujete ve formû a naopak, jak nej-
radûji odpoãíváte a relaxujete?
Já se neudrÏuji. VÏdycky jsem rád sportoval, na
coÏ mám v‰ak ãím dál míÀ ãasu. TakÏe mi
zbylo, Ïe si jdu párkrát zahrát tenis, v zimû bad-
minton a to je skoro v‰echno. Lezení po horách,
které jsem miloval, nahrazuje aspoÀ turistika se
synem, protoÏe bych si pfiál, abych mu lásku
k horám pfiedal. Ale Ïe bych kvÛli kondici cho-
dil do posilovny, to ne. To nesná‰ím. 
Mûl jste nûkdy okno? 
Jé, mockrát. NejdÛleÏitûj‰í je, aby to kromû
kolegÛ nikdo nepoznal.
A poznalo se to nûkdy? 
No tak to asi bohuÏel jo. Ale vlastnû se mi to
uÏ dlouho nestalo, klepu na dfievo. Nejhor‰í
to bylo asi je‰tû v Mahence, kdy jsem v Mar-
kétû Lazarové visel v provazech a nápovûdka
fivala tak, Ïe to museli sly‰et aÏ v poslední fiadû,
neÏ jsem vÛbec pochopil, Ïe je to mÛj text. Ale

to uÏ stejnû nemûlo smysl nic fiíkat, protoÏe
ona to fiekla asi desetkrát.
Va‰ím nejoblíbenûj‰ím titulem, kterého byste
chtûl dosáhnout, je údajnû „nejmilovanûj‰í ta-
tínek“. Co musíte udûlat, abyste si ho vyslouÏil?
Doufám, Ïe jsem se ho uÏ doãkal a Ïe v nûm
setrvávám a setrvám. Zatím to tak vypadá a je
to paráda. Nedávno mi Ondra, mÛj syn, do-
konce poslal esemesku tohoto znûní: Ahoj,
tati. Jsi moc hodn˘, fakt jsi moc hodn˘, jsi
mÛj nejlep‰í táta. Nemûlo to pfiitom Ïádn˘
konkrétní dÛvod, Ïe by nûco chtûl nebo dostal
nûjak˘ velk˘ dárek. Byli jsme pfiedtím doma,
nûco jsme dûlali, pak jsem musel do divadla 
a on mi to poslal. To jsem opravdu zjihl.
Vím, Ïe milujete psy a umíte je v˘bornû vy-
chovat, va‰e ãerná kníraãka Motynka byla ne-
zapomenutelná. Jakého psa teì máte? 
Stfiedního kníráãe, národní vítûzku, heã
(smích). V „obliãeji“ je ale úplnû stejná, jako
byla Motynka, i kdyÏ nahradit ji nemÛÏe. To
nemÛÏe Ïádn˘ pes. Motynka s námi zÛstává
pofiád, máme ji pochovanou v zahradû pod le-
vandulov˘m kefiem a pfiiznávám, nûkdy si s ní
povídám. 
Pr˘ trpíte fobií ze ÏralokÛ. Proã? 
To nevím, ale je to hor‰í a hor‰í. Ono nejde
jen o Ïraloky, spí‰ je to strach z hlubiny. KdyÏ
‰norchluju, musím se dívat dolÛ na dno, ne-
smím se kouknout dopfiedu, protoÏe jak
vidím to modré nekoneãno, tak vím, Ïe na mû
jede nûjaká pfií‰era, která mû musí seÏrat nebo
utopit. Ale proã to mám, to nevím. V˘‰ek se
nebojím vÛbec, ty miluju, lezl jsem po horách,
létal jsem s vrtulníky, letadly, ale hloubky, to
je takov˘ divn˘ svût. NemÛÏu tam d˘chat, Ïijí
tam obludy, které jsou tam doma, zatímco já
ne. Tím pádem jejich prostor respektuji. 
Máte nûjaké pfiedsevzetí do nového roku?
Nemám, nedávám si. Proã jo? Spousta lidí,
která to dûlá, je za tfii dny zru‰í. VÏdycky kdyÏ
jsem nûco opravdu chtûl a ‰el si za tím, tak bylo
úplnû jedno, jestli byl silvestr nebo ãerven.

Text: (jih),
foto: jef Kratochvil

Jsou hereãky, které okamÏitû identifikujete,
kdyÏ vstoupí na jevi‰tû. A jsou hereãky, které
jako by se doslova rozpustily v postavû, kte-
rou ztvárÀují – a aÏ po chvíli vám dojde, Ïe
je to vlastnû ta a ta, i kdyÏ vypadá zase úplnû
jinak neÏ naposledy… Pro mû, pfiiznávám, je
právû taková Lenka Janíková. Ve skuteãnosti
kfiehká, jemná blond˘nka, která se promû-
Àuje pfiesnû tak, jak která role potfiebuje. Na-
posledy ponûkud neãekanû v Regan, pro -
stfiední dceru krále Leara. 

Nikdo pr˘ uÏ nenapí‰e lep‰í tragédii, neÏ
jakou je Král Lear… Zkou‰ení takové insce-
nace musí b˘t ale velmi nároãné.
Je to opravdu mimofiádnû nároãná práce, ale
krásná. A to jak samotné setkání se Shake -
spearem, které je pro mû sice tfietí v pofiadí, ale
vlastnû první opravdové, tak setkání s Bolkem
Polívkou, kter˘ ztvárÀuje titulní roli. Na
zkou‰kách je plnû pfiítomen, pfiiná‰í tam svÛj
specifick˘ humor i lidskost. Je vidût, jak ho
zkou‰ení baví a uÏívá si ho, coÏ je inspirativní
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jsem je‰tû nehrála, takÏe teprve uvidím, co po-
cítím, kdyÏ spadne opona. ¤íkala jsem si, Ïe
by bylo fajn, kdyby se mnou ta postava na je-
vi‰ti vÏdycky umfiela, aby pak nechtûla jít 
i k nám domÛ!
Musíte zfiejmû najít nûjak˘ zpÛsob, jak se od-
reagovat – pivo, cigárko, posezení v klubu,
procházka se psem…
Nekoufiím, moc nepiju a psa nemám (smích).
V klubu po pfiedstavení taky nezÛstávám moc
ãasto. Ale kdyÏ pfiijdu po pfiedstavení domÛ,
nejde si jít hned lehnout a spát, i kdyÏ je ãlo-
vûk po celém dni ãasto unaven˘. Mozek i tûlo
jsou je‰tû rozbûhnuté. Na‰tûstí ale mÛÏu
v‰echno potfiebné probrat doma s Kubíãkem
(Zedníãkem, pozn. red.), rovnûÏ hercem,
pokud ale zrovna nezÛstane v tom klubu…
(smích)
Král Lear je mimo jiné o tom, Ïe kvÛli ma-
jetku jsou lidé schopni opravdu v‰eho. Znáte
nûjak˘ podobn˘ pfiípad ze svého okolí? 
BohuÏel, v tom je Shakespearova hra neustále
aktuální záleÏitost. Takov˘ch pfiíkladÛ se
kolem dá najít spousta, myslím, Ïe kaÏd˘ zná
ze svého okolí pfiípad, kdy dojde k totálnímu
rozpadu rodiny kvÛli dûdictví… I kdyÏ já vní-
mám postupné probouzení se z této iluze,
myslím, Ïe si lidstvo uÏ plnû zaÏilo totální ma-
teriální rovinu a zaãíná jí b˘t pfiesyceno…
Musím se pfiiznat, Ïe kdybych potfiebovala ro-
zehnat nûjakou depresi, staãil by mi vá‰ tane-
ãek s rumba koulemi ve ·kole základ Ïivota.
Bylo pro vás, jako pro v˘bornou taneãnici, ob-
tíÏné tancovat tak ‰patnû a nerytmicky?
Martiãka Nováková se plnû zrodila aÏ v gene-
rálkovém t˘dnu spolu s kost˘mem, do té doby
to bylo jen takové tiché dûvãátko, o kterém
nikdo moc nevûdûl. Od té chvíle byl ale pro
mû tanec mimo rytmus a ãas zcela pfiirozen˘.
Musela jsem pak naopak dávat pozor, aby se
mi Marta nedostávala i do jin˘ch rolí. Stala se
populární právû díky tûm jejím podivn˘m ta-
neãkÛm, mû ale bavila celá moje tfiída. KaÏd˘
mÛj spoluÏák byl jedineãn˘. V‰ak to s námi
taky reÏisérka Hanka Bure‰ová náleÏitû pilo-

vala. Je to velká perfekcionistka, v‰echno má
do detailu pfiipravené a vymy‰lené. ·kolu jsme
hráli pût let, na konci fiíjna probûhla derniéra,
na Martu a celou na‰i ‰kolní partu budu ráda
vzpomínat.
Je pro vás kost˘m tak dÛleÏit˘? 
Zásadnû postavu dotváfií. KdyÏ si ho v gene-
rálkách obleãu, zapadne jakoby poslední stfií-
pek. Je jiné zkou‰et na zku‰ebnû v triãku 
a sukni nebo kalhotách, a potom se obléct do
kost˘mu a nalíãit. Kost˘m dodává postavû ten
správn˘ obal, je dÛleÏité, aby postava s kost˘-
mem splynula.
Stalo se vám nûkdy, Ïe vám kost˘m nepadl
nebo jste se v nûm necítila? 
Nûkdy se to stane. Je tfieba, aby kost˘mní v˘-
tvarník dobfie znal reÏisérÛv zámûr a vycházel
nejen z dané doby, kdy se hra odehrává, ale
nûkdy i z toho, co se dûje na zku‰ebnû. A pak
je taky tfieba vzít v úvahu postavu konkrétního
herce a kost˘m mu u‰ít pfiímo na tûlo, aby se
s ním mohl sÏít. S kost˘mem je to ale jako
s civilním obleãením, kaÏdému sedí nûco ji-
ného, jin˘ styl, stfiih, barva, takÏe nûkdy je
kost˘m pro herce velkou v˘zvou, jak se s ním
ztotoÏnit. Ale i to k na‰í profesi patfií. 
Vy jste vÏdycky vûdûla, Ïe chcete b˘t hereãka?
Ne, vÏdycky ne. Odmaliãka jsem tancovala 
a zpívala, protoÏe tatínek vedl jako uãitel pû-
veck˘ sbor, doma a hlavnû na cestách v autû
s námi pofiád zpíval – a zpíval opravdu nád-
hernû. No a ve ‰kolce si mû taky vybrali do ba-
letu a pak jsem postupnû pro‰la v‰emi
moÏn˘mi taneãními styly a chtûla b˘t spí‰ ta-
neãnice, coÏ se mi vlastnû splnilo díky Martû
Novákové (smích). Divadlo jako takové pfii‰lo
aÏ na stfiední ‰kole. Myslela jsem ale, Ïe budu
spí‰ psycholoÏkou, i kdyÏ i to vlastnû do di-
vadla sv˘m zpÛsobem zapadá. Prostû se to tak
nûjak samo takhle poskládalo.
A pamatujete si, kdy pfii‰el ten zlom, Ïe jste si
fiekla – divadlo, anebo nic? 
Nevybavím si Ïádn˘ zlom. Ale je pravda, Ïe
jak jsem k divadlu pfiiãichla, uÏ mû nepustilo.
Cítila jsem, Ïe mû hraní divadla baví, ale zá-

i pro ostatní. Je opravdu neuvûfiitelná osob-
nost a myslím, Ïe bude i velmi zajímav˘ Lear.
Které shakespearovské role uÏ máte na kontû? 
Moje první setkání s tímto autorem bylo je‰tû
na JAMU, kdy nás Martin âiãvák obsadil do
Snu noci svatojánské a jako elfové a víly jsme
tehdy bûhali a divoce tanãili po jevi‰ti Mahe-
novy ãinohry, které bylo plné vody, takÏe jsem
hlavnû fie‰ila, jak se tam nepfiizabít. Vzpomí-
nám si, Ïe pfii jedné repríze se dokonce uvolnil
v provazi‰ti nûjak˘ ‰roub a sletûl z té v˘‰ky
kousek ode mû, byla to pofiádná rána. Ale
jinak jsme si to fiádûní na jevi‰ti vÏdycky nále-
Ïitû uÏili. No a pak u nás v divadle jsem hrála
malou roliãku sluhy ve Veãeru tfiíkrálovém
v muÏském ‰atu a s knírkem, tak to jsem mûla
taky trochu jiné starosti neÏ zrovna fie‰it
blank vers (smích). TakÏe Král Lear je poprvé
Shake speare se v‰ím v‰udy. Vûdûla jsem ale, Ïe
jednou pfiijít musí, spojuje nás se Shake -
spearem stejné datum narození…

Regan v Learovû pfiíbûhu je ztûlesnûné zlo. Jak
jste k ní pfiistupovala? 
KdyÏ jsem se dozvûdûla, Ïe ji mám hrát, nej-
dfiív jsem se toho zdûsila, hrát tak zlou Ïen-
skou. Ale samozfiejmû nikdo není jen zl˘ nebo
jen dobr˘, nejzajímavûj‰í na zkou‰ení je stejnû
nakonec to hledání zpÛsobu my‰lení postavy,
odÛvodÀování si, proã jedná, jak jedná…
Regan se sice moc nedá obhájit a hrát jako
hodná dcerunka, která to v‰echno vlastnû
myslí dobfie, zkou‰ím jí ale aspoÀ porozumût
v nûkter˘ch jejích motivacích. Tfieba tomu, Ïe
kdyÏ se ãlovûk na nûco silnû upne, za nûãím si
tvrdû jde, mÛÏe pfiestat zcela vnímat své okolí
i to, Ïe nûkomu sv˘m jednáním ubliÏuje. No
a s nabytou mocí roste chuÈ ovládat a tyhle
mocenské hry jsou ãasto velmi nebezpeãné 
a nekonãívají zrovna dobfie…
Regan ale asi nepÛjde po pfiedstavení „sundat“
tak snadno jako její kost˘m.
Toho se trochu bojím. Tak zápornou postavu



roveÀ jsem si umûla pfiedstavit dûlat nûco ji-
ného, brala jsem divadlo spí‰ jako zábavu neÏ
jako vysnûnou profesi. O tom, Ïe mám hrát
divadlo, bylo spí‰ pfiesvûdãené mé okolí,
pfiedev‰ím moje drahá Henrietta Ctiborová,
ke které jsem chodila do dramaÈáku, a mÛj ta-
tínek, kter˘ mû v tom velmi podporoval. 
Na JAMU jste se ale dostala aÏ napotfietí, a to
je‰tû na muzikál, pfiestoÏe jste chtûla na ãino-
hru. 
Dávno bych to vzdala, kdyby nebylo právû
Henrietty a tatínka. KdyÏ jsem se hlásila po-
prvé, tehdy do roãníku Václava Martince, ne-
chal mû projít aÏ do posledního kola a pak mi
jako dÛvod nepfiijetí fiekl, Ïe bychom si spolu
nerozumûli. Napodruhé jsem se hlásila do roã-
níku pana Karlíka a ve finále skonãila jako
první pod ãarou, tehdy zase kvÛli sykavkám.
Nechtûla jsem vûfiit, Ïe jen kvÛli tomu, tak mi
nakonec v kanceláfii ukázal zápis ze zkou‰ek 
a skuteãnû mû v nûm ve v‰em ohodnotil v˘-
bornû, jen u té mluvy byla trojka pfiepsaná na
ãtverku. ¤íkal mi tehdy, Ïe to dûlá kvÛli mnû,
Ïe bych pak byla ne‰Èastná, Ïe bych nemohla
dûlat v rozhlase nebo dabing. Paradoxní pak
bylo, Ïe jsem hned v druháku zaãala jako je-
diná z roãníku dabovat… Riskla to tedy se
mnou aÏ napotfietí moje nynûj‰í kolegynû
Zdeniãka Herfortová, která otevírala roãník
muzikálového herectví, takÏe do‰lo i na ten
zpûv a tanec…
Co ty sykavky? 
Byla jsem tehdy u nûkolika logopedÛ, ktefií ale
nevûdûli, co se mnou dûlat, protoÏe oni pra-
cují pfiedev‰ím s vadami a nûjaké nuance pro
nû nebyly podstatné. Cviãila jsem fiíkanky na
s, ale nikdo jin˘ to pak uÏ se mnou nefie‰il.
Vût‰í ofií‰ek pro mû bylo nauãit se mluvit po-
malu, stra‰nû jsem drmolila a nedoslovovala.
Vy jste narozená ve znamení B˘ka a ti v Ïivotû
chtûjí dosáhnout pfiedev‰ím klidu a pohodlí…
… to urãitû souhlasí.
Ale souãasnû se zfiídka kdy dají ovlivnit…
… to musejí posoudit jiní.

Jsou pla‰í, nicménû mívají velmi silné umûlecké
schopnosti, zvlá‰tû pro hudbu. Odpovídá to?
Sluneãním znamením jsem B˘k, ale zase
mûsíc byl pfii mém narození v Rybách, coÏ je
znamení velmi emotivní, citlivé. Zrovna v Le-
arovi nûkteré postavy fie‰í, jestli má postavení
planet pfii narození na ãlovûka nûjak˘ vliv. Já
myslím, Ïe tûch vlivÛ bude spousta.
MÛÏe b˘t tak vytíÏen˘ ãlovûk, jak˘m beze-
sporu jste, pohodln˘?
Mám ráda pohodlí, jen se mi nûjak nedostává
ãasu si ho uÏívat (smích). 
Jak se uãíte texty? 
Potfiebuji na to klid, soustfiedit se, aby mû nic
nerozptylovalo. Pak se uãím rychle. Nejlíp mi
to ale jde pfii zkou‰ení, kdyÏ je to spojeno
s akcí, situací. A pak je pro mû fajn si text fi-
xovat odfiíkáváním si ho nûkde venku, kde je
spousta ru‰iv˘ch prvkÛ a nenechat se jimi
právû vyru‰it. 
âe‰tí herci, jak nedávno prohlásil Jifií Mádl,
pr˘ Ïivofií, zachraÀují je reklamy a seriály. Je
to tak?
My se u nás v divadle v porovnání s nûkter˘mi
jin˘mi nemáme ‰patnû, ale obecnû platí, Ïe di-
vadelní platy se s platy top manaÏerÛ urãitû
srovnat nedají v Ïádném pfiípadû (smích). Je
taky pravda, Ïe nároky na normální Ïivotní
standard jsou dnes takové, Ïe tomu musíte
nûjak pomoci, chcete-li je naplnit. Proto má
spousta m˘ch kolegÛ i já práci také mimo di-
vadlo, vyuÏíváme rÛzné pfiíleÏitosti, mezi které
patfií i reklamy nebo seriály. Já napfiíklad pra-
videlnû úãinkuji v projektu Listování, se kte-
r˘m jezdíme po celé republice a pfied -
stavujeme netradiãní formou nové kníÏky.
Jak˘ je vá‰ vztah ke kníÏkám? âtete ráda?
MÛj vztah k literatufie je urãitû kladn˘,
vÏdycky jsem ráda ãetla. Od doby, co dûlám
Listování, ãtu pfieváÏnû tituly, mezi kter˘mi
hledáme, co budeme hrát. Co si pfieãtu sama
pro sebe, si pak hodnû vybírám. Vût‰inou mi
ta pravá kniha, kterou si mám zrovna pfieãíst,
pfiijde sama do cesty.
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Která to byla naposledy? 
Mystick˘ román Zasvûcení, coÏ je úplnû jin˘
druh literatury, neÏ v Listování dûláme. Tam
vybíráme kníÏky, které jsou z na‰eho pohledu
hratelné, mají dialogy, nejlépe i humor. I kdyÏ
uÏ do‰lo na rÛzné netradiãní Ïánry, moÏná
jednou dojde i na mystické dílo.
Pofiád se je‰tû vûnujete dabingu?
UÏ v podstatû ne, v Brnû je práce málo.
Hodnû se to soustfiedilo do Prahy a je jasné,
Ïe tam si své pozice v‰ichni drÏí. Teì spí‰
obãas zajdu do rozhlasu.
Nevadilo vám pÛjãovat hlas cizí tváfii?
VÛbec ne, bavilo mû to. Stejnû jako práce
v rozhlase. I jako posluchaã mám ráda rozhla-
sové hry, dávají obrovsk˘ prostor pro fantazii,
mají svou jedineãnou atmosféru.
Tak to byste asi mûla namluvit nûjakou audio -
knihu…
No to máte pravdu, to bych mûla, budu se

muset zeptat, minimálnû
v Listování, jak je moÏné, Ïe
mi taková nabídka je‰tû ne-
dorazila. Taky si ale nemÛÏu
hned v‰echno vytfiískat, na
nûco je tfieba ãekat. V‰e pfii-
jde v prav˘ ãas.
TouÏila jste nûkdy hrát prin-
cezny? 
MoÏná jako malá… Ale my
jsme ãtyfii sourozenci a doma
jsme pofiád na‰im hráli nû-
jaké pohádky. Udûlali jsme si
kost˘my ze svetrÛ a punãoch,
rodiãe si museli sednout a my
jim ty na‰e v˘plody pfiedvá-
dûli. Jsem jediná holka, takÏe
tehdy jsem si tûch princezen
uÏila dost. Vlastnû jsme uÏ
tehdy dûlali takové domácí
Listování, jen bez kníÏky
v ruce, vzpomínám si, Ïe
jsme tfieba hráli Honzíkovu
cestu. Zfiejmû vÏdycky zále-
Ïelo na tom, co jsem jako

v podstatû nejstar‰í ãetla a pak s ostatními zor-
ganizovala.
A hrála jste nûkdy nûjakou v divadle? 
Ne, já jsem teì skoãila jako Regan rovnou do
královny.
DodrÏujete nûjaké divadelní rituály nebo po-
vûry? 
Jsem hereãka bez rituálÛ. Pro mû je dÛleÏité b˘t
na pfiedstavení hlavnû vûdomû pfiítomná, nelé-
tat my‰lenkami jinde, hrát postavu nejlépe, jak
je to v daném okamÏiku moÏné. Je tfieba b˘t
také pfiizpÛsobiv˘, divadlo je velmi promûnlivé,
kaÏdé pfiedstavení má trochu jinou energii, jin˘
rytmus. Je rituálem samo o sobû.
Mimochodem, takov˘ pfiístup je pro B˘ka ty-
pick˘.
No vidíte, to se i nûco o sobû dozvím (smích).
Îe bych dûlala nûjaké speciální rituály v ‰atnû
pfied pfiedstavením, to opravdu ne, spí‰ jsou
pro mû v˘znamné Ïivotní rituály. 

S Lucií Zedníãkovou v komedii Dokonalá svatba,
reÏie: Stanislav Slovák
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Napfiíklad?
Tfieba kdyÏ pfiijde nûjak˘ Ïivotní zlom, nûco
zásadního se stane, mÛÏou pak rÛzné osobní 
i skupinové rituály pomoci tûmto vûcem po-
rozumût, pfiijmout je a udûlat krok dál. CoÏ
se samozfiejmû mÛÏe t˘kat i profese, jako 
i v‰eho ostatního, co k Ïivotu patfií.  
Mají to Ïeny u divadla tûÏ‰í? 
Rozhodnû mají ménû práce. Vût‰ina her je
psaná pro muÏe, zrovna i Král Lear je stejn˘
pfiípad: tfii dcery a spousta chlapÛ. Ale jestli to
mají Ïeny tûÏ‰í, to si nemyslím. Asi to má
kaÏdá tak, jak si to nastaví. KdyÏ nûco budete
vnímat jako tûÏké, tak to tak i budete mít.
NejobtíÏnûj‰í pro Ïeny ale b˘vá skloubit se za-
mûstnáním péãi o rodinu. Zatím ten problém
fie‰it nemusíte, ale jednou to urãitû pfiijde.
To doufám (smích). ProtoÏe uÏ tady nemáme
rodiãe, starám se o na‰eho nejstar‰ího postiÏe-
ného bratra, takÏe taky znám situace, kdy je
tfieba tuto péãi skloubit s nároãn˘m divadel-
ním provozem, a nûkdy to opravdu není jed-
noduché, hlavnû o svátcích, kdy v divadle
normálnû hrajeme. Je tfieba v‰echno dobfie

promyslet, naplánovat, tak jak to ale konec-
koncÛ znají maminky i v jin˘ch profesích.
Aby bylo doma uklizeno, navafieno a o v‰e -
chny postaráno, vyÏaduje to nûkdy zvládat
vrcholnou logistiku a mít dobré manaÏerské
schopnosti. 
Kdyby ta volba stála rodina nebo divadlo, jak
byste se rozhodla?
VÏdycky by rodina byla na prvním místû. 
A to uÏ se asi nezmûní.
Vá‰ partner je taky herec. Cítíte to jako v˘-
hodu?
Jednoznaãnû, z nûkolika dÛvodÛ. Máme dost
pfiíleÏitostí trávit spolu ãas i v práci, ale zase
ne vÏdy, pokaÏdé je to jinak, coÏ je pfiíjemné.
ZároveÀ té profesi rozumí, takÏe chápe, co
v‰echno obná‰í. Pro ãlovûka mimo divadlo
mÛÏe b˘t tûÏké pochopit jeho provoz a ãaso-
vou nároãnost. Ale jsou v˘jimky, které to chá-
pou, coÏ velmi obdivuju.
Máte nûjakou vysnûnou roli?
Nemám. A jestli jsem nûkdy mûla? Asi jsem
vÏdycky chtûla hrát komplikované postavy,
nejspí‰ proto, Ïe jsem svÛj Ïivot vnímala jako
komplikovan˘. Teì mám ale radûji postavy
s pozitivním a radostn˘m nábojem, zfiejmû
proto, Ïe se mÛj pfiístup k Ïivotu taky tak pro-
mûnil…
Jak odpoãíváte, kdyÏ mÛÏete? 
Nejradûji venku v lese, pokud je to jen trochu
moÏné. Ale dovedeme si to s Kubou fantas-
ticky uÏít, i kdyÏ jen zÛstaneme doma, protoÏe
to jsou pro nás vzácné chvíle. Nûco si tfieba
uvafiíme a jenom si povídáme nebo se na nûco
spolu podíváme. UÏ jsem se to na‰tûstí na-
uãila, aspoÀ na chvilku vypnout a jen tak pro-
stû b˘t.
Jak ãasto do roka se vám to po‰tûstí?
No, brala bych, kdyby to bylo ãastûji, pracu-
jeme na tom (smích). Ale zase, kdyÏ jsou ty
chvíle vzácné, o to víc si to vlastnû uÏíváme.
TakÏe je to zase tak, jak má b˘t.

Text: (jih),
foto: jef Kratochvil

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 pfii-
pomeÀme alespoÀ Jesus Christ Superstar, Josef a jeho
úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È, Evita ãi Koãky. Od nové
sezóny zdobí ná‰ repertoár dal‰í titul z dílny tohoto
mága hudebního divadla. Pískání po vûtru je muzi-
kál inspirovan˘ stejnojmenn˘m filmem z roku
1961, kter˘ se stal pfiedev‰ím v anglosaském svûtû
velmi oblíben˘m. Filmov˘ scénáfi vznikl podle no-
vely Mary Hayley Bellové a byl nominován na pût
britsk˘ch filmov˘ch cen. Vypráví pfiíbûh tfií farmáfi-
sk˘ch dûtí z Louisiany, které ve stodole náhodou
narazí na záhadného muÏe, a ovlivnûny pfiíbûhy,
které poslouchají v nedûlní ‰kole, ho zaãnou pova-
Ïovat 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 reali-
tou. Touto inscenací navazujeme i na na‰i dlouho-
letou 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.

William Shakespeare:
KRÁL LEAR
Îil byl mocn˘ král, kter˘ mûl tfii dcery – Goneril,
Regan a Kordélii. I rozhodl se jednoho dne rozdûlit
mezi nû fií‰i podle toho, jak˘mi slovy dokáÏí vyjá-
dfiit svou lásku k nûmu... Pohádkov˘ pfiíbûh, pra -
starou keltskou povûst pozvedl alÏbûtinsk˘ génius
do velkého dramatu. Základní konflikt hry, která
b˘vá spolu s Hamletem pokládána za vrchol Shake-
spearova tragického umûní, tvofií protiklad starého,
patriarchálního svûta a svûta nového, bezohlednû
individualistického. V samém srdci tohoto dramatu
lidského údûlu je velik˘ obraz poutníka a cesty. Vy-
hnan˘ král putuje z paláce do pusté pfiírody, od
p˘chy k pokofie, od panovaãné a autoritáfiské sebe-
stfiednosti k soucitu a odpu‰tûní, od královské ko-

runy ze zlata, symbolu slávy, bohatství a moci, 
k vûneãku z plevele a polního kvítí, od samolibého
rozumu k ‰ílenství jako paradoxnímu zdroji po-
znání o neuchopitelném smyslu v‰eho pozemského
úsilí, o skrytém v˘znamu v‰eho pozemského bytí.
Toto geniální dílo, napsané pfied ãtyfimi stoletími,
svou básnickou silou, strhující, tfiebaÏe syrovou v˘-
povûdí a naléhavostí otázek, které klade, se hluboce
dot˘ká nás v‰ech. V titulní roli se vám pfiedstavuje
Boleslav Polívka.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Boleslav Polívka, Hana Kováfiíková nebo
Pavla Vitázková, Lenka Janíková nebo Ivana VaÀ-
ková, Markéta Pe‰ková nebo Ivana Odehnalová,
Petr ·tûpán, Viktor Skála, Michal Isteník, Zdenûk
Junák 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 osamû-
lej‰ím se stává. S pfiíchodem Satany se si tuace je‰tû
pfiiostfiuje, aãkoliv Johnny koneãnû uvidí svût kolem
sebe, svoji du‰i zcela ztrácí. Na‰tûstí je tu je‰tû
Marie, která na starou lásku nezapomíná a stojí jí
za to o ni, respektive o nûj, bojovat i se samotn˘m
peklem… Vedle nového, aktuálního pojetí zná-
mého pfiíbûhu nabízí muzikál hudbu slavného 
a zku‰eného nûmeckého producenta a autora
Ralpha Siegela, jehoÏ písnû pro rÛzné interprety nû-
kolikrát vyhrály mezinárodní soutûÏ Eurovize.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jifií Mach nebo Du‰an Vitázek, Lucie Ber-
gerová nebo Hana Holi‰ová nebo Svetlana Jano-
tová, Radka Coufalová nebo Andrea Zelová, Alan
Novotn˘ nebo Ale‰ Slanina a dal‰í.

hrajeme

S Ivanou Odehnalovou 
v komedii ·kola základ Ïivota,

reÏie: Hana Bure‰ová
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2.1. sugar! (někdo to rád horké)so 19.00

3.1. sugar! (někdo to rád horké)ne 19.00

4.1. sugar! (někdo to rád horké)po 19.00

5.1. červené kometyút 19.00 C2

6.1. červené kometyst 19.00 A3

7.1. červené kometyčt 19.00 A4

8.1. červené kometypá 19.00 E5

9.1. červené kometyso 19.00 A6

10.1. Podivny ́ případ se psemne 18.00

11.1. Podivny ́ případ se psempo 19.00

12.1. červené kometyút 19.00 E2

13.1. červené kometyst 18.00 SP

14.1. červené kometyčt 19.00 AB4

15.1. jménopá 19.00 X2016

17.1. jménone 19.00 A2016

18.1. mrtvé dušepo 19.00 Z2016

19.1. stry ́ček váňaút 19.00

20.1. stry ́ček váňast 19.00

21.1. splašené nůžkyčt 19.00

23.1. splašené nůžkyso 19.00

24.1. dokonalá svatbane 19.00

25.1. dokonalá svatbapo 19.00

27.1. mrtvé dušest 19.00 M2016

28.1. mrtvé dušečt 10.30 zadáno

28.1. jménočt 19.00 T2016

29.1. jménopá 19.00 R2016

30.1. vrabčák a andělso 19.00

31.1. vrabčák a andělne 18.00

10.1. tříkrálovy ́ koncertne 17.00 zadáno 

15.1. titanicpá 14.00

15.1. titanicpá 19.00 A5/AB5

16.1. titanicso 19.00 P

17.1. titanicne 19.00 D/E7

18.1. titanicpo 19.00 A1/AB1

19.1. titanicút 19.00 A2/AB2

20.1. titanicst 19.00 A3/AB3

21.1. titanicčt 19.00 C4

22.1. titanicpá 19.00 C5/E5

23.1. titanicso 14.00

23.1. titanicso 19.00 A6/AB6

24.1. titanicne 18.00

25.1. titanicpo 19.00

26.1. titanicút 19.00 C2/E2

27.1. titanicst 18.00 SP

28.1. titanicčt 19.00 A4/AB4

29.1. titanicpá 18.00

30.1. titanicso 19.00

31.1. titanicne 18.00

TITANIC

1.12. mrtvé dušeút 18.00 P18

2.12. mrtvé dušest 18.00 PPP

3.12. mrtvé dušečt 18.00 PP1

4.12. brouk v hlavěpá 19.00

5.12. brouk v hlavěso 18.00

6.12. splašené nůžkyne 17.00 zadáno

7.12. vrabčák a andělpo 19.00

8.12. vrabčák a andělút 18.00

10.12. těžká barboračt 18.00

18.12. červené kometypá 14.00

18.12. červené kometypá 19.00

19.12. červené kometyso 19.00 P

20.12. červené kometyne 19.00 D

21.12. červené kometypo 19.00 A1

22.12. křídla 2014/2015út 18.00

27.12. dvojitá rezervacene 18.00

28.12. dvojitá rezervacepo 19.00

29.12. splašené nůžkyút 18.00

30.12. červené kometyst 19.00

31.12. červené kometyčt 18.00

1.12. let snů liliút 18.00

2.12. let snů lilist 18.00

3.12. let snů liličt 18.00

5.12. let snů liliso 14.00 zadáno

7.12. král learpo 18.00 SP

8.12. král learút 19.00 A2/AB2

9.12. král learst 19.00

11.12. donaha!pá 19.00 zadáno

12.12. donaha!so 19.00

13.12. donaha!ne 18.00

14.12. donaha!po 19.00

17.12. Pískání po větručt 19.00 A4/AB4

18.12. Pískání po větrupá 19.00 C5/E5

19.12. Pískání po větruso 14.00

19.12. Pískání po větruso 19.00 A6/AB6

20.12. Pískání po větrune 14.00

20.12. Pískání po větrune 18.00

21.12. Pískání po větrupo 18.00

22.12. vánoční koncert javory + javory beatút 18.00

23.12. vánoční koncert javory + javory beatst 15.00

23.12. vánoční koncert javoryst 18.00

27.12. sněhurka a sedm trpaslíkůne 14.00

27.12. sněhurka a sedm trpaslíkůne 18.00

28.12. sněhurka a sedm trpaslíkůpo 14.00

28.12. sněhurka a sedm trpaslíkůpo 18.00

30.12. johnny bluest 19.00

31.12. johnny bluečt 18.00

Spla‰ené nÛÏky

Pískání po vûtru
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Jule Styne, Bob Merrill, Peter Stone:
SUGAR! (NùKDO TO RÁD HORKÉ)
Muzikál vznikl na základû legendárního filmu
Nûkdo to rád horké s Marilyn Monroe. Dva chudí
muzikanti se náhodou pfiipletou do války ma -
fiánsk˘ch gangÛ. Jsou pronásledováni a nezb˘vá
jim nic jiného, neÏ se bezpeãnû ukr˘t. Pfievlékají
se do Ïensk˘ch ‰atÛ a nechávají se zamûstnat 
v kapele odjíÏdûjící na turné na Miami Beach.
Florida se pro bezprizorní muzikanty stává jedi-
neãnou pfiíleÏitostí, jak zmizet mafii z oãí... Jejich
bláznivé dobrodruÏství v‰ak zdaleka nekonãí!
Díky svému pfiestrojení zaÏívají bezpoãet komic-
k˘ch situací, a aby toho nebylo málo, oba na‰i
hrdinové se zamilují do kouzelné zpûvaãky 
a hráãky na ukulele jménem Sugar. Jako by tohle
v‰echno nestaãilo, jednoho z na‰ich okouzlují-
cích hudebníkÛ v dámské róbû poÏádá postar‰í
milionáfi o ruku...
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Mária Lalková nebo Ivana Odehnalová
nebo Barbora Remi‰ová, Petr ·tûpán nebo
Roman Vojtek, Milan Nûmec nebo Ale‰ Slanina,
Michal Isteník a dal‰í. 

Peter Stone, Maury Yeston:
TITANIC
V roce 1997 mûl na Broadwayi premiéru
muzikál inspirovan˘ osudem nejslavnûj‰í
námofiní katastrofy v‰ech dob. Muzikálov˘ titul
Titanic vyhrál pût Cen Tony, vãetnû té za nejlep‰í
muzikál! Jeho první uvedení zaznamenalo pfies
osm set repríz a zatím byl pfieloÏen do ‰esti
jazykÛ. Autofii vypovídají o tom, co dvacáté
století lidstvu pfiineslo v oblasti technického
pokroku, kter˘ je zde konfrontován s velk˘mi
tfiídními rozdíly spoleãnosti i se soukrom˘mi
Ïivoty kaÏdého konkrétního jednotlivce. Pfiíbûh
divadelní verze známé události tvofií vedle
za‰tiÈujícího tématu údajnû nepotopitelné lodi
osudy skuteãn˘ch lidí – posádky, cestujících,
reáln˘ch i smy‰len˘ch postav. Setkáváme se tedy
s kapitánem E. J. Smithem, lodním konstruk -
térem Thomasem Andrewsem, hlídkujícím
Frederickem Fleetem ãi telegrafistou Haroldem
Bridem, jejichÏ reálné Ïivoty jsou zde provázány
s vyprávûním o bûÏn˘ch pasaÏérech, mezi nimiÏ
jsou zástupci v‰ech tfiíd – tfii mladé Irky touÏící

v Americe najít své ‰tûstí, obchodníci, ktefií se
chtûjí dostat mezi spoleãenskou smetánku, 
a koneãnû i oni v˘stfiední milionáfii, ktefií si
nemohou takovou událost, jako je vyplutí
nejvût‰í lodi na svûtû, nechat ujít. Mozaika tûchto
drobn˘ch lidsk˘ch osudÛ tvofií celkov˘ obraz
silného pfiíbûhu, kter˘ si vÏdy pfii vzpomenutí na
zkázu Titanicu pfiipomínáme. Muzikál uvedeme
v ãeské premiéfie!
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jifií Hork˘ nebo Zdenûk Junák, Stanislav
Slovák nebo Petr ·tûpán, Petr Gazdík nebo Karel
·karka, Zdena Herfortová nebo Erika
Kubálková, Markéta Pe‰ková nebo Barbora
Remi‰ová nebo Eli‰ka Skálová, Jan BroÏek nebo
Marek Koláfi a dal‰í.

Anton Pavloviã âechov:
STR¯âEK VÁ≈A
Dûj se odehrává na zapadlém venkovském statku,
kam pfiijíÏdí penzio novan˘ profesor Serebrjakov
se svou mladou a krásnou Ïenou Jelenou. Na
statku hospodafií bratr profesorovy první Ïeny
Vojnickij – str˘ãek VáÀa, a SoÀa, Serebrjakova
dcera z prvního manÏelství. Náv‰tûva honorace 
z mûsta obrátí zabûhnut˘ chod hospodáfiství na-
ruby. Snídá se v poledne, obûdvá veãer. Îeny pijí,
zpívají a pláãou nad promarnûn˘mi moÏnostmi.
MuÏi pijí, zpívají a pláãou nad promarnûn˘mi
moÏnostmi je‰tû o poznání více. A úroda zatím
hnije. Serebrjakov b˘val VáÀov˘m idolem; ve vífie
v profesorovy schopnosti na nûho VáÀa dlouhá
léta ochotnû dfiel a zfiekl se vlastních ambicí. Teì
se v‰ak vyjeví, Ïe profesor je jen nadutá vûdecká
nula a egoistick˘ parazit. VáÀa uÏ nemá proã
Ïít… Inu, souboj vá‰ní, sebeklamÛ, rozbit˘ch
iluzí, nenaplnûn˘ch nadûjí a neopûtovan˘ch
lásek: nadmíru pÛsobiv˘ nadãasov˘ obraz zpÛ-
sobu Ïivota druhu homo sapiens. Hru plnou hu-
moru a smutku napsal doktor âechov pfied sto
dvaceti roky, ale to ãechovovské trápení, trapnosti
a smû‰nosti nám nejsou vÛbec vzdálené…
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Viktor Skála, Petr ·tûpán, Zdenûk Junák,
Ivana VaÀková, Lenka Janíková nebo Svetlana Ja-
notová, Jan Mazák, Miroslava Koláfiová, Eva Je-
línková, Patrik Bofieck˘ a Jaroslav Zádûra. 
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Usmûvav˘, v pohodû, se zvuãn˘m melodic-
k˘m hlasem, obvykle kolem sebe ‰ífií dobrou
náladu, i kdyÏ toho o sobû nikdy moc ne-
namluví. Pohodáfi, kter˘ cel˘ Ïivot Ïije divad-
lem a pro divadlo. V pûta‰edesáti pofiád
v dobré kondici, na kole ãi tenisovém kurtu
je‰tû dokáÏe dÛkladnû prohánût mnohem
mlad‰í roãníky. Jestli se o nûkom dá fiíct, Ïe
patfií neodmyslitelnû k souboru Mûstského
divadla Brno a Ïe je souãástí nûãeho, ãemu se
fiíká rodinné stfiíbro, pak to je urãitû Ladislav
Koláfi. Pro kolegy i pfiátele uÏ po léta Láry.
Narodil se v roce 1950, za dal‰ích dvacet let
zaãal hrát, v roce 1990 dostal stálé angaÏmá
v konãícím Divadle bratfií Mr‰tíkÛ, které se
mûnilo za vcelku dramatick˘ch okolností na
Mûstské divadlo Brno.
Vûfiíte na sílu ãísel, na osud vycházející z nu-
merologie?
Nikdy jsem nad tím takhle nepfiem˘‰lel 
a vlastnû mû ani nikdy nenapadlo, jak to mám
dosud kulatû poskládané. Prostû to tak je. Ur-
ãitû je v‰ak pravda, Ïe ten rok 1990, kdy jsem

vstoupil na zdej‰í scénu, byl pro mû jedním
z nejdÛleÏitûj‰ích okamÏikÛ kariéry.
Kdy jste zaãal mít o divadlo zájem?
Myslím, Ïe jsem nikdy ani niãím jin˘m neÏ
hercem nechtûl b˘t. Moje maminka vedla dra-
matick˘ krouÏek v Dûlnickém domû v Ju -
liánovû a já jsem tam s ní, co si pamatuji, od
maliãka chodil. Maminka mû od toho sice
zpoãátku zrazovala, s tím, Ïe se neuãím texty,
ale nakonec jsem se k divadlu dostal. I do zá-
kladní ‰koly jsem chodil hned v sousedství
Dûlnického domu na Jamborovu, pozdûji
jsem pfie‰el na Balbínovu. A uÏ tehdy jsem do-
cházel do dramatického krouÏku. Prostû mû
to nadchlo. Pak jsem se sice napoprvé nedostal
na konzervatofi, takÏe jsem zaãal studovat teh-
dej‰í SVV·, ov‰em napodruhé se to jiÏ poda-
fiilo. Tehdy byla je‰tû konzervatofi tfiíletá. Po
jejím absolvování se ale situace opakovala a ani
na JAMU mû nepfiijali napoprvé. V té dobû
jsme jiÏ také ãekali dítû, syna, takÏe jsem ‰el
do angaÏmá do operety v Olomouci. Tam
jsem to vydrÏel pÛldruhého roku. Táhlo mû to

rodinné zlato

ladislav kolář



ov‰em zpátky do Brna a nakonec jsem dostal
angaÏmá v Redutû. Také na této operetní
scénû jsem byl asi rok a pÛl. Z Reduty jsem
‰el na volnou nohu a k tomu jsem na tehdej-
‰ím Kulturním a vzdûlávacím stfiedisku dûlal
takzvaného kulturního referenta. 
To zfiejmû ale byla dost kru‰ná doba.
Ale vÛbec ne. Nemûl jsem si na co stûÏovat 
a na tehdej‰í pomûry jsem si snad ani nemohl
nic lep‰ího pfiát. Hrál jsem ve Flédû, kde byla
tenkrát zamûstnaná i moje Ïena, která hrála se
mnou. Byli jsme placeni od pfiedstavení, uÏ si
nepamatuji, kolik to bylo, ale fungovalo nám
to. Bylo to asi dva a pÛl roku do pûtasedmde-
sátého. Mimo to jsem jezdil je‰tû i s tehdy po-
pulárním zájezdov˘m estrádním pofiadem
Brno vás baví. No a od roku 1977 jsem byl
mimo jednoroãní pauzy, kdy jsem si odskoãil
do Zlína, aÏ do toho roku 1990 v angaÏmá
v Uherském Hradi‰ti.
O divadle v Uherském Hradi‰ti se fiíká, Ïe má
hodnû kompaktní soubor, kter˘ je v mnoha
ohledech v˘jimeãn˘. Jak se vám odtud odchá-
zelo?
Mnû? Jednoznaãnû dobfie. Vracel jsem se zase
domÛ, do Brna. ManÏelka tam sice je‰tû asi

rok zÛstávala, ale pak pfiijela také. Byl to pro
nás úplnû nov˘ start Ïivota. Mnû se totiÏ splnil
dávn˘ sen. Já jsem si vÏdycky pfiál hrát tady,
v tomto baráku, v divadle na Lidické ulici.
Bylo to tehdy je‰tû Divadlo Bratfií Mr‰tíkÛ,
pfiijímal mû fieditel Kolegar. Potom jsem uÏ
nikdy nepom˘‰lel na odchod jinam. A Brno
je pfiece jen jiné neÏ oblast, je velkorysej‰í v fie-
‰ení mezilidsk˘ch vztahÛ. Mou první insce-
nací byli Profesionálové. Bylo to hezky udûlané,
ale nebylo to nic moc pro lidi.
Jak jste vnímal tehdej‰í atmosféru po pfiíchodu
do Brna? VÏdyÈ tenkrát nemûlo zdej‰í divadlo
zrovna rÛÏové vyhlídky. 
O vyhlídkách se ani snad moc nedalo mluvit.
Spí‰ se rozhodovalo, jestli divadlo fakticky
bude, ãi nebude. No a vidíte, já jsem nûja-
kému pesimismu vÛbec nepodléhal. Prostû
jsem tak nûjak vnitfinû vûfiil, Ïe to musí fun-
govat a Ïít dál. Jenom jsem se v duchu modlil,
aby lidi zase do divadla zaãali chodit, a k tomu
pfiedev‰ím díky dne‰nímu fiediteli Stanislavu
Mo‰ovi záhy do‰lo. Sny svatojánsk˘ch nocí udû-
laly ten úÏasn˘ obrat, byl to nov˘ start zájmu
o na‰e divadlo a ten se vlastnû je‰tû od té doby
nezastavil a je to uÏ jen lep‰í a lep‰í.
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Máte pfiehled, kolik jste vlastnû ztvárnil rolí
ve své dosavadní kariéfie?
Kdysi jsem si jak˘si pfiehled vedl. Asi by se to
dalo dohledat, ale upfiímnû to nepovaÏuji za
dÛleÏité. Prostû jich bylo mnoho a nûjak dál
se tím nezab˘vám. KaÏdá taková statistika je
podle mû docela sporná. Nûkdo mÛÏe mít na
kontû stovky rolí a diváci si ho ani nezapama-
tují. Jiní za sebou mohou mít jen desítky rolí,
o kter˘ch se dlouho mluví.
Máte je‰tû svÛj hereck˘ sen? Roli, kterou byste
chtûl dostat?  
Mám. Je‰tû jednou bych si chtûl zahrát Zorbu.
Sice jsem ho hrál uÏ dvakrát, v dvaadevadesá-
tém to bylo tady v Brnû, pak o nûkolik let poz-
dûji v Plzni. Ale chtûl bych si ho dát je‰tû
jednou. A to by myslím uÏ staãilo. Musím brát
zfietel na fakt, Ïe se uÏ pfiece jen hÛfi uãím. To,
co uÏ v hlavû je, to se bez problémÛ vybaví,
ov‰em kaÏd˘ nov˘ text vyÏaduje déle ãasu.
Jako by to do tûch dráÏek ‰lo nûjak pomaleji
nebo co (smích). Já se navíc nevydrÏím dlouho
a systematicky uãit. âtvrt hodina, dvacet
minut a musím si dát pauzu, tfieba dvû ho-
diny. A je‰tû navíc musím poãítat s tím, Ïe ãím
krat‰í text, tím hÛfi se mi uãí. Sice to zní nelo-
gicky, ale tak to mám odjakÏiva. Poslední roli,
kterou mám, je v muzikálu Pískání po vûtru.
Mimochodem muzikou opravdu jedna z nej-
hezãích vûcí, které jsem na jevi‰ti sly‰el. Je to
men‰í role, tak tam toho moc nemám, ale
dost jsem se na to nadfiel. Pfiedtím jsem mûl

pfiíkladnû nepomûrnû vût‰í krásnou roli v Os-
trovû pokladÛ a Ïádn˘ problém to nebyl. No,
a kdyÏ dáváme Jakuba a jeho pána, tak tam
mám aÏ na konci jen asi sedm vût. A to si ani
nepfiejte vûdût, jak velkou trému pfied pfiedsta-
vením mám. Obdobné problémy vznikají –
alespoÀ pro mû, kdyÏ pfiijde na uãení role
v cizím jazyce pfii na‰ich zájezdech do zahra-
niãí. Snad nejhor‰í to bylo se ‰panûl‰tinou.

Nûkteré pasáÏe znám doteì, ale byla to fakt
dfiina.
Myslím, Ïe by do vás nikdo nefiekl, Ïe míváte
trému.
Zdání klame. Není to samozfiejmû vÏdycky 
a asi záleÏí na tom, jak˘ pfiíbûh se na jevi‰ti
odehrává, ale nûkdy se to opravdu stane a je
to hodnû silné. Ve Sklenûném pokoji mám na
zaãátku jen dvû vûty a to jsem mûl je‰tû vût‰í
trému. Ale tento stav mívá víc kolegÛ. Ono je
to nûkde v podvûdomí. A dáno je to i tím, Ïe
kdyÏ se v mnoÏství nûkolika set vût jedna po-
kazí, tak se celkem nic nedûje a dá se to v kon-
textu napravit. Ale kdyÏ se ze ãtyfi nepovedou

dvû, tak uÏ je to dost blbé...
Soubor Mûstského divadla Brno je z velké vût-
‰iny sloÏen˘ z mlad˘ch energick˘ch lidí. Jak se
mezi nimi cítíte a jak se vám napfiíklad spo-
lupracuje s reÏiséry, ktefií jsou leckdy i víc neÏ
o jednu generaci mlad‰í?
Ti mladí nám star‰ím dávají jaksi zapome-
nout, Ïe léta neúprosnû bûÏí. Je mi mezi nimi
samozfiejmû dobfie. Já osobnû jsem mimo di-

Vstup na zdej‰í scénu byl pro mû jedním 
z nejdÛleÏitûj‰ích okamÏikÛ kariéry.

V muzikálu Pískání po vûtru,
reÏie: Petr Gazdík

S Miroslavou Koláfiovou 
v muzikálu ·umafi na stfie‰e,

reÏie: Pavel Fieber
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vadlo spí‰e introvert, myslím, Ïe se dost roz-
dám na jevi‰ti, a pak uÏ se tolik nepotfiebuji
pfiedvádût ve spoleãnosti, asi dávám více pfied-
nost klidu, ale jednoznaãnû mám ten diva-
delní Ïivot se v‰ím, co k nûmu patfií, rád. 
A s mlad˘mi ãi mlad‰ími reÏiséry rozhodnû
problém nemám. Ti na‰i obvykle velmi dobfie
vûdí, co po nás chtûjí, já jim vûfiím a nechám
se vést. Samozfiejmû, Ïe se obãas stane, Ïe mám
trochu jin˘ názor ãi pohled na vûc, ov‰em to
se pak snaÏím postupovat tak, abych si svoji
verzi aspoÀ ãásteãnû prosadil, ale aby to nebyl
konfliktní postup. Spí‰e k tomu dojdeme s re-
Ïisérem vzájemn˘m úsilím a nejlep‰í je, kdyÏ
on to ani nepozná (smích). 
O hercích se fiíká, Ïe mají své rituály. Patfiíte
taky mezi nû?
Asi ano. Pfied kaÏdou premiérou si vlezu
zhruba na hodinu do vany a tam v klidu rela-
xuji. A teì uÏ to vlastnû dûlávám nejen pfied
premiérou.
Stává se, Ïe si potfiebujete odpoãnout i po pfied-
stavení?

Obvykle ne. Jen nûkdy, kdyÏ jde o nároãnûj‰í
premiéru, tak jsem rád, kdyÏ si mÛÏu den dva
oddechnout, ale jinak mi na odpoãinek staãí
divadelní prázdniny, popfiípadû chalupa, kte-
rou mám v Halenkovicích. Tam se sejdeme
s kamarády, ti mají také blízko ke kum‰tu, 
a probereme svût. Relaxací je urãitû i tenis,
kter˘ si rád zahraju. A kdyÏ nejsem lín˘, jako
tomu bylo leto‰ní sezónu, rád se projedu na
kole. Letos jsem to hodnû o‰idil, ale pfií‰tí rok
se polep‰ím a zaãnu jezdit uÏ od jara. K od-
poãinku nám pomáhají i na‰i psi, máme re-
trívry, ov‰em dokáÏu si pfiedstavit, Ïe jednou,
aÏ pÛjdu do skuteãného hereckého dÛchodu,
pofiídím si k retrívrÛm jako kamaráda kníraãe.
Psa, kterého jsme mûli kdysi. MoÏná dva. 
A s tûmi zakotvím na chalupû. Ale na to je
snad je‰tû dost ãasu, byÈ dÛchodce vûkem
vlastnû uÏ jsem.

Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil

Profesní Ïivot zasvûtila tfiem divadlÛm, ten
osobní sv˘m tfiem dûtem. Tolerantní k jina-
kosti, stále se uãíc nûãemu novému, trpûlivû
pronikajíc do jednání a my‰lení sv˘ch rolí, 
bojovnice, která nikdy nic nevzdala a vÏdy bo-
jovala aÏ do konce… Hereãka Irena Konvali-
nová nás opustila po dlouhé tûÏké nemoci ve
vûku nedoÏit˘ch 60 let v pátek 20. listopadu
2015.

Její dûtství je neodmyslitelnû spojeno se se-
verní Moravou, narodila se v pfiedveãer Vánoc
23. prosince 1955 do malé vsi Gruãovice 
u Odersk˘ch vrchÛ do kantorské rodiny, coÏ
pfiedurãilo její studium na Stfiední pedago-
gické ‰kole v Krnovû. Po maturitû si vybrala
dráhu hereckou, v letech 1974–1978 vystu-
dovala obor ãinoherního herectví na Janáã-
kovû akademii múzick˘ch umûní, kde kromû
jin˘ch potkala také svého prvního manÏela,
ZdeÀka âernína. Spolu s ním a ostatními spo-
luÏáky ode‰la v roce 1978 z Brna do Severo-
moravského divadla v ·umperku, kde strávila
dvû sezóny. JiÏ zde se zaãal formovat osobit˘
profil disciplinované hereãky, udrÏující si po-
tfiebn˘ smysl pro odstup od role, ov‰em s pa-
tfiiãn˘m zaujetím, pfiesností a kázní. Zájem 
o Irenu Konvalinovou projevilo hned nûkolik
ãesk˘ch divadel, ze ·umperka v‰ak nakonec
ode‰la zpût do Brna, kde od sezóny 1980/81
získala stálé angaÏmá v Mahenovû divadle,
v nûmÏ s krátk˘mi pfiestávkami strávila bez-
mála dvû desítky sezón. Bûhem tûchto let
ztvárnila nespoãet komediálnû ladûn˘ch i tra-
gicky pfiedznamenan˘ch postav.

K 1. lednu 2000 se stala nedílnou souãástí
a pevnou oporou hereckého souboru Mûst-
ského divadla Brno, kde nadále okouzlovala
diváky i kolegy svou prostou opravdovostí, za-
chovávající autentiãnost projevu, a to napfií-
klad v inscenacích Na‰i furianti (·umbalka),
Parazit (Madame Narbonnová), Sluha dvou
pánÛ (Smeraldina), Kamenn˘ host aneb Prosto-
pá‰ník (Donna Isabella), Amfitryon (Charis),
Racek (Irina Arkadinová), Tfii mu‰ket˘fii (Pro-
kurátorka), Faidra (ChÛva Faidfiina), Cid (Le-

onora), V‰emocn˘ pan Krott (Elfiãka), ·kola zá-
klad Ïivota (dûjepisáfika Suchánková). Roz-
hodnû nelze zapomenout na její vrchní sestru
Ratchedovou v Pfieletu nad kukaããím hnízdem,
královnu AlÏbûtu v Marii Stuartovnû, Marii
Fjodorovnu ve Smrti Pavla I. ãi Dafné v Do-
konalé svatbû. Poslední inscenací, v níÏ stanula
na divadelním jevi‰ti, byla komedie Dvojitá
rezervace, ve které nastudovala roli puritánské
spisovatelky Smythové. Bûhem svého dlouho-
letého angaÏmá v MdB se znovu vdala, za 
divadelníka a politika Martina Porubjaka 
(+ 27. 3. 2015).

Vzdejme úctu oddané matce, charakterní
hereãce, usmûvavé a energické Ïenû, nezlomné
bojovnici, která zdolala mnohá Ïivotní úskalí
a nesklonila hlavu ani ve svém posledním boji
se zákefinou nemocí.

in memoriam

irena konvalinová

S Martinem Havelkou 
v komedii ·kola základ Ïivota,

reÏie: Hana Bure‰ová
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LLOYD WEBBER V RUKOU PROFÍKÒ
V Mûstském divadle Brno sáhli znovu po díle
hitmakera Andrewa Lloyda Webbera, muzi-
kálu Pískání po vûtru z roku 1997, kter˘ se na
ãesk˘ch jevi‰tích je‰tû nehrál. (…) Aãkoliv (…)
se tu zkrátka jen znovu dozvíme, Ïe ãistota
dûtského srdce bude nejspí‰ v prÛbûhu na‰ich
ÏivotÛ nenávratnû po‰kozena a zadupána, mu-
zikál je pfiesto velmi dobr˘. Ze dvou dÛvodÛ:
hudbu sloÏil kouzelník Andrew Lloyd Webber
a inscenace se ujalo vrcholnû profesionální
Mûstské divadlo. A právû za dokonalostí
skvûlé muziky, vynikajících hereck˘ch, pûvec-
k˘ch i taneãních v˘konÛ a bezchybné spolu-
práce v‰ech dal‰ích sloÏek se na muzikály
chodí. Pfii premiéfie se k velmi dobrému zpûvu
Petra Gazdíka v hlavní roli vûznû-JeÏí‰e pfiidal
navíc skuteãnû profesionální v˘kon jeho ma-
lého syna Josefa Gazdíka coby jednoho ze tfií
ústfiedních sourozencÛ. A skvûlá byla i Eli‰ka
Skálová v dokonale padnoucí roli novodobé
Máfií Magdalény nejen díky svému naturelu,
ale i velmi slu‰n˘m pûveck˘m schopnostem.

Jana Soukupová, 
Mladá fronta Dnes, 26. 10. 2015

KLASIKOVO 
UPÍSKNUTÍ 
DO VùTRU
(…) Vánoãní snûní party
dûtí kolem Vla‰tovky,
Ro‰Èandy a UboÏáãka v ro -
dinû bez maminky rozjitfií
fantazii, takÏe v tajem-
ném MuÏi, kter˘ je divá-
kÛm pfiedhazován jako
moÏn˘ uprchl˘ trestanec,
spatfií JeÏí‰e Krista. Stfiet
svûta dûtí na území do-
spûl˘ch je moÏné vyobra-
zit jako svár Ïivotem je‰tû

nezkaÏeného, nepokfiiveného, nezpochybnû-
ného vûdomí s úhyby dospûlé ideologické
pfiedpojatosti, aÈ uÏ spoleãenské, náboÏenské
ãi politické. (…) Dvû kvality opravÀují uve-
dení Pískání po vûtru na ãeské jevi‰tû. První je
Lloyd Webber. (…) A potom je tu profesi-
onální v˘kon sedmdesátiãlenného hereckého
ansámblu, v ãeské kotlinû bezkonkurenãního.
V‰emu na první premiéfie vévodil perfekci-
onistick˘ part Petra Gazdíka v roli MuÏe 
a bezchybn˘ Du‰an Vitázek jako hejsek Amos.
Lyrick˘, a skoro je‰tû dûtsk˘ projev, ocení
kaÏd˘ ve Vla‰tovce Eli‰ky Skálové a její proti-
klady ve v˘konu Viktórie Matu‰ovové 
v Candy. V‰echny dûti na jevi‰ti jsou rozto-
milé, nejvíc Josef Gazdík (UboÏáãek). (…)

Jifií P. KfiíÏ, Právo, 26. 10. 2015

PÍSKÁNÍ PO VùTRU. DùTSKÉ HLÁSKY
A SYROV¯ ZVUK KYTAR 
Velk˘ hereck˘ prostor pro bezmála dvacet
dûtí, v˘borné v˘kony dospûl˘ch sólistÛ 
i orchestru. Mûstské divadlo Brno uvedlo pre-
miéru inscenace muzikálu Pískání po vûtru.
(…) Inscenace v reÏii Petra Gazdíka, kter˘
také ztvárnil jednu z hlavních rolí, je postupnû
gradující podívanou. Kontrastnû se v ní po-
tkávají dûtské hlásky, rozsáhlé sborové pasáÏe
a sólové party hlavních pfiedstavitelÛ. Orchestr
pod vedením Dana Kalouska velmi dobfie

souznûl se zpûváky a místy skvûle vévodil ce-
lému prostoru v takfika rockov˘ch pasáÏích
druhé poloviny pfiedstavení. Webberova
hudba má, stejnû jako u jeho jin˘ch muzikálÛ,
rozmanitost symfonického díla s bezpoãtem
rockov˘ch prvkÛ. Hudba vychází z lyrického,

snad tro‰ku nudného rozjezdu a dostává se aÏ
k ohromn˘m sborov˘m zpûvÛm, nároãn˘m
sólov˘m partÛm a pfiedev‰ím dynamick˘m
orchestrálním pasáÏím, kter˘m nechybí fiízn˘
zvuk kytary. (…)

Magdaléna Baumannová,
www.mestohudby.cz, 26. 10. 2015

PÍSKÁNÍ PO VùTRU
(…) Na pódiu se objeví nespoãet hercÛ.
Témûfi dvacítka dûtsk˘ch hercÛ, na padesát
dospûl˘ch a osmatfiicetiãlenn˘ orchestr – to uÏ
je pofiádná síla. Scénograf Emil Koneãn˘ zvolil
pfiírodní materiály, které navozují venkovské
prostfiedí. Herci se pohybují v dfievûné stodole
plné stohÛ slámy nebo v domech ze dfieva, pfií-
padnû v tunelu opu‰tûné trati. Zbytek noãní 
i denní oblohy nebo mûnící se krajiny pfii jízdû
mûstem na motorce dokreslí mistfii svûteln˘ch
projekcí Petr Hlou‰ek a David Kachlífi. (…)

Kost˘my, které vytvofiila Andrea Kuãerová,
dobfie korespondují s dobou i dan˘mi situ-
acemi. (…) Z dospûl˘ch hercÛ hraje prim Petr
Gazdík ztvárÀující MuÏe, kter˘ podává pû-
vecky i herecky témûfi bezchybn˘ v˘kon. Ke
cti Petra Gazdíka nutno podotknout, Ïe cel˘

kus i reÏíruje. Z Ïensk˘ch pfiedstavitelek asi
nejvíce zaujme mladiãká Eli‰ka Skálová v roli
Vla‰tovky. âist˘ krásn˘ hlas a její jednoduché
a úãelné ztvárnûní dobraãky Vla‰tovky jí sedí.
Nezklame Du‰an Vitázek v roli rozháraného
motorkáfie Amose. Uznání zaslouÏí i Tomá‰
Sagher ztvárÀující tatínka dûtí – farmáfie
Boona. (…)

Katefiina ·ebelová, 
www.epochtimes.cz, 27. 10. 2015

REALITA V KONTRASTU 
S DùTSK¯MI SNY
(…) I pfies poãetné obsazení je muzikálová no-
vinka spí‰e komorní a intimní pfiíbûh o vífie,
potfiebû lásky a porozumûní, ale také o lidské
zlobû a pfiedpojatosti, která mÛÏe mít nedo-
zírné následky. (…) Za zmínku tentokrát
opravdu stojí dût‰tí herci. Nenapí‰u asi nic no-
vého, kdyÏ na jejich v˘kony budu pût chválu.

pokraãování na str. 30

naPsali o nás 
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hrajeme na činoherní scéně19. a 20. ledna 2016

2928

30. října 2015Premiéra muzikálu v amriswilu

sPatz 
und 

engel
režie Stanislav Moša



NÒÎKY A HORMONY 
SE SPLA·ILY V BRNù
(…) Mikolá‰ Tyc a Jan ·otkovsk˘ zadûlali na
kolosální diváck˘ úspûch Spla‰en˘mi nÛÏkami
brnûnsk˘mi, kde vyhlá‰en˘ kadefinick˘ salón
reprezentují neskr˘vanû pánÛm stranící, ãtyfi-
procentní Tony ¤ezníãek a jenom tak maliãko
a pfiimûfienû promiskuitní Barbara Marková.
V jejich podniku se potkávají obchodník se

staroÏitnostmi a dáma z vy‰‰í spoleãnosti, kli-
enti praví, oba s IQ kolem stovky, a dva dal‰í
– jak se ukáÏe, zakuklení detektivové. (…)
Dvojí textová transformace Spla‰en˘ch nÛÏek
zÛstává geniální v tom, Ïe vraha urãují diváci.
Nûktefií kladou tak chytré otázky, Ïe divadlo
podezírám z domluvenosti. A hlavnû: Radka
Coufalová a Igor Ondfiíãek (kadefiníci), Mar-
kéta Sedláãková a Rastislav Gajdo‰ (klienti
praví), Michal Isteník a Vojtûch Blahuta (zá-
kazníci nepraví) geniálnû hrají.

Jifií P. KfiíÏ, Právo, 26. 9. 2015

KDYÎ HLEDI·Tù HLEDÁ VRAHA
(…) Je zfiejmé, Ïe v‰ichni úãinkující pfiistupují
k nezvyklému textu, ru‰ícímu pomyslnou
ãtvrtou stûnu a aktivizujícímu pfiihlíÏející,
s patfiiãn˘m t˘mov˘m nasazením, hereck˘m
apet˘tem a prozatím i smyslem pro ukáznû-

nou souhru, která nevyluãuje rozliãná extem-
pore, ale nemûla by zabíhat do podbízivého
pitvofiení. Vyrovnaní interpreti v odpovídají-
cích kost˘mech Barbary Wojtkowiak a s hu-
debním dokreslením skladatele Jifiího Hájka
dokázali své vûrohodné figury uchopit in-
venãnû a v typovû zfietelné hlasové, pohybové
i mimické charakterizaci. Ve v˘sledku nená-
padn˘m, ale promy‰len˘m reÏijním vedením

se podafiilo udrÏet syÏetovû logick˘ a stylovû
kompaktní celek mírnû promûnlivé délky. (…)
Není snadné vytvofiit artefakt natolik zaloÏen˘
na improvizaci a pfiímé spolupráci s hledi‰tûm.
Velkou zásluhu o to, Ïe se ani pfiedstavení s ra-
zantními vstupy ‰kodolibého ãi provokujícího
publika pfiíli‰ nerozklíÏí, má pohotovû mode-
rátorsky reagující, v˘slechy vedoucí, vy‰etfio-
vací úkony nafiizující a svého horlivého fámula
Vojtûcha Blahutu úkolující IsteníkÛv Poruãík.
Pfies syÏetové peripetie a jejich odli‰né v˘klady
se tedy v nebûÏné kooperaci v‰ech pfiítomn˘ch
Spla‰ené nÛÏky vÏdy doberou jednoho ze tfií
potenciálních pachatelÛ a s tím v reprízách
obmûÀované, pokaÏdé v‰ak inteligentní (ba
moÏná aÏ „adrenalinové“) zábavy.

Vít Závodsk˘, 
Kam v Brnû, listopad 2015
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Od pfiedstavitelÛ dûtsk˘ch rolí se ãasto vyÏa-
duje jen, aby umûli text a pÛsobili na jevi‰ti
pfiirozenû roztomil˘m dojmem. Ov‰em Adam
Gazdík (UboÏáãek) a Alena Juráãková (Ro‰-
Èanda) mají aÏ pfiekvapiv˘ cit pro timing 
a pointování situací, za ãímÏ nejspí‰ stojí i ‰i-
kovná ruka reÏiséra. V Katefiinû Marii Fialové,
která se zhostila role Vla‰tovky, pak Mûstské
divadlo Brno získává novou muzikálovou
hvûzdu. Je pfiíjemné sledovat, jak herecky i pû-
vecky obtíÏnou roli dokáÏe bez chyby zvlád-
nout ve sv˘ch 18 letech. Petr Gazdík (MuÏ)
zpívá i hraje spolehlivû, jak je u nûj ostatnû
dobr˘m zvykem. (…)

Luká‰ Dubsk˘, 
www.i-divadlo.cz, 31. 10. 2015

NAD·ENÉ P¤IJETÍ PREMIÉROVÉHO
UVEDENÍ MUZIKÁLU JOHNNY BLUE
RALPHA SIEGELA
V Brnû slavil svou premiéru muzikál Ralpha
Siegela Johnny Blue. Skladatel znám˘ch hitÛ si
tak splnil svÛj Ïivotní sen, a to s velk˘m úspû-
chem. Ovace vestoje trvaly tfiináct minut. (…)

Muzikál nepfiedstavuje jen fiadu velk˘ch hitÛ
sefiazen˘ch za sebou, ale obsahuje propraco-
van˘ pfiíbûh. (…) Slep˘ pouliãní muzikant
Johnny Blue se v nûm nechá svést ìáblicí Sa-
tanou k uzavfiení obchodu: sláva a navrácení
zraku za Johnnyho du‰i, kterou jeho dívka
Marie tolik miluje. A aãkoli Johnny mÛÏe ko-
neãnû spatfiit svût a uÏívat si ho dosyta, to pod-
statné uÏ nevidí – lásku své Marie, která bojuje
se Satanou, aby opût získala svého Johnnyho.
(…) Siegelovy svûtové hity, které zaznívají 
v muzikálu, oslovují v‰echny polohy divác-
k˘ch emocí. (…) Smích se stfiídá s mrazením
v zádech – pojetí je moderní, s provokativním
pfiepychem, a kost˘my (Andrea Kuãerová)
jsou do detailu láskyplnû propracované. Pfied-
stavení doslova pfiipoutalo na více neÏ dvû ho-
diny k sedadlÛm publikum, které jiÏ od
zaãátku ne‰etfiilo potleskem mezi jednotliv˘mi
vystoupeními. Jevi‰tû, umûlci, hudba – Hu-
dební scéna Mûstského divadla Brno si mÛÏe
dovolit tfiicetiãlenn˘ orchestr – to v‰echno tu
ladí dohromady! (…) 

Ulrike Schmidt, www.tz.de, 30. 3. 2015

MUZIKÁL JOHNNY BLUE NABÍZÍ BA-
REVN¯ KOKTEJL TÓNÒ DO POHODY
(…) Satana Bfiezinové sice nesmrdí sírou a ne-
vzbuzuje dûs, v ãerven˘ch kuÏelech svûtla se v‰ak
ti‰e, nenápadnû a lákavû vtírá pod kÛÏi. S koru-
nou na hlavû, zvuãn˘m hlasem a ìábelskou dél-
kou ‰ortek pfiedstavuje ideál zla souãasnosti. (…)
Muzikál nabízí pestrou smûsici ÏánrÛ, hudba je
chytlavá a nejeden si pfii ní podupává. (…) Mo-
‰ovu ãeskému zpracování pochvalme vtip, situ-
aãní humor zaloÏen˘ na kráse ãe‰tiny neomrzí.
(…) Nápadité choreografie, stfiídání obleãkÛ, 
v dÏínách taneãníci skáãou, v plesovkách od-
tanãí valãík, to v‰e strhává a baví. (…) Muzikál,
jenÏ dává abstraktnímu boji dobra a zla lidskou
tváfi, je trochu nev‰ední a neporovnateln˘. Aã-
koliv nabádá k zamy‰lení, chce pfiedev‰ím bavit,
coÏ se dafií. (…)

Markéta Turková, 
www.munimedia.cz, 8. 4. 2015

pokraãování ze str. 27
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LET KOUZELNOU ELFÍ ¤Í·Í S LILI
(…) Autofii pfied diváky rozehrávají pfiíbûh
pln˘ magie a fantazijních bytostí v tajuplné
kouzelné fií‰i kdesi za hranicí lidského svûta, 
a souãasnû s ním i pfiíbûh lidského trápení, hle-
dání vlastní cesty a víry, a to zejména ve vûku
z nejcitlivûj‰ích, na pfielomu dûtství a dospí-
vání. (…) Obdobnû jako tfieba v Nekoneãném
pfiíbûhu i v LILI je hlavním motivem cesta 
k poznání toho, jak moc je pro lidi dÛleÏitá
fantazie, jak jsou dÛleÏité sny a jak se na fan-
tazii a snûní nesmí zapomínat. (…) V rolích
Oberona a Titánie se stfiídají Igor Ondfiíãek 
a Milan Nûmec s Alenou Antalovou a Janou
Musilovou. Obû dámy jsou v rolích královny
elfÛ i v lidském svûtû Tanji, maminky Lili, v˘-
borné, je sotva moÏné jim cokoli vytknout, aã-
koli obû svou postavu pojímají trochu jinak.
Alena Antalová je víc konfliktní a rázná v po-
stojích ke svému muÏi, a to v obou svûtech,
Jana Musilová naopak pÛsobí dojmem mno-
hem mírnûj‰ím. Obû zÛstávají po celou dobu
herecky naprosto uvûfiitelné a i zpûv je v jejich
podání zcela bezproblémov˘. Rozdíl mezi

Oberony ve svûtû fantazie a Roberty ve svûtû
lidském je patrnûj‰í, jak v hereckém projevu,
kdy Igor Ondfiíãek se drÏí spí‰e onoho pojetí
pfiísného krále a otce, zatímco Milan Nûmec
je o nûco smífilivûj‰í a lépe mu vychází zejména
ta komická pasáÏ, kdy zÛstává na scénû se svou
chotí Titánií/Tanjou sám, tak i v projevu pû-
veckém. Herecky jsou oba pánové naprosto
srovnatelní a závisí jen na vkusu kaÏdého di-
váka, jaké pojetí je mu bliÏ‰í. Kromû v˘‰e zmí-
nûn˘ch postav mají v muzikálu vût‰í úlohu
je‰tû FÛrius, hlavní záporák celého díla, jeho
zvûd Netop˘rus a Nemotorus, troll, kter˘ se
touÏí stát elfem, prÛvodce Lili a její babiãky
Amyry po svûtû elfÛ, trollÛ a kouzel. V tûchto
rolích jsme mûli moÏnost zhlédnout vÏdy obû
alternace, Jana Apolenáfie i Luká‰e Vlãka v roli
FÛriuse, Jifiího Macha a Karla ·karku v roli
Netop˘ruse i Luká‰e Janotu a Jakuba Uliãníka
v roli Nemotoruse. V‰ichni pánové si zaslouÏí
jen pochvaly, v‰ichni své role odvádí profesi-
onálnû a bez váhání. (…)

Iva Bryndová, 
www.musical.cz, 29. 10. 2015

LET SNÒ LILI. FANTASY A SNY MUSÍ
ZVÍTùZIT NAD ZLEM I NAD REALI-
TOU
(…) Ze setrvalé obliby pohádkové fantasy tûÏí
také Let snÛ LILI. Boj mezi trolly a elfy je tady
roubovan˘ na magick˘ pár Oberona a Titanie,
ktefií jsou v civilním lidském svûtû maminkou
Tanjou a tatínkem Robertem. Tento rozhá-

dan˘ a stále zaneprázdnûn˘ manÏelsk˘ pár má
tfiináctiletou dceru Lili, která se cítí uÏ odrostlá
pohádkám o elfech, jak si je s babiãkou vypráví
a maluje do vlastní knihy. (…) ReÏisér Gazdík
sází ponejvíce na tradiãní divadelní kouzla.
TûÏí se tady nejvíce z vizuální opulentnosti, co
se v˘pravy i kost˘mÛ t˘ãe. Fantaskní ráz dûní
pomáhá v brnûnském Mûstském divadle vy-
kreslit bohatá scéna anglického v˘tvarníka Da-
vida Bensona. Benson po stranách jevi‰tû
postavil dva vysoké regály s malovan˘mi kni-
hami, které tvofií také ústfiední dekoraci v po-
zemském dûji‰ti, tedy babiããinû bytû. Kniha je
tady matérií prozrazující nejen moudrost a vû-
dûní pfiedkÛ, ale pfiedev‰ím pomyslnou vstupní
bránou do svûta elfÛ, entÛ a trollÛ. ¤í‰i nad-

pfiirozena v˘tvarník vybavil tajemn˘mi kmeny
ãi visícími girlandami fantaskních kvûtÛ. Je to
velkolepé a supluje onu v˘pravnou pohádko-
vost stejnû jako zejména elfí kost˘my Veroniky
Hindle, která ve shodû s v˘pravou své okfiíd-
lené tvory odûla do pastelov˘ch valérÛ. (…)
ReÏisér Petr Gazdík staví velkolepé pohádkové
obrazy zaplnûné nadpfiirozenou havûtí v kon-

trastu k civilním polohám zaãátku a konce pfií-
bûhu, ze kter˘ch prosakují ãistû dne‰ní a ryze
aktuální naráÏky na rodinnou nesoudrÏnost 
a absenci normální pospolitosti, kterou mohou
smrtelníci elfÛm, trollÛm ãi entÛm jenom zá-
vidût. (…) Velk˘m pfiekvapením kusu je Na-
tálie Grossová v hlavní roli Lili. Mladá dívka
odzbrojí diváka suverenitou hereckou i pûvec-
kou, stejnû jako pfiesvûdãiv˘m finále, kdy je na
scénû zmítána pochybami, zda pfiitakat lsti-
vému samozvanému králi trollÛ FÛriovi, nebo
se dát na stranu dobra. Grossová i tyto vypjaté
polohy zvládá nenucenû a patfií k plusÛm pro-
dukce. (…)

Lubo‰ Mareãek, 
www.mestohudby.cz, 5. 2. 2015

Texty jsou redakãnû kráceny.
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silvestrovské Představení na hudební scéně

RALPH SIEGEL
STANISLAV MO·A

reÏie Stanislav Mo‰a
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PřiPravujeme

Asi to znáte – ãlovûk si fiíká, Ïe Vánoce budou
svátky klidu, míru, harmonie, odpoãinku. 
A nakonec se veãer, poté co se rozdûlily dárky
a v‰ichni pfiíbuzní ode‰li, zhroutí manÏelka
unavenû pfied blikající televizi a zalévá spolu
se svou sestrou ‰tûdroveãerní vyãerpanost nû-
kolika lahvemi ‰ampaÀského (samozfiejmû
extra brut!), zatímco manÏel chrápe za nimi
na gauãi, zmoÏen vydatnou sváteãní veãefií. 
A tehdy se zrodí v Lilli a Bibi Krollové roz-
hodnutí, Ïe pfií‰tí rok budou Vánoce úplnû
jiné.
A taky jsou – pfií‰tí rok fiádí ve mûstû svérázná
teroristická skupina zvaná âervené komety,
která vykrádá prezidentské rauty a rozdává je
bezdomovcÛm. Právû âervené komety unesou
miláãka Margret Krollové, Lilliny a Bibiny
matky: líného obtloustlého kocoura Gustava,
za kterého poÏadují neuvûfiiteln˘ch 10 000
eur. UÏ to by Vánoce u KrollÛ stihlo rozvrátit
dostateãnû – a navíc je tady vydatná kocovina
Lillina manÏela Leopolda, rozpadající se ro-

dina její nejlep‰í kamarádky Antonie a celo-
Ïivotní smÛla Leopoldova nejlep‰ího kama-
ráda Rudigera, kter˘ umí vÏdy b˘t v ne-
správnou dobu na nesprávném místû (ob-
zvlá‰È kdyÏ si v nezamûstnanosti zaãne pfiivy-
dûlávat jako Santa Claus v supermarketu). 
A ke v‰emu ãínsk˘ horoskop Lilli vyvû‰til, Ïe
ideální ãas poãít s Leopoldem dítû je na ·tûdr˘
den – nejbláznivûj‰í ·tûdr˘ den, jak˘ kdy 
u KrollÛ mûli…
Dvojice ãtyfiicátníkÛ, ·v˘car Andreas Sauter
a Raku‰an Bernhard Studlar, patfií k nejuzná-
vanûj‰ím souãasn˘m nûmeckojazyãn˘m dra-
matikÛm (za hru A. je nûkdo jin˘ získali v roce
2000 prestiÏní Kleistovu cenu). Kromû vá-
Ïn˘ch kusÛ stvofiili v roce 2005 i rozko‰nû
ulítlou crazykomedii âervené komety (premi-
éru mûla v Bernu a brzy se rozlétla i po Ra-
kousku a Nûmecku), v níÏ si pohrávají
s mimofiádnû pÛvabn˘m tématem „co se
stane, kdyÏ se uprostfied vánoãního ‰ílenství
jedna rodina kompletnû zblázní“; crazykome-
dii, která je pro premiéru v pfiedvánoãním ãase
jako stvofiená.
V Mûstském divadle Brno se jejich komedie
v pfiekladu Jitky Pavli‰ové ujal osvûdãen˘ t˘m
reÏiséra Stanislava Slováka: Jaroslav Milfajt
(scéna), Andrea Kuãerová (kost˘my), Karel
Albrecht (hudba), Martin Pacek (pohybová
spolupráce) a Jan ·otkovsk˘ (dramaturgie).
Herecké obsazení je tvofieno Ivanou VaÀkovou
(Lilli), Jakubem Uliãníkem (její manÏel 
Leopold), Andreou Zelovou (její sestra Bibi),
Erikou Kubálkovou (její matka Margret), 
Viktorem Skálou (její otec Alfons), Evou Ven-
trubovou (Antonia) a Jifiím Resslerem (Rudi-
ger). Premiéru budou mít âervené komety 
19. a 31. prosince 2015 na âinoherní scénû. 

-j‰-

červené kometyAndreas Sauter 
Bernhard Studlar
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Král Lear,
Boleslav Polívka 

foto jef Kratochvil

Partneři divadla Mediální Partneři 

Mysteriózní muzikál Pískání po vûtru patfií do bohaté díl-
ny muzikálového mága Andrew Lloyd Webbera a je zasa-
zen do malého mûsteãka v Louisianû, kde najdou tfii dûti
ve stodole muÏe, kterého povaÏují za JeÏí‰e. Téma stfietu
chápání a vnímání dûtského a dospûlého svûta zde stojí
v centru dûní. Na konci pfiíbûhu o tom, Ïe lidé jsou z vel-
ké ãásti takoví, jak se k nim chováme a za jaké je povaÏu-
jeme, stojí nezodpovûzená otázka, zda onen MuÏ skuteãnû
byl anebo nebyl JeÏí‰em Kristem. V pfiedstavení se vedle
pfiedních hercÛ na‰eho souboru objevuje i poãetná dûtská
company, jejíÏ pûvecké i herecké úkoly jsou tentokrát ob-
zvlá‰tû nároãné. 

PÍSKÁNÍ
PO VùTRU

17. – 21. prosince 2015
na Hudební scénû 
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Hana Kratochvilová, Ivana Odehnalová a Markéta Pe‰ková lis-
tují programem k inscenaci Král Lear.

Pavla Vitázková, Boleslav Polívka, Ivana Odehnalová, Lenka
Janíková sklízejí s cel˘m souborem ovace po pfiedstavení Krále
Leara.

Svetlana Janotová a Luká‰ Janota se dûlí o své dojmy s reÏisérem
Igorem Ondfiíãkem.

Za oponou bylo nûkolik minut po dûkovaãce veselo: Alan
Novotn˘, Klára Latzková, Barbora Remi‰ová, Igor Ondfiíãek,
Robert Jícha, Andrea Zelová a Ivana VaÀková.

TvÛrãí t˘m Krále Leara: Andrea Kuãerová, Jifií Závi‰, Jifií Ressler, Zdenûk Junák, Patrik Bofieck˘, Ladislav Mareãek, Viktor Skála, Hana
Kováfiíková, Petr ·tûpán, Boleslav Polívka, Ivana Odehnalová, Luká‰ Janota, Lenka Janíková, Jakub Zedníãek, Rastislav Gajdo‰, Markéta
Pe‰ková, Zdenek Merta, Jifií Josek, Tomá‰ Cvejn, Ivana VaÀková, Zdena Chlumská, Martin Havelka, Hana Pavelková, Naìa Patriková,
Vojtûch Blahuta, Kristian Pekar, Ale‰ Slanina, Pavla Vitázková, Jan Mazák, Michal Isteník, Stanislav Mo‰a a Hana Kratochvilová.

Sylvie Mazáková a Jan Mazák pfied premiérou Krále Leara.

Tino Kratochvil a Hana Kratochvilová v zákulisí.

Setkání pfiedstavitelky Edith Piaf Markéty Sedláãkové s dal‰ími
ãleny rodiny Slovákov˘ch.

Spoleãná fotografie tvÛrãího t˘mu muzikálu Vrabãák a Andûl po úspû‰né premiéfie: Robert Jícha, Igor Ondfiíãek, Jakub Przebinda, Andrea
Kuãerová, Karel ·karka, David Kropáã, Jitka Horãicová, Andrea Zelová, Markéta Sedláãková, Alan Novotn˘, Ivana VaÀková, Klára
Latzková a Barbora Remi‰ová.

Andûl Ivana VaÀková a Vrabãák Markéta Sedláãková s dirigen-
tem a autorem hudebního aranÏmá Karlem Cónem.

listování

král learvraBčák a anděl


