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7. února uvede na‰e divadlo ve svûtové premiéfie divadelní adaptaci úÏasného románu Simona
Mawera „Sklenûn˘ pokoj“. Zkou‰ky na tuto inscenaci probíhají uÏ od mûsíce prosince a vûzte, Ïe jsme
si s kolegy herci ãasto uÏívali radosti, kterou nám pfiineslo autorovo uvaÏování o svûtû a o nás v nûm. 
A pfiitom v jeho pfiípadû nejde o ideov˘ diktát, o to, aby v‰ichni sdíleli jeho názory. Ty mnohdy ani ne-
doslovuje a právû tehdy vzniká prostor pro diskuse a dom˘‰lení napovûzeného. A jak uÏ to u dobré lite-
ratury b˘vá, v˘kladÛ je mnoho, ov‰em cesta ke koneãnému pochopení je sice klikatá, ale nakonec de-
dukãnû jednoznaãná. 

Morálka, etika, ideologie, lidsk˘ údûl a jeho danost… touha, láska, matefiství, sex, vûrnost, odpo-
vûdnost, existence… minulost versus souãasnost, marné vzpomínky vyvolávající odlesk dávno odvanuté-
ho ‰tûstí… To v‰e na pozadí práce génia lidské prostorové kreativity naz˘vané architekturou, jejímÏ v˘-
sledkem je úchvatná vila Tugendhat – hlavní hrdina románu i na‰í inscenace, kter˘ ve svém sklenûném
tûle pfiedvádí osudy nûkolika jedincÛ v prÛbûhu ãtyfi desítek let, aby nám v koneãném dÛsledku laskavû
doloÏil, Ïe na‰e Ïivoty, spoustukrát stavûné na touze dosáhnout cíle, jsou promrhávány tím, Ïe pro cíl ne-
vnímáme cestu, kterou za ním kráãíme. A kolikrát se rozliãn˘mi fale‰n˘mi cíli pom˘lená lidská bytost 
ocitla v jejich dosahu a zjistila, Ïe obûtovala svÛj pfiípadnû nekoneãnû bohat˘ Ïivot iluzi, která nestála za
to. 

Îijeme v dobû receptÛ: ze v‰ech stran se na nás valí návody na to, jak má vypadat optimální partner,
optimální domov, optimální dovolená, jak má vypadat vyváÏená strava, pitn˘ reÏim a poctiv˘ politik. 
A co mÛj vnitfiní hlas? MÛÏu ho je‰tû vÛbec poslouchat? Rodiãe mû dovedou na první sportovní trénink
a uÏ teì se spolu s trenérem tetelí, Ïe se mnou mají jasn˘ cíl – budu mistrem svûta! Ale já bych chtûl b˘t
jenom v kondici a ãas od ãasu si dobfie rekreaãnû zasportovat…  A stejné je to i se ‰kolou. Rodiãe si s lás-
kou prohlíÏejí batole a vûnãí ho ve sv˘ch pfiedstavách tituly.  

Ale my nestudujeme proto, abychom mûli maturitu a následnû nûjak˘ titul, byÈ to mÛÏe b˘t pro nû-
koho dostaãující a pro v˘kazy úfiedníkÛ ministerstva ‰kolství je to zajisté i to nejdÛleÏitûj‰í. Studujeme
pro to, abychom prÛbûÏnû poznávali onen nádhern˘ svût kolem nás se v‰emi jeho zákoutími, a to se mu-
sí konat postupnû. VÏdyÈ, jak se fiíká: „Moudr˘ z nebe nespad…“ A pak, kdyÏ jednoho dne dosáhneme
jakéhos-takéhos rozhledu, (kdo ho má absolutní?), chcete-li vzdûlání, tak by nám mûlo pomoci více si u-
Ïívat Ïivota a tuto radost z kaÏdého dne teprve pak nádhernû doplÀuje onen nádhern˘ fakt, jak zname-
nitû zvládáme profesi, kterou jsme vystudovali. Pfii této formulaci mám pfied oãima znamenitého chirur-
ga, svého pfiítele, kter˘ neÏil ani neÏije pro nûjak˘ cíl v daleké budoucnosti. Nespoléhal na to, Ïe ho pot-
ká nûjak˘ druh náhodného ‰tûstí, které uÏ nikdy neopustí, ale poctivû a pokornû studoval. A dnes v ra-
dosti naplÀuje svÛj Ïivot v kaÏdém dni – svou prací, svou nakaÏlivû pozitivní povahou. 

Jedna z hlavních postav na‰í inscenace Sklenûn˘ pokoj fiíká: „Nic netrvá.“ V˘klad této my‰lenky ne-
chávám na vás. Jen mû pfii té pfiíleÏitosti nav‰tívila vzpomínka na my‰lenku z jiného románu: „BÛh se ne-
ohlíÏí – on jde, potkává a vidí.“

Na shledanou pfii spoleãném uÏívání si nádhern˘ch dûl lidského my‰lení se za v‰echny své kolegy s vá-
mi v sálech na‰eho divadla tû‰í

PRINC 
HOMBURSK¯

26. – 28. února 2015
na âinoherní scénû

Vrcholné drama jednoho z nejvût‰ích nûmeck˘ch
dramatikÛ Heinricha von Kleista pfiiná‰í pfiíbûh
mlad˘ch lidí, kter˘m jejich lásku v‰ichni pfiejí.
Osudovû v‰ak do ní zasáhne válka a ‰patné rozhod-
nutí. Ocitnou se v mezní situaci, z níÏ je jen tûÏké
vyváznout. Je dÛleÏitûj‰í ãest, ãi láska? Hlavní hrdi-
na musí zcela pfiehodnotit své dfiívûj‰í postoje, kte-
r˘m vûfiil a uznával je. V hlavních rolích se mÛÏete
tû‰it na Luká‰e Janotu, Eli‰ku Skálovou, Lenku
Janíkovou a Viktora Skálu.

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

SIMON MAWER

SKLENĚNÝ POKOJ
DIVADELNÍ ADAPTACE A REŽIE   STANISLAV MOŠA

HUDBA ZDENEK MERTA   SCÉNA CHRISTOPH WEYERS   KOSTÝMY ANDREA KUČEROVÁ   PŘEKLAD LUKÁŠ NOVÁK

V HLAVNÍCH ROLÍCH PAVLA VITÁZKOVÁ , PETR ŠTĚPÁN, SVETLANA JANOTOVÁ , IVANA VAŇKOVÁ  A DALŠÍ
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flashdance v zahraničí - ingolstadt 28., 29. a 30. Prosince 2014 vila tugendhatleden 2015
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Partneři divadla

Jifií Îáãek: Hodinky
Stfiádáme chvíle do zásoby
vtefiiny krátk˘ch závratí
Zabíjet ãas je na‰e hobby
âas nám to brzy oplatí 

„Humor není pro mne odvûtvím divadelního
umûní, n˘brÏ samou podstatou Ïivota.“

Josef Vlastimil Burian
(9. dubna 1891, Liberec – 31. ledna 1962, Praha),

znám˘ jako Král komikÛ
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reÏie: Petr Gazdík

Martin Lingnau
Jurrian van Dongen

Koen van Dijk
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Premiéra na hudební scéně24. ledna 2015
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DIVÁ BÁRA NAUâILA ANDREU B¤EZI-
NOVOU PÍSKAT A OTEV¤ELA DIVA-
DELNÍ DVE¤E DOKO¤ÁN
S Andreou Bfiezinovou je posezení u ãaje ãi
kávy velká pohoda. Ráda a upfiímnû se smûje,
nevyh˘bá se Ïádné odpovûdi. Nekliãkuje, 
a i kdyÏ o sobû fiíká, Ïe je nûkdy aÏ introvert,
kter˘ neumí bavit ostatní, tak si po chvíli
strávené v její spoleãnosti nelze pfiát nic ji-
ného, neÏ aby takov˘ch mil˘ch introvertÛ
bylo co nejvíce. Ostatnû té pohody a samo-
zfiejmû i divadelního kum‰tu si dozajista
v‰imli i v‰ichni ti, ktefií sedmadvacetiletou
tmavovlásku, zjevnû zamilovanou do divadla
a taky do svého nastávajícího, posadili na
nejvy‰‰í pfiíãku v anketû oblíbenosti. Dostala
svá první Kfiídla.
Opravdu si toho moc váÏím. A to, co jsem fií-
kala pfii jejich pfiebírání v divadle – tedy Ïe mû
to hodnû a samozfiejmû moc mile pfiekvapilo
– je pravda. Neãekala jsem to, a i kdyÏ jako

hereãka bych mohla leccos pfiedstírat, tak ten-
tokrát jsem nic hrát nemusela. Byla to ãistá ra-
dost.
Bylo to na vás vidût a sv˘m zpÛsobem bylo za-
jímavé i to, Ïe v anketû oblíbenosti se prosa-
dila dvojice, která pfii‰la do Mûstského divadla
Brno ve stejném roce pfied pûti lety, a taky dvo-
jice, která spolu dost ãasto vystupuje.
To je fakt. S Ale‰em Slaninou jsme pfii‰li oba
po absolutoriu ze ‰koly, kde jsme byli spolu-
Ïáky a mûli stejného kantora Láryho Koláfie.
Hrajeme spolu dost ãasto, myslím, Ïe nám to
navzájem sedí. Teì spolu hrajeme napfiíklad
Alenu a Pe‰ka v muzikálu Noc na Karl‰tejnû.
Ostatnû Ale‰ je i ten, na jehoÏ kritiku hodnû
dám. KdyÏ totiÏ poÏádám o zhodnocení mého
hereckého v˘konu rodiãe nebo pfiítele, tak
jsou vÏdy moc milí a velmi neobjektivní
(smích). V‰echno se jim to líbí a vÏdycky jsem
já ta nejlep‰í. Ponûkud se zlep‰il pfiítel, kter˘
je sice divadlem jako poãítaãov˘ expert témûfi

4

v Oslnění

andrea břeZinOvÁ,  aleš slanina
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nepoznamenan˘, ov‰em vzhledem k tomu, jak
ãasto chodí na má pfiedstavení – a to prosím
ne z donucení – uÏ dokáÏe fiíct, Ïe ne v‰e, co
pfiedvádím, bylo tak dokonalé (smích).
Pût let v angaÏmá, to je snad uÏ dÛvod alespoÀ
k drobné rekapitulaci. Jak tu uplynulou dobu
hodnotíte? A které momenty povaÏujete za stû-
Ïejní?
Jako období ‰tûstí. ·tûstí z toho, Ïe jsem se do-
stala na JAMU, Ïe jsem tuto ‰kolu vystudovala
a taky Ïe jsem se pak dostala k divadlu, ve kte-
rém hraju a ve kterém jsem potkala opravdu
fiadu v˘born˘ch lidí. Je v‰ak fakt, Ïe jsem si
musela na vût‰í role chvilku poãkat. Bylo to
druh˘m rokem, kdy jsem dostala pfiíleÏitost 
v hlavní úloze Divé Báry. Tehdy myslím nastal
jak˘si dost pozitivní zlom v mém hereckém
pÛsobení. Úplnû nejsilnûj‰í setkání s profesi-
onálním divadlem v‰ak bylo uÏ ve tfietím roã-
níku ‰koly, kdy jsme ‰li s Ale‰em do konkursu
na Bídníky. Dostala jsem se do sboru a vlastnû
se tak mohla blíÏ seznámit s tûmi, kter˘m jsme
se pozdûji stala kolegyní. Bídníci jsou pro mû
dodnes jedním z vrcholÛ muzikálové tvorby 
a pofiád je‰tû sním o nûkteré z velk˘ch rolí 
v této inscenaci. A taky bych si ráda zahrála
nûjak˘ dramatick˘ charakter postavy tfieba 
v nûjaké slavné tragédii. Jsem totiÏ obvykle
brána spí‰e jako komediální, tak trochu ztfie‰-
tûn˘ typ, a já se tomu vÛbec nedivím. A taky
si uvûdomuji, Ïe právû takové role jsou ob-
vykle hodnû divácky líbivé a mohou se odrazit
i na popularitû, která mi pfiinesla Kfiídla. Ale
mimochodem, hrát naivku, tedy pfiesnûji fie-
ãeno s odpu‰tûním blbku, není zase tak úplnû
jednoduché. To jsem si vyzkou‰ela na vlastní
kÛÏi naposledy ve Flashdance, kde takovou roli
– jako Glorie – mám. A abych se do ní vÏila
tak, jak pan reÏisér vyÏadoval, musela jsem si
pfiedstavit jednu konkrétní, moc milou, ale
pfiece jen dost jednoduchou kamarádku. 
A pak uÏ to ‰lo a asi se to povedlo, protoÏe ji
poznávají i dal‰í na‰i spoleãní známí.
A byl nûkter˘ moment, kter˘ patfiil k tûm tûÏ-
‰ím?

UÏ bych tfieba nemusela hrát v nûmãinû. Je to
dost obtíÏné zpívat v jazyce, kter˘ je pro mû
absolutnû neznám˘. Nároãn˘ byl také záskok
v muzikálu DUCH, kde jsem ztvárnila po-
stavu ãerno‰ky Ody Mae Brownové. Nejvût‰í
zátûÏí v‰ak pro mû dosud byla jednoznaãnû jiÏ
zmínûná Divá Bára. Byla to pro mû první
hlavní role a tu‰ila jsem, Ïe to je jakási zkou-
‰ka, jejíÏ v˘sledek ukáÏe, jak budu profesnû dál
pokraãovat. O to víc to bylo svazující a pre-
miéra pro mû byla bez nadsázky peklo. 
I proto, Ïe cel˘ muzikál zaãíná tím, Ïe já
musím písknout na prsty. Teprve pak spustí
hudba a zaãíná cel˘ dûj. Slíbila jsem, Ïe se pí-
skat nauãím, a nûjak jsem si v hlavû nastavila,
Ïe pokud se to povede, pak to v‰echno do-
padne dobfie. Pískání jsem zvládla, ov‰em kaÏ-
dou reprízu jsem trnula, aby se ten zvuk 
z pusy, ve které jsem mûla prsty, vÏdy v pa-
tfiiãné intenzitû ozval. Sice mû v zákulisí jistil
Vojta Blahuta, tedy hlavnû morálnû, protoÏe
si myslím, Ïe by ho stejnû nebylo sly‰et. Na-
‰tûstí se to podafiilo pokaÏdé z tûch asi pûta-
dvaceti repríz.
Jak byste hodnotila ãesk˘ muzikál, tedy pfiesnûji
ten brnûnsk˘, v porovnání s ostatním svûtem?
Zatím jsem, tedy Ïivû, nemûla moÏnost vidût
nûjaké pfiedstavení napfiíklad na Broadwayi,
ale nedávno jsem poprvé vycestovala do Lon-
d˘na a pfii té pfiíleÏitosti jsem tam pochopi-
telnû také do divadla za‰la. Bylo to pfiedstavení
Wicked, je to slavn˘ muzikál, pohádkov˘ v˘-
pravn˘ pfiíbûh, kter˘ se tam hraje uÏ nûkolik
let. Je v nûm hodnû tûÏké zpívání. PÛvodnû
jsem mûla strach, Ïe aÏ to uvidím, budu zkla-
maná tím, jak to dûláme tady. O to vût‰í bylo
moje pfiekvapení, Ïe na‰e divadlo je se svûtem
urãitû srovnatelné. A to po herecké, ale tfieba
i po technické stránce. Naopak jsem si uvûdo-
mila, jak sloÏité to my máme se stfiídáním re-
pertoáru. VÏdyÈ oni to hrají v jenom divadle
kaÏd˘ den nûkolik let, tedy to mají zcela do-
konale zvládnuté. A i kdyÏ na jejich projevu
nebylo nikterak vidût, Ïe by to byla jiÏ rutinní
záleÏitost, stejnû si to u nás nedokáÏu takto
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pfiedstavit. Hrát pofiád ten stejn˘ kus. Co mû
v‰ak doslova nadchlo, byl jejich pûveck˘ pro-
jev. To bylo pfiedvedení, které by mohlo jít 
z fleku na cédéãko. Doma pfiíli‰ jiná divadla,
kromû toho na‰eho, jako divák nenav‰tûvuji.
Obãas se kouknu na nûco v Praze, ale není
toho moc.
Jak vypadá vá‰ odpoãinek doma? Pou‰títe si
muzikály i tam?
Tak to ne. SnaÏím se netahat si práci domÛ.
Ale ono to dost dobfie nejde, a i kdyÏ mám
hodnû tolerantního pfiítele, tak si myslím, Ïe
musím b˘t nûkdy s divadlem aÏ otravná. Jsem
ve znamení vah a o kaÏdé nové postavû pofiád
pfiem˘‰lím a snaÏím se zjistit od ostatních, co
si o tom myslí. Nejhor‰í to mívám v generál-
kovém t˘dnu. VÏdycky si fiíkám, Ïe uÏ tomu
nepodlehnu, ale stejnû to ze mû opadne aÏ po
druhé ãi tfietí repríze. Moje pfiedstava o odpo-
ãinku jsou procházky, kino, hory. A kdyby to
‰lo, tak i cestování. Cestovat bych mohla kdy-
koliv a kamkoliv. Ostatnû, klidnû bych si do-
pfiála tfieba svatební cestu napfiíklad do USA,
kde jsem taky nikdy nebyla. 
A je to reálné?
Pokud myslíte svatbu, tak ta ano, tu pfiipra-
vujeme s partnerem na 18. ãervence. A i kdyÏ
jsme to tak pÛvodnû neplánovali, tak to bude
asi velk˘ divadelní mejdan, kde mû doprovodí
do manÏelského vztahu hodnû kamarádÛ.

Ov‰em zpívat muzikály tam fakt nikdo ne-
musí. Ani já a ani ti nejlep‰í z kolegÛ. No 
a jak to bude s tou Amerikou, to uvidíme.
Tfieba mû mÛj budoucí muÏ Ondra mile pfie-
kvapí...

DO HRANÍ SE SNAÎÍM DÁT
V·ECHNO. S K¤ÍDLY I BEZ NICH.
¤ÍKÁ ALE· SLANINA
Pfii‰el vãas. Na tolik zaneprázdnûného ãlo-
vûka aÏ pfiekvapující. Trochu plach˘ úsmûv 
v obliãeji zarostlém tmav˘m strni‰tûm. Stvr-
zeno v˘sledkem divácké ankety – populární
hvûzda Mûstského divadla Brno. V devûta-
dvaceti letech je v tomto smûru uÏ tak trochu
rekordmanem. To je Ale‰ Slanina.
V angaÏmá divadla v Lidické ulici budete 
v srpnu leto‰ního roku pût let. Za tu dobu jste
si uÏ ãtyfiikrát pfii‰el pro ocenûní Nejpopulár-
nûj‰í herec sezóny v anketû Kfiídla. Z toho tfii-
krát za sebou. Uvûdomujete si, Ïe je to hodnû
neobvykl˘ úspûch, kter˘ se, myslím, je‰tû ni-
komu v historii této ankety nepodafiil, a Ïe to
mÛÏe b˘t i dost zavazující vzhledem ke v‰em
tûm divákÛm, co vám zfiejmû opakovanû své
hlasy poslali?
Vidíte, já nad tím dosud takhle nepfiem˘‰lel 
a ani mû zatím nenapadlo, Ïe by to mûlo b˘t za-
vazující. Myslím si, Ïe bych divadlo dûlal
vÏdycky poctivû, bez Kfiídel ãi s Kfiídly, jednûma

6

V muzikálu Noc na Karl‰tejnû,
reÏie: Igor Ondfiíãek
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nebo ãtyfima. Samozfiejmû z toho mám hroznou
radost, ale hlavnû to beru jako ocenûní toho
v‰eho, co jsem dûlal doposud. A tím závazkem
se nechci moc stresovat, i kdyÏ na tom nûco
bude. UÏ dfiív jsem fiíkal, Ïe pro mû je vÏdycky
mal˘ zázrak, Ïe ti v‰ichni lidi do divadla vÛbec
pfiijdou. Obvykle se musí po práci do nûãeho
pûkného pfievléknout, pfied tím je‰tû dát peníze
za lístek a je‰tû ke v‰emu hodnotí nûjak˘ v˘kon,
nûco nûkde vystfiihují a posílají hlas. To v‰echno,
kdyÏ si to uvûdomuji, mi dûlá z toho ocenûní
radost je‰tû vût‰í, byÈ si pfiece jen myslím, Ïe
kaÏdá taková anketa je velmi subjektivní.
Va‰e herecké nasazení je obdivuhodné. Na
spoãítání mnoÏství titulÛ, ve kter˘ch bûhem
sezóny hrajete, tanãíte, zpíváte, uÏ skoro ne-
staãí prsty na rukou. Máte pfiehled, v kolika
kusech jste uÏ hrál? A dá se to v‰echno v po-
hodû stíhat?
No dá. I kdyÏ musím pfiiznat, Ïe nedávno
jsem si uvûdomil, Ïe uÏ to není, co to b˘valo.
Bude mi, tedy v uvozovkách, teprve 29 let, ale
pfiece jen je uÏ únava materiálu ponûkud znát.
Zaãínají mû bolet kolena, záda. UÏ to není
jako na JAMU, kdy jsem byl pfies den ve
‰kole, mezitím jsem je‰tû odpoledne zkou‰el 
v Radosti, veãer hrál v Mûstském divadle
Brno, v noci veãírek a ráno ‰up k tyãi do ba-
letu. Je to trochu nároãnûj‰í, nicménû nad tím
zatím nûjak váÏnûji nepfiem˘‰lím. Vylezu na
jevi‰tû a energie se dobije. Je ale fakt, Ïe se 
o sebe pfiece jen urãit˘m zpÛsobem starám.
Chodím do posilovny, byÈ ne úplnû pravi-
delnû. KdyÏ ãlovûk napfiíklad mûsíc nemá
Ïádné tûÏ‰í taneãní pfiedstavení a nic dal‰ího
nedûlá, tak zatuhne a je to hodnû znát. Pak
pfiijde tfieba muzikál Koãky a tûlo jednak dost
bolí a je‰tû je to i nebezpeãné fyzicky. A co se
t˘ká toho pfiehledu, tak ten mám, protoÏe
mám jednu skvûlou fanynku, která v‰echny
moje dosavadní aktivity zaznamenala. A díky
tomu jsem zjistil, Ïe mám za sebou na profe-
sionálním jevi‰ti 58 divadelních premiér, a to
mû upfiímnû pfiekvapilo. Jak a kdy jsem to
stihnul nazkou‰et a hrát, opravdu nevím.

Jak dopadly va‰e pokusy s hrou na kytaru?
Tak to byl spí‰e jen takov˘ pokus, kdyÏ jsem
chtûl zvládnout alespoÀ jednu písniãku do in-
scenace DUCH. Je fakt, Ïe se mi to nûjak po-
dafiilo, tedy myslím na amatérské úrovni, 
a tím mÛj prÛnik do svûta aktivní hry na ky-
taru skonãil (smích). 
Pro tanec udrÏujete tûlo cviãením, ov‰em vy 
i hodnû zpíváte. Zde je také nutná taková pfií-
prava ãi dal‰í prÛprava?
Pfiedstavu jsem takovou pÛvodnû mûl, tedy
pfiedev‰ím po ‰kole. A asi by to bylo uÏiteãné,
ale ono mi to prostû nejde skloubit. Jednak
mÛj profesor zpûvu Karel Hegner nemá tolik
ãasu, aby uãil je‰tû soukromû, a já ten ãas
vlastnû také nemám. A upfiímnû, kdyÏ ãlovûk
ãtyfii hodiny zpívá na zkou‰ce a veãer ho je‰tû
se zpûvem ãeká pfiedstavení, tak je nûkdy rád,
Ïe je mezi tím zticha. Asi by to chtûlo pilovat
pod odborn˘m vedením, ale zatím se tak
nûjak posunuji sám praxí. A co se t˘ká do-
drÏování Ïivotosprávy, tedy hlasové hygieny,
tak v tomto jsem tedy dost hrozn˘. UÏ alespoÀ
dûlám to, co jsem dfiív nedûlával, Ïe se roze-
zpívám pfied kaÏd˘m tûÏ‰ím pfiedstavením, ale
to je asi tak v‰echno (smích).
Kolik práce vás ãeká v leto‰ním roce?
Abych pravdu fiekl, tak pfiesn˘ pfiehled alespoÀ 
u nás v divadle nemám. Vím o dvou leto‰ních
premiérách, ty jsou v‰ak obû jinde. Jedna je 
v Praze, druhá v Brnû. V Praze to bude v di-
vadle Hybernia Romeo a Julie v reÏii Libora
Vaculíka. Premiéra bude v kvûtnu a já dostal
roli Merkucia. Na to se moc tû‰ím. A pak to
bude takov˘ zvlá‰tní projekt    v Brnû. V rámci
Ghettofestu to bude opera Brundibár. 
V na‰em zpracování ponese název Brundibár
z ghetta. Bude mít asi jen dvû reprízy, ale je to
práce, na kterou se uÏ teì moc tû‰ím. Z profe-
sionálních hercÛ tam budu vystupovat jen já 
a ostatními úãinkujícími jsou romské dûti.
Hrát budeme v b˘valé káznici, uÏ to prostfiedí
je zvlá‰tní tím, Ïe se dostanu ze sv˘ch zabûha-
n˘ch stereotypÛ. A poslání projektu by si samo
o sobû zaslouÏilo mimofiádnou pozornost.
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A co va‰e pfiedloni nastartovaná sólová kon-
certní dráha?
Zaãal jsem opatrnû jedním vánoãním koncer-
tem v roce 2013 ve Znojmû. Mûlo to docela
úspûch, tak jsme s kolegy pokraãovali v létû 
v ãervnu, kdy jsme uspofiádali muzikálov˘
koncert a skonãili jsme loni v prosinci kon-
certy opût ve Znojmû a v Brnû v âerveném
kostele. Mûl jsem z toho opravdu radost, byla
tam v˘borná atmosféra a já doufám, Ïe bu-
deme pokraãovat i letos. 
Jak se díváte na mnoÏství takzvan˘ch pûvec-
k˘ch hvûzd ãi celebrit, které produkují rÛzné
televizní soutûÏe?
Na to je tûÏká odpovûì a je tûÏké se orientovat 
v tom, kdo nûco umí nebo kdo je jen protla-
ãován médii. Na to je asi nejlep‰í si na tako-
vého interpreta zajít, poslechnout si ho
osobnû. Tito zpûváci, ktefií ãasto v muzikálech
úãinkují, si bohuÏel nûkdy neuvûdomují, Ïe
nestaãí jen v˘bornû zpívat, ale Ïe je potfiebná
i herecká prÛprava a taky nûjak˘ hereck˘ ta-

lent. A to pokud není, nemá ten ãlovûk v mu-
zikálovém divadle asi co dûlat. Kosmonaut
taky musí napfied projevit nûjaké pfiedpoklady
pro svoje povolání, projít ‰kolením a aÏ potom
ho pustí fiídit raketu. Nikdy ne obrácenû.
Od dûtství aÏ do plnoletosti jste v Brnû vystu-
poval s folklorním souborem Púãik. Je vá‰
vztah k folkloru pofiád tak siln˘?
Jednoznaãnû. Na folkloru jsem vyrostl a folk-
loristou jsem pofiád. Do RoÏnova pod Rad-
ho‰tûm jezdím stále, pokud to jen trochu jde,
i kdyÏ uÏ ne jako taneãník, ale tfieba jako mo-
derátor festivalu. Pro mû je obãas fajn vystfielit
z divadla, nadechnout se nûkde jinde. A pak
se moc rád vracím zpátky.
Jsou i jiné formy odpoãinku od divadla?
U mû obvykle zase divadlem. Jsem v tomto
trochu nezmar. Jsou lidi, ktefií mi fiíkají – ty
má‰ pfies dvacet pfiedstavení za mûsíc a je‰tû
leze‰ jinam? Ano. A problém mi to nedûlá, na-
opak. Jdu se podívat tfieba do HaDivadla. Je
fajn, Ïe je to takov˘ protipól. Mám rád taky

divadlo Radost, kam chodím skoro
na kaÏdou premiéru, pokud to
vyjde. V Praze je to snad je‰tû Hu-
dební divadlo Karlín, které je skoro
posledním muzikálov˘m divadlem,
kde uÏ to není jen ãistá komerce, ale
pofiád se tam je‰tû dûlá hudební di-
vadlo s Ïiv˘m orchestrem a herci,
ktefií jsou opravdu herci. Rád mám
i komorní vûci v Divadle Ungelt. 
A pokud se t˘ká nedivadelní rela-
xace, mám rád tfieba masáÏe. A to
myslím tak, Ïe si rád na masáÏ zajdu
a rád také masíruji, dokonce jsem si
udûlal i masérsk˘ kurz. A taky rád
vafiím. V‰echno. Pofiád (smích).
A co pfiípadnû dal‰í so‰ky Kfiídel 
z budoucích sezón, máte je kam
dávat?
No jéje (smích).

Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil
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V muzikálu Divá Bára,
reÏie: Juraj Nvota
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Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán, Karel Cón:
MENDEL ANEB VZPOURA HRÁ·KÒ
hudební komedie o vûhlasném genetikovi
Ve svûtové premiéfie uvedeme pfiíbûh snad svûtovû nejproslulej‰ího BrÀana – zakladatele genetiky
Gregora Johanna Mendela, opata augustiniánského klá‰tera na Starém Brnû. NepÛjde v‰ak 
o tradiãní Ïivotopisné drama, ale o komediální zpûvohru s pÛvodními písnûmi, v níÏ do Men-
delova osudu vstupují rozliãné brnûnské legendy (neboÈ autofii vnímají Mendela jako brnûnsk˘
stfiedobod a erb Brna, s jehoÏ osobou spojují nejrÛznûj‰í brnûnské m˘ty) a v níÏ se koneãnû do-
zvíme také to, co na opatovy experimenty fiíká sám starobrnûnsk˘ hrách. 
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrajeme 21. – 26. ãervna a 5. – 7. ãervence 2015

Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán, Karel Cón:
BARON TRENCK
v˘pravná legenda se zpûvy
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrajeme 28. a 29. ãervna 2015

Alan J. Lerner, Frederick Loewe:
MY FAIR LADY (ZE ZEL≈ÁKU)
muzikálová komedie
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrajeme 1. – 3. ãervence 2015

Karel Svoboda, Zdenûk Podskalsk˘, 
Jifií ·taidl, Eduard Kreãmar:
NOC NA KARL·TEJNù
legendární ãesk˘ muzikál
ReÏie: Igor Ondfiíãek
Hrajeme 9. – 12. ãervence 2015

JiÏ po‰esté oÏije chladná dlaÏba a tichá zákoutí Biskupského dvora Moravského zemského
muzea v Brnû napínav˘mi, dojemn˘mi i komick˘mi pfiíbûhy, vyprávûjícími osudy v˘znamn˘ch
ãesk˘ch historick˘ch osobností. MdB ve spolupráci s Moravsk˘m zemsk˘m muzeem a re-
klamní spoleãností SNIP & CO tentokrát pfiedstaví divákÛm ãtyfii inscenace MdB, z toho
dvû zcela pÛvodní a psané právû pro tento jedineãn˘ brnûnsk˘ prostor. 

9

Pfiedstavení probíhají v Biskupském dvofie ve vnitfiním areálu 
Moravského zemského muzea v Brnû (vstup na pfiedstavení od Zelného trhu). 

Pfiedstavení se zaãátkem ve 20.30 hodin se hrají ve venkovních prostorách za kaÏdého poãasí. 

Vstupenky lze zakoupit jiÏ od 16. února 2015 v pokladnách Mûstského divadla Brno, 
Lidická 12, 602 00 Brno, nebo online na www.mdb.cz. 

BISKUPSK¯ DVÒR 2015
open air pfiedstavení pod vûÏemi Petrova
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výsledky křídel 2013/2014

Nejpopulárnûj‰í hereãka:
1. Andrea Bfiezinová
2. Svetlana Janotová

3. Hana Holi‰ová

Nejpopulárnûj‰í herec:
1. Ale‰ Slanina

2. Vojtûch Blahuta 
3. Du‰an Vitázek
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Nejpopulárnûj‰í inscenace:
1. Flashdance
2. Podivn˘ pfiípad se psem
3. Noc na Karl‰tejnû

Nejv˘raznûj‰í tvÛrãí poãin:
1. Igor Barberiç, Aneta Majerová
2. Karel âapek
3. Andrea Kuãerová
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SE STANISLAVEM MO·OU O TOM,
JAK SE TVO¤Í SVùTOVÉ PREMIÉRY
UÏ jsme si zvykli na fakt, Ïe v repertoáru
Mûstského divadla Brno se nezfiídka objevují
pÛvodní díla dramatická i muzikálová, ãi se
zde tvÛrãím zpÛsobem zpracovávají a pfied-
vádûjí kusy, které patfií mezi svûtové evergre-
eny a pro které brnûnská scéna získala licenci.
KdyÏ se v‰ak jiÏ pfied premiérou domácího
autorského kusu zaãínají o jeho uvádûní za-
jímat i zahraniãní divadla, pak to mÛÏe zna-
menat hned dvû vûci. Za prvé, Ïe 
v Lidické se divadlo dûlat umí, a jak uÏ b˘vá
ãasto zvykem, mimo ovací bude tfieba poãítat
i se závistí... O dvou svûtov˘ch premiérách,

které byly v dobû vzniku tohoto rozhovoru
pofiád je‰tû za dvefimi zku‰eben, jsme si po-
vídali s jejich tvÛrcem Stanislavem Mo‰ou.
První z nich, Sklenûn˘ pokoj, bude jiÏ 
7. února.
Román slavného britského souãasného spiso-
vatele Simona Mawera Sklenûn˘ pokoj, kter˘
obdivuje cel˘ svût, má díky námûtu, kdy se dûj
odehrává na pozadí impozantní vily Tugend-
hat, byÈ o ní v knize nepadne ani slovo, 
k Brnu velmi blízko. Jak se v‰ak stalo, Ïe
právû tento pfiíbûh jste zdramatizoval pro di-
vadelní podobu?
Na‰e seznámení vlastnû probûhlo zprostfied-
kovanû díky b˘valému primátorovi Romanu

na kÁvě

se stanislavem mOšOu
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Onderkovi a také Milanu Kunderovi, aniÏ ten
by o tom v‰ak vûdûl. Byl to totiÏ právû Milan
Kundera, kterého jsem prostfiednictvím pri-
mátora pfii udûlení Ceny mûsta Brna poÏádal
o moÏnost dramatizace jeho románu Nesmr-
telnost. Byla to sice naivní prosba, ov‰em díky
tomu jsem zaãal s Milanem Kunderou komu-
nikovat a primátor o tom vûdûl. Vûdûl, Ïe 
u nás v divadle stojíme o dramatizace v˘znam-
n˘ch literárních dûl. A kdyÏ se pak pfii jedné

pfiíleÏitosti se‰el v Brnû se Simonem Mawe-
rem, informoval ho o na‰em divadle i o tom,
co dûláme. Pfiímo z této veãefie, která se ode-
hrála beze mne, jsem dostal vzkaz, Ïe se 
s panem Mawerem mohu spojit. Zaãali jsme
spolu tedy komunikovat, pak pfiijel do Brna
pfii pfiíleÏitosti podepisování své jiné knihy,
nav‰tívil na‰e divadlo, velmi se mu zde líbilo,
no a pak jsme si uÏ „plácli“. Ov‰em nutno po-
dotknout, Ïe uÏ z elektronické komunikace
bylo zfiejmé, Ïe to budeme právû my, kter˘m
se dostane té cti, abychom poprvé na svûtû

smûli uvést dramatizaci jeho románu. Ale do-
mnívám se, Ïe je to tak i spravedlivé. KdyÏ po-
prvé, tak kde jinde neÏ v na‰em mûstû?
Sklenûn˘ pokoj je nejen poutavé ãtení, ale
vlastnû sv˘m zpÛsobem pohled na slavnou
stavbu, kterou vût‰ina BrÀanÛ dost dÛvûrnû
zná. Jak obtíÏné je pfienést ji na jevi‰tû?
U Sklenûného pokoje je nutno nejprve fiíct to
nepodstatnûj‰í. Îe jeho autor svûtovû v˘ji-
meãn˘ spisovatel, kter˘ nejenomÏe pí‰e silné

pfiíbûhy, ale ony pfiíbûhy jsou i bohatû vzdû-
lané. A my mÛÏeme mluvit o ‰tûstí, Ïe se právû
tento autor do Brna a jeho historie zamiloval.
VÏdyÈ hned dva z jeho jedenácti románÛ –
jeden zcela a druh˘ z velké ãásti – se odehrá-
vají právû na území na‰eho mûsta. Jako ãtenáfi
tu lásku intenzivnû vnímáte, aÈ uÏ Mawer pí‰e
o vile Tugendhat, ãi o Gregoru Mendelovi, 
o fiadû dal‰ích osobností z hudebního Ïivota,
architektury… Jsem nad‰en, kdyÏ mi svûfiil
práva na divadelní adaptaci románu Sklenûn˘
pokoj i proto, Ïe jsem byl vá‰niv˘m ãtenáfiem

MÛÏeme mluvit o ‰tûstí, Ïe se Simon Mawer do Brna zamiloval!

S Boleslavem Polívkou
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i jin˘ch jeho ro-
mánÛ, které v ãe‰-
tinû dosud vy‰ly. 
A Sklenûn˘ pokoj?
V‰ichni víme, Ïe je
to o vile Tugendhat,
ale zároveÀ je nutné
vûdût, Ïe se jedná 
o fikci. Figurují zde
jiná jména neÏ ta
historicky pfiesná, 
v originále autor
vÛbec nejmenuje
ani mûsto Brno, ani
LuÏánky, ani ·pil-
berk. Román prostû
není o rodinû Tugendhatov˘ch. ByÈ jsou do-
konce mnozí náv‰tûvníci vily, ktefií znají Ma-
werovo dílo, pfiesvûdãeni, Ïe Ïivot v ní se Ïil ne
tak, jak to dokladují historická fakta, ale jak
to znají právû z románu… KdyÏ jsem studoval
skuteãnou historii vily, získal jsem obrovsk˘
respekt k rodinû, která její stavbu iniciovala 
a pak v ní krátce Ïila. Obdivuji geniálního ar-
chitekta, kter˘ ji stvofiil, a mám velkou úctu 
k historii vily, která je logicky i historií také
mého mûsta. Pfiece jen v‰ak to podstatnûj‰í, 
o ãem román i má dramatizace vyprávûjí, ne-
souvisí aÏ tak moc s oním domem, jako spí‰ 
s osudy jeho obyvatel a s historickou ãasovou
osou, na které se cel˘ pfiíbûh odehrává. Román
zaãíná na konci dvacát˘ch let a konãí v roce
devadesát. Má adaptace konãí na podzim roku
1968, protoÏe tûch nûkolik posledních stránek
uÏ ne‰lo sevfiít do správného dramatického ob-
louku. I tak se v‰ak na této rozsáhlé ãasové ose
odehraje v na‰em Brnû spousta historick˘ch
událostí, od fáze bohatého Ïivota vyspûlého
meziváleãného âeskoslovenska, pfies okupaci
se selekcí Ïidovského národa, kterou vystfiídala
selekce národa nûmeckého. Pak následovala
zhÛvûfiilá doba padesát˘ch let s ‰ed˘mi roky
‰edesát˘mi, která vyvrcholila okupací armád
Var‰avské smlouvy. Bylo nádhernû dobro-
druÏné zpracovávat v‰e tak, aby âAS – jeden

z hlavních hrdinÛ románu – netriumfoval nad
strhujícími osudy osob v nûm existujících. 
Zasahoval pan Mawer nûjak˘m zpÛsobem do
vzniku divadelní dramatizace?
Mûl jsem povinnost, která souvisela s udûle-
ním autorsk˘ch práv, poslat k prvnímu pro-
sinci Simonu Mawerovi mÛj scénáfi pfieloÏen˘
do angliãtiny. Luká‰ Novák, kter˘ je pfiekla-
datelem jeho románÛ do ãe‰tiny, pfieloÏil 
i mou jevi‰tní adaptaci. Odezvou mi byl nád-
hern˘ dopis od Simona Mawera, kter˘ psal,
Ïe je touto prací nad‰en, tû‰í se na premiéru 
i na to, Ïe bude úãasten závûreãnému procesu
pfiípravy inscenace, do jejíÏ tvorby nikdy 
v nejmen‰ím nezasáhl. Potû‰ilo mne to, stejnû
jako mail, kter˘ jsem dostal od agentury, která
ho zastupuje pro cel˘ svût. Agentufie se dra-
matizace zalíbila natolik, Ïe mne poÏádali,
abych poskytl tento scénáfi k pfieãtení realizá-
torÛm pfiipravovaného filmového zpracování.
Myslím, Ïe jejich spokojenost vypl˘vá pfiede-
v‰ím z toho, Ïe jsem chtûl v‰emi nav˘sost 
divadelními prostfiedky tomu úÏasnému ro-
mánu slouÏit a nesnaÏil jsem se jej jakkoliv
pfiechytraãit. Kdo si knihu pfieãetl, zcela jistû
se bude i v divadle velmi dobfie orientovat, byÈ
je to dost nároãn˘ bûh ãasem v 54 obrazech,
které jsou realizovány témûfi filmovou techni-
kou. S pouÏitím rÛzn˘ch jevi‰tních kouzel

Se Simonem Mawerem
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zrozen˘ch v symbolismu, kter˘ mám tak rád. 
K tomu v˘raznû pomáhá naprosto ojedinûlá,
stejnû tak velkolepá jako jednoduchá scéna
Christopha Weyerse, vÏdyÈ dûj se odehrává 
v Brnû, v Benátkách, ve Vídni, ve ·v˘carsku,
v USA. A ãas plynoucí jevi‰tûm je mimo jiné
i kouzelnû fie‰en podobou kost˘mÛ Andrey
Kuãerové – Pavla Vitázková, která hraje maji-
telku vily, jich v prÛbûhu inscenace vystfiídá
hned 16!!! Pro inscenaci pí‰e nároãnou hudbu
Zdenek Merta – je se tedy proã na ni tû‰it.
Pevnû vûfiím, Ïe ji ocení jak diváci, tak i Simon
Mawer, kter˘ na premiéru pfiijede.
Autorsky i reÏijnû se v‰ak podepí‰ete i pod
dal‰í, tentokrát muzikálovou novinkou –
Johnny Blue. Zatím se o inscenaci ví jen málo.
MÛÏete ji trochu podrobnûji pfiedstavit?
Johnny Blue je písniãka, kterou napsal 
nûmeck˘ hitmaker Ralph Siegel. Letos sedm-
desátník, kter˘ Ïije v Mnichovû, nûkolikaná-
sobn˘ vítûz festivalÛ Eurovize a San Rema
patfií mezi nejznámûj‰í tvÛrce písní v evrop-
ském prostfiedí. Mimochodem sloÏil i fiadu
‰lágrÛ pro Karla Gotta, se kter˘m se pfiátelí,
ãi jinou hvûzdu – Mireille Mathieu. Napsal na
2000 písní. Známe se jiÏ dlouho a pfied ãasem
jsem dostal nabídku, abych reÏíroval jeho
novou hudební inscenaci. K tomu v‰ak pro

nûjaká nedorozumûní mezi autorem scénáfie 
a Ralphem nedo‰lo. Namísto toho jsem v‰ak
byl poÏádán já, abych napsal scénáfi k oné in-
scenaci sám – nov˘ pfiíbûh s pouÏitím jeho
písní. Byla to krásná a velká v˘zva. Napsal
jsem tedy svÛj vlastní pfiíbûh a Ralph byl nad-
‰en. V nûm se v‰e „toãí“ kolem hlavní postavy,
slepého zpûváka Johnnyho Blua, kter˘ hraje
na dvanáctistrunnou kytaru a na foukací har-
moniku. Je to tak trochu faustovsk˘ pfiíbûh
odehrávající se na divadle. ëábel chce získat
zpûvákÛv talent a v˘mûnou za nûj mu nabídne
schopnost vidût. UÏ tak slavn˘ Johnny se stává
je‰tû populárnûj‰ím. Ov‰em – jak uÏ to v na-
‰ich Ïivotech b˘vá obvyklé – pfii prohlédnutí
ze slepoty se stane Johnny nejen velmi slav-
n˘m a bohat˘m, ale rychle ztratí moÏnost
„vidût“ ty vûci, které tak citlivû a správnû vní-
mal dosud jako slep˘. Nové aranÏmá v‰ech
písní – jeden ‰lágr vedle druhého – pÛvodnû
nazpívan˘ch tûmi nejlep‰ími evropsk˘mi zpû-
váky a zpûvaãkami vytváfií pro na‰e divadlo
hudební skladatel a dirigent Karel Cón. 
V muzikálu se nakonec ze v‰ech písní, ze kte-
r˘ch jsem vybíral, objeví tfiiatfiicet. Hlavní role
budou v tomto muzikálu hrát a zpívat Du‰an
Vitázek, Jifií Mach, Andrea Bfiezinová, Radka
Coufalová, Svetlana Janotová a dal‰í. Odha-

duje se, Ïe jeho skladby
zná v celé Evropû na
sto milionÛ lidí. 
A vûfiím, Ïe snad i divá-
kÛm v Brnû budou
znít tak podmanivû
jako mnû, kdyÏ jsem
pfiipravoval pfieklady
písÀov˘ch textÛ do
ãe‰tiny a Ralphova
hudba se mi zar˘vala
pod kÛÏi…

Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil

Se ZdeÀkem Helbichem
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Herci na‰eho souboru úãinkovali na Brnûnském pfiedvá-
noãním galaveãeru, kter˘ pofiádala reklamní spoleãnost
SNIP & CO v hotelu VoronûÏ.

Pánové Zdenûk Helbich, Josef Stanislav a Milo‰ ·krdlík
na setkání ve spoleãnosti Mercedes.

Na jevi‰ti âinoherní scény jsme jiÏ popatnácté oslavili
Silvestr.

Galerie Milana Zezuly vystavuje obrazy a kresby malífiÛ
Laca a Juraje Garajov˘ch.

Lednovou vernisáÏ jejich v˘stavy zahájil bluesman Milo‰
Kocman.

Scénograf Christoph Weyers , kost˘mní v˘tvarnice Andrea
Kuãerová a reÏisér inscenace Sklenûn˘ pokoj Stanislav
Mo‰a nav‰tívili legendární vilu Tugendhat.

Za odborného v˘kladu doktora Pavla Cipriana v dopro-
vodu doktorky Dagmar âernou‰kové pro‰li sklenûn˘m po-
kojem vily Tugendhat také herci inscenace Sklenûn˘
pokoj.

Souãástí programu Kfiídel byl také kfiest divadelní ro-
ãenky, kmotry se stali fieditel spoleãnosti SNIP & CO Jifií
Morávek a rektor JAMU Ivo Medek.

listOvÁní
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Martin Lingnau, Jurrian van Dongen, Koen van Dijk:
LET SNÒ LILI
Tfiináctiletá holãiãka Lili hledá své místo ve svûtû. 
S rodiãi se neustále dohaduje o tom, co by mûla 
a nemûla dûlat, rodiãe sami se spolu ãasto hádají 
a vytváfiejí tak kolem sebe nepfiíjemnou atmosféru.
Dosud bylo pro Lili velkou radostí vyrábût 
s babiãkou Knihu elfÛ, malovat do ní obrázky,
vym˘‰let pfiíbûhy. Kamarádi se jí ale vysmívají, Ïe uÏ
je na podobné fantazírování velká. KdyÏ se tedy Lili
na zaãátku na‰eho pfiíbûhu znovu ocitá u babiãky,
nechce uÏ její vyprávûní o Elfí fií‰i poslouchat. Jak-
mile Lili usne, zaãnou se ov‰em dít podivné vûci…
Z Elfí fií‰e pfiilétá Aloë, elf svûtlu‰ka, a hledá svoji
ztracenou sestfiiãku Amyru. Ukazuje se, Ïe král elfÛ
Oberon má velké starosti, neboÈ dosud mírumilovn˘
trollí národ se pod vedením urputného FÛriuse snaÏí
elfy vystrnadit z jejich území. Elfové pfiicházejí 
o svou magickou sílu, která dokáÏe svût harmonizo-
vat, neboÈ lidé na nû pfiestávají vûfiit. Lili se tedy 
s babiã kou vydává na cestu, na které je ãeká dobro-
druÏn˘ pokus o záchranu Elfí fií‰e. Po cestû potkávají
trolla Nemotoruse, kter˘ touÏí b˘t elfem, do cesty se
jim postaví i popleten˘ FÛriusÛv ‰pion Netop˘rus.
Zaãne díky Lili v Elfí fií‰i znovu padat kouzeln˘
prach? Podafií se Oberonovi a jeho Ïenû Titanii
znovu 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 nebo Dana Herzowa,
Natálie Grossová nebo Katefiina Marie Fialová,
Milan Nûmec nebo Igor Ondfiíãek, Alena Antalová
nebo Jana Musilová, Luká‰ Janota nebo Jakub
Uliãník, Jan Apolenáfi nebo Luká‰ Vlãek, Jifií Mach
nebo Karel ·karka a dal‰í.

Va‰o Patejdl, Ivan Hubaã, Eduard Kreãmar, Martin
Hrdinka:
DON JUAN
Autofii tohoto nového pÛvodního ãeského muzi-
kálu mají na svém kontû jiÏ napfiíklad titul Jack
Rozparovaã, kter˘ se hrál v praÏském Divadle Ka-
lich. SvÛj nov˘ muzikál, kter˘ zpracovává oblíbe-
nou látku o ‰panûlském volnomy‰lenkáfiském
‰lechtici Donu Juanovi, se rozhodli napsat pro na‰e 

divadlo. Pfiíbûh, kter˘ známe z mnoha zpracování
literárních, filmov˘ch i hudebních svou roman-
ticko-historickou tématikou k muzikálovému zpra-
cování pfiímo vybízí. Don Juan je vpravdû
dramatickou postavou, která v sobû zahrnuje v‰e,
co od hrdiny na jevi‰ti oãekáváme – láskou zkla-
man˘ a tr˘znûn˘ se rozhodne na ve‰keré dal‰í
vztahy a city zanevfiít a v‰em Ïenám se pouze vy-
smívá, zneuÏívá je a poniÏuje. Osud mu ale po‰le
do cesty Ïenu, kvÛli které je odhodlán se zmûnit.
Stejná vy‰‰í síla mu ji ale opût vezme, a tak Juan
rukou dal‰í pÛvabné dámy umírá, rozzloben˘ na
sebe, na svût, na v‰echny…
PÛvodní muzikál vypráví znám˘ pfiíbûh sviÏn˘m
tempem a moderním jazykem, dává prostor komic-
k˘m i dramatick˘m situa cím v atraktivním prostfiedí
a nabízí v˘borné herecké pfiíleÏitosti. 
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Du‰an Vitázek nebo Petr Gazdík, Tomá‰
Sagher nebo Jakub Uliãník, Svetlana Janotová nebo
Ivana VaÀková, Alena Antalová nebo Radka Cou-
falová, Ale‰ Slanina nebo Robert Urban, Martin
Havelka nebo Viktor Skála, Ladislav Koláfi nebo
Miloslav âíÏek, Viktória Matu‰ovová nebo Silvia
Holeãková a dal‰í.

Heinrich von Kleist:
PRINC HOMBURSK¯
Z her nejvût‰ího dramatika nûmeckého roman-
tismu Heinricha von Kleista se na ãesk˘ch jevi‰tích
nejãastûji hraje komedie Rozbit˘ dÏbán, v Nûmecku
samém v‰ak za Kleistovo vrcholné dílo platí roman-
tické drama Princ Hombursk˘. Vypráví pfiíbûh mla-
dého váleãného hrdiny, snílka, kter˘ je zamilován
do kurfifitovy dcery Natálie, a kurfifit sám jejich
lásce pfieje. Jejich naprosté ‰tûstí v‰ak ve chvíli po-
mine, kdyÏ princ snící o Natálii pfieslechne pfii vá-
leãné poradû nejvy‰‰í rozkaz a pfii bitvû vede svÛj
oddíl do zakázaného útoku. Sice uspûje, za neupo-
slechnutí rozkazu je v‰ak odsouzen k smrti. Mezní
situace vede prince k zásadnímu pfiehodnocení
v‰eho, v co doposud vûfiil a co uznával. Váleãná
událost se promûÀuje ve velké drama o lásce, cti 
a spravedlnosti. Pro tuto inscenaci pfiipravili zcela
nov˘ pfieklad Václav Cejpek a Monika Kuãerová. 
ReÏie:Mikolá‰ Tyc
Hrají: Luká‰ Janota, Viktor Skála, Eli‰ka Skálová,
Lenka Janíková, Jaroslav Matûjka, Jan Mazák, Zde-
nûk Junák, Jifií Mach a dal‰í. 

hrajeme
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PrOgram únOr

Činoherní scéna hudební scéna Hudební scény
Mûstského divadla Brno

2.2. dokonalá svatbapo 19.00

3.2. dokonalá svatbaút 19.00

6.2. skleněný pokojpá 14.00

6.2. skleněný pokojpá 19.00 C5

7.2. skleněný pokojso 19.00 P

8.2. skleněný pokojne 19.00

9.2. skleněný pokojpo 19.00 A1

10.2. skleněný pokojút 19.00 C2

11.2. těžká barborast 19.00 A3

12.2. těžká barboračt 19.00 AB4

13.2. těžká barborapá 19.00 E5

14.2. skleněný pokojso 19.00 A6

15.2. skleněný pokojne 19.00 E7

16.2. mnoho povyku pro nicpo 19.00 Divadlo v Dlouhé, 
Praha

17.2. mrtvé dušeút 19.00 E2

18.2. Podivný případ se psemst 18.00 P18 

19.2. Podivný případ se psemčt 18.00 PP1

20.2. Podivný případ se psempá 18.00 PPP

21.2. donaha!so 19.00

22.2. donaha!ne 18.00

23.2. skleněný pokojpo 19.00 AB1

24.2. skleněný pokojút 19.00 AB2

25.2. skleněný pokojst 19.00 AB3

26.2. Princ homburskýčt 19.00 A4

27.2. Princ homburskýpá 19.00 AB5

28.2. Princ homburskýso 19.00 AB6

1.2. let snů liline 18.00

1.2. let snů liline 14.00

2.2. let snů lilipo 18.00

3.2. let snů liliút 18.00

4.2. let snů lilist 19.00

5.2. let snů liličt 18.00

6.2. let snů lilipá 19.00 A5/AB5

8.2. kočkyne 18.00

9.2. kočkypo 19.00

11.2. noc na karlštejněst 19.00

12.2. noc na karlštejněčt 18.00

13.2. noc na karlštejněpá 19.00

14.2. noc na karlštejněso 14.00

15.2. noc na karlštejněne 14.00

17.2. don juanút 18.00

18.2. don juanst 19.00

21.2. duchso 19.00

22.2. duchne 14.00

22.2. duchne 19.00

23.2. duchpo 19.00

24.2. duchút 18.00

25.2. duchst 19.00

26.2. duchčt 18.00

27.2. duchpá 19.00

28.2. duchso 14.00

28.2. duchso 19.00

Mrtvé du‰e

DUCH
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PrOgram břeZen

Činoherní scéna hudební scéna

PREMiéRA vEřEjná gEnERálkA DivADElní kluB DERniéRAhoSTování

Hudební scény
Mûstského divadla Brno

1.3. skleněný pokojne 19.00 D

2.3. skleněný pokojpo 18.00 SP

3.3. skleněný pokojút 19.00 A2

5.3. těžká barboračt 19.00 A4

6.3. těžká barborapá 19.00

7.3. těžká barboraso 19.00 A6

8.3. mrtvé dušene 19.00 E7

12.3. jménočt 19.00 AB4

13.3. jménopá 14.00

13.3. jménopá 19.00 A5

14.3. jménoso 19.00 P

15.3. jménone 19.00

16.3. jménopo 19.00 A1

16.3. riverside drivepo 21.00

17.3. jménoút 19.00 E2

17.3. riverside driveút 21.00

18.3. jménost 19.00 A3

19.3. donaha!čt 19.00 zadáno

20.3. skleněný pokojpá 19.00 E5

21.3. skleněný pokojso 19.00 AB6

22.3. skleněný pokojne 18.00

23.3. skleněný pokojpo 18.00

24.3. těžká barboraút 19.00 C2

25.3. těžká barborast 11.00 zadáno

25.3. těžká barborast 19.00

26.3. Princ homburskýčt 19.00 C4

27.3. Princ homburskýpá 19.00 C5

29.3. dokonalá svatbane 19.00

30.3. dokonalá svatbapo 19.00

31.3. charleyova tetaút 18.00

1.3. duchne 19.00

1.3. duchne 14.00

2.3. duchpo 19.00

3.3. duchút 18.00

9.3. benátský kupecpo 19.00 A2015/M2015

10.3. benátský kupecút 19.00 R2015/X2015

11.3. benátský kupecst 19.00 Z2015/T2015

12.3. benátský kupecčt 19.00

14.3. kočkyso 19.00

15.3. kočkyne 18.00

27.3. johnny bluepá 14.00

27.3. johnny bluepá 19.00 A5/AB5

28.3. johnny blueso 19.00 P

29.3. johnny bluene 19.00 D/E7

30.3. johnny bluepo 19.00 A1/AB1

31.3. johnny blueút 19.00 A2/AB2

Benátsk˘ kupec

Koãky
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Stanislav Mo‰a, Ralph Siegel:
JOHNNY BLUE
Nov˘ pÛvodní muzikál Johnny Blue je inspirovan˘
faustovsk˘m tématem. Johnny Blue je slep˘ pouliãní
zpûvák, kterého ìábel, zde v podobû Ïeny Satany,
svede na svou cestu. V˘mûnou za nûco tak nehmata-
telného 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 ‰ou-
byznysu. Johnny má totiÏ vzácn˘ talent, 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 osamûlej‰ím se stává. 
S pfiíchodem Satany se situace je‰tû pfiiostfiuje, aãkoliv
Johnny koneãnû uvidí svût kolem sebe, svoji du‰i zcela
ztrácí. Na‰tûstí je tu ov‰em je‰tû Marie, která na sta-
rou lásku nezapomíná a stojí jí za to o ni, respektive
o nûj, bojovat i se samotn˘m peklem… Vedle nového,
aktuálního pojetí známého pfiíbûhu nabízí muzikál
hudbu slavného a zku‰eného nûmeckého producenta 
a autora Ralpha Siegela, jehoÏ písnû pro rÛzné inter-
prety nûkolikrát vyhrály mezinárodní soutûÏ Eurovize.
Muzikál uvedeme ve svûtové premiéfie.
ReÏie: Stanislav Mo‰a

Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière:
JMÉNO
Vincent je ãtyfiicátník v nejlep‰í formû, úspû‰n˘, 
a tedy i ‰Èastn˘ makléfi s nemovitostmi; ‰Èastn˘ o to
víc, Ïe oãekává narození prvního potomka. Zrovna se
dostavil na opulentní veãefii, kterou ve svém bytû po-
fiádá jeho mlad‰í sestra Elisabeth a jeho ‰vagr Pierre,
profesor literatury. Malou rodinnou se‰lost doplÀuje
VincentÛv kamarád od ‰kolky Claude, nyní pozou-
nista symfonického orchestru a jen zdánlivû pfiiboudl˘
chlapík, kterého v‰ak v‰ichni zúãastnûní pokládají
bezmála za ãlena rodiny (a jak se vposled ukáÏe, ono
„bezmála“ není zcela na místû). Je‰tû se ãeká na Annu,
Vincentovu tûhotnou partnerku, která vÏdy a v‰ude
chodí pozdû. K ukrácení chvíle poslouÏí radostn˘
bombov˘ útok na Vincenta v podobû otázek stran
jeho otcovství. BliÏní zejména zajímá, jak se Vincen-
tÛv prvorozen˘ bude jmenovat. Tak a tak, nebo tak 
a tak? Tipují, dohadují se, navrhují. Po soustfiedûném
nátlaku Vincent z hecu fiekne, Ïe dá svému synovi
jméno Adolphe. A jeho odpovûì v podobû dobrého,
leã poÈouchlého ‰pr˘mu vyvolá vpravdû melu, chaos,
ba hysterickou atmosféru (vÏdyÈ jméno Adolf i dnes,
ruku na srdce, prvoplánovû a tedy pfiedsudeãnû spo-

jujeme se zrÛdnou osobou Hitlera); napûtí nezmírní
ani pfiíchod tûhotné Anny, naopak. V˘mûna názorÛ
eskaluje, pfiekvapení stíhá pfiekvapení, uÏ nejde 
o jméno pro dítû: z rodinn˘ch skfiíní vypadávají roz-
liãní kostlivci a praní ‰pinavého prádla doprovázejí
zpovûdi upfiímné, aÏ to bolí. Pfiátelská slezina se stává
noãní mÛrou v‰ech zúãastnûn˘ch. 
Vtipná, krutá, dojemná i chytrá hra o muÏích, Ïenách
a jejich vztazích je z rodu rychlopaln˘ch konverzaãek;
stojí na brilantních dialozích a vychází z faktu, Ïe 
s pfiíbuzn˘mi, partnery a pfiáteli je to jako s knihami:
mít je doma je‰tû neznamená mít je pfieãtené. Mat-
thieu Delaporte a Alexandre de La Patellière tvofií
autorsk˘ tandem od roku 1991. Prosadili se pfiede-
v‰ím na filmovém poli – jako scenáristé a reÏiséfii. Le
Prénom (Jméno) byla jejich první divadelní hra. S ha-
lasn˘m úspûchem byla inscenována v PafiíÏi roku
2010; od té doby potû‰ila diváky v ‰estnácti dal‰ích
zemích. Mûstské divadlo Brno ji uvede v ãeské pre-
miéfie.   
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Alena Antalová, Viktor Skála, Martin Havelka,
Jakub Uliãník a Viktória Matu‰ovová. 

Jifií Voskovec, Jan Werich, Jaroslav JeÏek:
TùÎKÁ BARBORA
Hry Jifiího Voskovce a Jana Wericha se mohou zdát
neoddûlitelnû spjaty s osobnostmi sv˘ch autorÛ, na
stranu druhou se uÏ dávno staly trvalou souãástí
zlatého fondu ãeské dramatiky. TûÏká Barbora mezi
v‰emi díly V+W vyniká brilantním humorem obou
autorÛ i zcela kouzeln˘m nadãasov˘m poselstvím.
Pfiíbûh je posazen do malého holandského mûsteãka
Eidamu, jehoÏ kon‰elstvo je rozhádané, prolezlé ko-
rupcí, podvÛdky a intrikami, a kde místní uãitel, 
nejãestnûj‰í postava hry, se tomu neumí postavit.
Nakonec se v‰ak tváfií v tváfi ohroÏení z mocné
sousední zemû Yberland a za vydatné pomoci dvou
zbûhl˘ch yberlandsk˘ch ÏoldnéfiÛ, ktefií se k nim
pfiipojí, eidam‰tí semknou a prokáÏí neãekanou vÛli
a soudrÏnost. Plejáda plastick˘ch komediálních figur
a figurek, povûstn˘ slovní humor V+W a nesmrtelné
JeÏkovy hity jako Holduj tanci, pohybu, Vy nevíte, co
je stfiedovûk nebo Sláva mu, on je pa‰ák – i to jsou
jedny z mnoha dÛvodÛ, proã pfiivítat TûÏkou Barboru
na jevi‰ti âinoherní scény Mûstského divadla Brno. 
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Michal Isteník, Jifií Ressler, Zdenûk Junák,
Evelína Kachlífiová nebo Markéta Sedláãková, Patrik
Bofieck˘, Lucie Zedníãková, Vojtûch Blahuta, Ladislav
Koláfi, Jakub Uliãník a dal‰í.
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Je‰tû pfied pár mûsíci byly pro taneãnici a choreo-
grafku Anetu Majerovou práce a divadlo prakticky
nejdÛleÏitûj‰ími ãinnostmi. Teì se v‰ak osoby a ob-
sazení v nejdÛleÏitûj‰ím dramatu, které se pro kaÏ-
dého jmenuje Îivot, pfiece jen ponûkud zmûnily.
Hlavní postavu v nûm hraje ãlovíãek se jménem Se-
verín Teo a je to Anetin sedmimûsíãní synek, kte-
rému je pochopitelnû zapotfiebí vûnovat tu nejvût‰í
pozornost. O to obtíÏnûj‰í je skloubení péãe a ma-
tefiského poslání s prací v divadle. A o to víc je zapo-
tfiebí pfied Kfiídly ocenûnou Anetou smeknout. 
Mimochodem, jak jste pfii‰li na Severína?
Inspirovali jsme se na Slovensku, kde je toto jméno
mnohem ãastûj‰í neÏ u nás a je‰tû k tomu má v na‰em
pfiípadû i docela reáln˘ podklad. Nevûdûla jsem, kde
budu rodit. Jestli v Brnû nebo v Beskydech, odkud
pocházím a kde spoleãnû Ïijeme. Nakonec mû porod
zastihl s mûsíãním pfiedstihem právû tam, tedy na
sever od Brna, a tak jméno Severín bylo odvozeno 
i z tohoto faktu. Mimochodem, kdybych rodila
v Brnû, tak moÏná hrozilo, Ïe by se jmenoval Bruno,
i kdyÏ to byla spí‰e jen legrace.

Ocenûní Kfiídla jste dostala za choreografii pro mu-
zikál Flashdance. Podle mé pfiedstavy je choreografie
vysoce odborná a taky tvÛrãí práce, která sice není tak
v popfiedí divácké pozornosti jako samotné herecké v˘-
kony, ale také má jistû své zákonitosti a úskalí, aby
byl v˘sledek na jevi‰ti nakonec co nejlep‰í. Jak tedy
vlastnû taková práce choreografa u nové inscenace za-
ãíná?
Ano, jedná se o bûh na dlouhou traÈ. Máte zadání,
hudbu, herce/taneãníky a prostor, kter˘ musíte na-
plnit pohybem tak, aby v‰e bylo ve vzájemné sym-
bióze. To v‰e vyÏaduje ãas, kterého není nikdy dost,
stejnû tak jako nápadÛ, dobré kondice, trpûlivosti
a dÛvûry v‰ech, se kter˘mi spolupracujete. Jak sám
fiíkáte, ve finále je pozornost moÏná více vûnována
aktérÛm samotn˘m, ktefií dávají Ïivot celému pfií-
bûhu. To, co pfiedvádí, jak se pohybují, je vnímáno
spí‰e jako automatická souãást jejich postavy, celku.
Je to tak vlastnû správnû, protoÏe ve chvíli, kdy by
divák vûnoval pozornost jednotliv˘m krokÛm,
otoãkám a jin˘m pohybÛm, bylo by nûco ‰patnû.
Tedy alespoÀ pro mû to tak platí. Jakmile mû nûco
vyru‰í, vytáhne z pfiíbûhu, znamená to, Ïe nûco ne-
bylo v pofiádku. Choreografick˘m ãíslÛm jako
divák v‰ak také vûnuji svou pozornost a dokáÏu
ocenit jejich kvality, stejnû tak jako jin˘m tvÛrãím
sloÏkám, bez kter˘ch by k˘Ïen˘ v˘sledek nebyl
nikdy úpln˘.
Co musí mít choreograf vÏdy na zfieteli a ãeho se na-
opak musí vyvarovat? Co patfií napfiíklad k nejãastûj-

aneta majerOvÁ
Čert tě vem
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‰ím chybám, které by mohly mít nakonec tfieba neÏá-
doucí vliv na scénû? 
Musí mít vÏdy ãisté obleãení a nezapomenout mobil
na jevi‰ti (smích). Choreograf by mûl v prvé fiadû znát,
co chce vlastnû vyjádfiit, co by choreografie mûla sdûlit
neboli jak˘ pocit zanechat. âili mûl by mít jasné po-
Ïadavky. V‰e by mûlo korespondovat s hudbou, která
urãuje jak tempo, tak náladu, atmosféru… A stejnû

tak by mûl vycházet z hercÛ/taneãníkÛ, ktefií ztvárÀují
jeho pfiedstavy, z jejich individuálních dovedností,
moÏností a snad i pamatovat na jejich pfievleky a jed-
notlivé v˘stupy, jak jdou po sobû, aby v‰ichni v‰e stihli
vãas. V opaãném pfiípadû, no, posuìte sám (smích).
Jak se vám pracuje nejlépe? V klidu ateliéru, kdy si
pfiedstavy o budoucím vystoupení taneãníkÛ a hercÛ
a jejich soulad teprve pfiedstavujete ãi snad rozkreslu-
jete, nebo je to naopak na pódiu pfii samotn˘ch zkou-
‰kách?
Obojí je mi blízké. V‰echny choreografie si chystám
samozfiejmû pfiedem, vãetnû rozkresleného prostoru
s urãen˘mi místy pro jednotlivé taneãníky a herce, 
a to hlavnû z ãasov˘ch dÛvodÛ. Nûkteré vûci si pfiedem
ale nachystat nelze, proto tvofiím pfiímo na sále. Vût-
‰inou se jedná napfiíklad o zvedaãky, kdy vycházím
z moÏností taneãníkÛ/hercÛ. Pfiedstavu, co mám 
v plánu, ale mít musím. No, a pak pfiichází práce na
jevi‰ti. Zde choreograf musí rychle reagovat na novû
vzniklé situace, na které se pfiipravit pfiedem nelze.
Mohou úãinkující o va‰ich pfiedstavách diskutovat
nebo pfiiná‰et vlastní nápady a námûty? 
Své pfiedstavy nerada mûním. Rozdíl je ale hlavnû
v tom, máte-li plnou zku‰ebnu napfiíklad o tfiiceti, pa-
desáti lidech nebo jste na sále jen dva, tfii ãi je nás pût.
A dále hraje hlavní roli ãas. Máme-li ho, mÛÏeme hle-
dat, tvofiit, v opaãném pfiípadû pak není pfiíli‰ prostor
pro diskusi. A pokud jsem v pfiedstavení v roli hereãky
a taneãnice, tak také plnû respektuji choreografovy po-
Ïadavky a snaÏím se co nejblíÏe naplnit jeho pfiedstavy. 
Jak dÛleÏitá je spolupráce s tvÛrci kost˘mÛ a spolu-
pracujete i na jejich vzniku? Nebo je to pouze záleÏi-
tost kost˘mních návrháfiÛ, do které moc choreograf
nemluví? 
¤ekla bych, Ïe se jedná o úzkou spolupráci, stejnû tak
jako s ostatními tvÛrci podílejícími se na pfiípravû no-
vého muzikálu. Choreograf se seznámí s návrhy a ná-
vrháfi s choreografiemi. Jinak by mohlo dojít k tomu,
Ïe úãinkující v kost˘mu nezvedne nohu ãi ruce, nebo

k tomu, Ïe pfii první zvedaãce se do kost˘mu zamotá
ãi jej rozerve. Neopomenutelná je také domluva na
v˘bûru obuvi.
Kterou z va‰ich dosavadních inscenací povaÏujete za
nejvíce povedenou? Nebo jsou to v‰echno „va‰e dûti“
a nelze z nich nûkteré vyzdvihovat na úkor jin˘ch? 
KaÏdé dílo je jiné, jiné téma, doba, styl, jin˘ duch.
Nûkterá inscenace je více taneãní, jiná ménû, nûkterá

vás dostane pfiíbûhem, jiná lidmi, se kter˘mi spolu-
pracujete a podobnû. V‰echny si nesou to své. âlovûk
se také neustále uãí, proto se dívá zpûtnû kriticky 
a chtûl by nûco mûnit, coÏ na‰tûstí nelze (smích). âili
tûÏko fiíci, kterou mám nejradûji. V‰echny povaÏuji,
jak fiíkáte, za „své dûti“, kaÏdou jsem si nûãím oblíbila.
Povedená díla ale vnímám ve zpûtné vazbû, a to na zá-
kladû spokojenosti v‰ech, jak úãinkujících, tak divákÛ
a v neposlední fiadû i reÏiséra.
Podílíte se i na choreografii oãekávané ãinohry reÏiséra
Stanislava Mo‰i Sklenûn˘ pokoj. Jak bude vypadat
tato práce?
Ano, podílím i pfies to, Ïe mám doma Severína. Vzhle-
dem k tomu, Ïe se jedná o ãinohru, bude zfiejmû cho-
reografické práce ménû. To ov‰em zjistím aÏ za chodu,
zejména pak v generálkovém t˘dnu. Kdyby se jednalo
o pfiedstavení, které vyÏaduje více choreografií, je‰tû
bych si z ãasov˘ch dÛvodÛ na nûj poãkala.
Máte nûjaké své vzory? Kde bychom se mohli setkat se
svûtovû ‰piãkovou choreografií? A je nûjaké vysnûné
pfiedstavení, pod kter˘m byste chtûla b˘t jako choreo-
graf podepsaná? 
V dne‰ní dobû mÛÏeme vidût ledasco. I to, co si ne-
dokáÏeme ani pfiedstavit. K tomu nám postaãí i malá
krabiãka s internetem a nemusíme nikam jezdit.
MoÏná je to ‰koda, protoÏe zajet si do „mekky“ mu-
zikálu, tance, umûní, koupit si lístek, usadit se v di-
vadle, nasávat atmosféru, nechat se unést skvûl˘mi
v˘kony a na závûr za odmûnu s podûkováním a obdi-
vem zatleskat, má své nenahraditelné kouzlo. Já mám
ráda rÛzné taneãní styly, choreografy, ráda se dívám
na staré americké muzikály a obdivuji jejich precizní
provedení. Zamilovaná jsem do klasiky, a to choreo-
grafií Boba Fosseho a jeho smyslu pro detail. Proto
mû nyní napadá, Ïe by bylo více neÏ úÏasné podílet se
na muzikálu All that jazz! A snad je‰tû více si v nûm
zatancovat – a bez alternace (smích)!

Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil

Nûkteré vûci si pfiedem nachystat nelze.
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PETR HLOU·EK JE DOMÁCÍ TYP, VùT-
·INU âASU ALE NA CESTÁCH
Petr Hlou‰ek, scénograf. Pro divadelní odborníky
známá osobnost, byÈ se s dosaÏen˘mi úspûchy ne-
chce chlubit. Jak˘ je vlastnû profesní Ïivot scéno-
grafa? Ve kterém momentû zaãíná jeho práce a jak
je tûÏké sladit pfiedstavy s dal‰ími tvÛrci inscenace?
Pracujete se seversk˘mi tvÛrci na Islandu, s jejich
inscenací jste sklízel úspûchy i na Broadwayi, va‰e
scénografické práce znají ve Slovinsku, Nûmecku,
·v˘carsku, teì jste byl zfiejmû asi opût pracovnû na

Islandu. Mûníte rád divadelní prostfiedí v rÛzn˘ch
zemích? Co vám takové cestování dává a co naopak
bere?
KaÏdá zemû má svá specifika, ale pokud srovnám
napfiíklad mûstská divadla v Lublani, Brnû a Reyk-
javíku, je to ta stejná loì, stejnû milí a talentovaní
lidé, dokonce podobné technické moÏnosti. Práce
se jmenovan˘mi divadly mi dala a stále dává hodnû.
Pfiedev‰ím velké pfiíleÏitosti a pro mû pochopitelnû
velké zku‰enosti. Díky tomu, Ïe jde o zavedené
instituce s dílnami a zázemím, práce je zde daleko
ménû stresující neÏ u soukrom˘ch produkcí, kde se
t˘m buduje ke kaÏdé inscenaci prakticky od nuly.
Dal‰í v˘hodou práce mimo âR je fakt, Ïe se jí mÛ-
Ïete vûnovat opravdu soustfiedûnû a intenzivnû. To
je zároveÀ odpovûì na to, co mi taková práce bere.
Já jsem v podstatû domácí typ. Minul˘ rok to byly
celkem dva mûsíce v zahraniãí, to je hodnû.

Petr hlOušek
rOdinné stříbrO
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Va‰e pojetí scény se ãasto vyznaãuje vyuÏitím fiady
technick˘ch sloÏitostí, které divadlo nabízí, obãas 
i jak˘msi (snad laikovi prominete) futuristick˘m
minimalismem, kter˘ nûkdy zavádí aÏ k fantazy ãi
skoro sci-fi. Je nûjaká hranice, kde uÏ víte, Ïe by
publikum va‰e pfiedstavy vstfiebávalo s obtíÏemi? 
A hraje roli skuteãnost, pro kterou zemi se scéna
pfiipravuje?
Já jsem odrostl na filmech jako 2001: Vesmírná ody-
sea, ãili dlouhé velkolepé zábûry. Doufám, Ïe v‰e,
co jsem ve sv˘ch scénách pouÏil, bylo srozumitelné.
První, kdo by mi nesrozumitelnost omlátil o hlavu,
by byl reÏisér. Ten je tím hlavním vypravûãem pfied-
stavení, a pokud bych ‰el proti jeho rétorice, nene-
chal by si to líbit. TakÏe doufám, Ïe jsem dostateãnû
„ãiteln˘“. Co se rozdílÛ mezi zemûmi t˘ãe, je to spí‰
v detailech – napfiíklad rekvizitách. V pfiípadû právû
pfiipravovaného Billyho Elliota na Islandu je to na-
pfiíklad Polaroid. V 80. letech na západû sice no-
vinka, ale dostupná. U nás frãela spí‰ Praktika 
a Pentakon Six TL. A tfieba na Islandu jsou ame-
rické symboly vnímány tro‰ku jako u nás ty ruské.
Naopak v‰echno britské je bráno jako pozitivní,
hravé, inspirativní, podobnû jako u nás.
Dobré divadlo dokáÏe velká kouzla. V které poloze
je v‰ak vám jako tvÛrci lépe? KdyÏ pfiipravujete in-

scenaci takfiíkajíc klasickou, realistickou, nebo tu,
kde se oãekává vût‰í podíl fantazie vnímavého di-
váka?
No, já jsem se k Ïádné civilní divadelní hfie zatím
nedostal – myslím, pokud jsem dûlal souãasnû
scénu i projekce. Mám pocit, Ïe kdyÏ se mí oblíbení
reÏiséfii rozhodují, koho vzít do t˘mu, vyberou si
mû právû na základû Ïánru – tedy muzikál s opu-
lentní scénou s velk˘m podílem projekcí. Osobnû
mám nejradûji práci na pfiedstaveních jako je Mary
Poppins – tedy reálné a zároveÀ romantické pro-
stfiedí umocnûné svûteln˘m designem a k tomu
adekvátní projekce uÏité tak, aby divák necítil hra-
nici mezi jednotliv˘mi sloÏkami. 
S tím asi souvisí v práci divadelníkÛ stále více
pouÏívaná sloÏitá technika. Vy také ãasto vyuÏí-
váte rÛzné kombinace reáln˘ch kulis s napfiíklad
3D animacemi. ZÛstává pfii pouÏití v‰ech tûchto
vymoÏeností divadlo stále je‰tû divadlem a ne-
vytrácí se tak trochu to kouzlo ka‰írované krásy?
A nemÛÏe nakonec dojít k tomu, Ïe podobnû
jako v automobilovém prÛmyslu, kde u nejno-
vûj‰ích tich˘ch hybridních motorÛ jejich zvuky
vyrábûjí reproduktory, nebude nutné tfieba na
jevi‰ti obãas umûle zaprá‰it, ãi zavrzat kuli-
sami?

Se ZdeÀkem Helbichem na Divadelním dvofie
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Já jsem velk˘m milovníkem ka‰írovan˘ch kulis pa-
tinovan˘ch jako pro film. Nechci brát divákovi
prostor pro fantazii, ale pokud budete dûlat muzi-
kál odehrávající se v Lond˘nû, bez ka‰írované ci-
hlové zdi se neobejdete, a pokud vy ano, diváka
urãitû zklamete. V jin˘ch divadelních Ïánrech to
mÛÏete pouÏít jako metodu kterak diváka vybur-
covat, pokofiit. Muzikál si ale o jistou míru realismu
fiíká. A divadlo jako takové bude vÏdycky vrzat 
a prá‰it. To, co divák povaÏuje za dokonal˘ stroj, je
v zákulisí frmol kulisákÛ, rekvizitáfiek, osvûtlovaãÛ,
rychl˘ch pfievlekÛ a hudebníkÛ v podpalubí.
ZhodnoÈte prosím vá‰ uplynul˘ rok z profesní
stránky. Podafiilo se vytvofiit a dokonãit v‰e, co bylo
v plánu? A jaká práce vás ãeká v roce 2015 doma 
i ve svûtû?
Myslím, Ïe loÀsk˘ rok mÛÏu povaÏovat za úspû‰n˘,
aã velmi hektick˘, bez dovolené a v neustálém ãa-
sovém presu. Získal jsem dvû ceny – Grímana na
Islandu za projekce pro pfiedstavení Podivn˘ pfiípad
se psem a Kfiídla od kolegia Dokofiánu. Rok jsem
rozjel zvesela s Mlad˘m Frankensteinem, to byla ra-
dost. Potom Pes na Islandu. Dva muzikály v Praze,

v Divadle Broadway a Hybernii, jsem finalizoval
souãasnû, na‰tûstí za podpory kolegy Dalibora âer-
náka, takÏe jsem mohl po nocích nakreslit scénu
pro Dona Juana. V létû mûsíc práce na muzikálu
Revolution v New Yorku, na podzim DUCH
a konec roku ve znamení pohádky pro Hvûzdárnu
a planetárium Brno. Zaãátkem bfiezna 2015 bude
mít premiéru Billy Elliot v Mûstském divadle Reyk-
javík, s mojí scénou na konci bfiezna nov˘ muzikál
Standy Mo‰i Johnny Blue – zde pÛjde zejména 
o projekce. V létû mû, doufám, ãekají dva t˘dny 
v lese a dva u mofie.
Kter˘ch cen si nejvíce povaÏujete, proã a jakou mezi
nimi budou mít pozici Kfiídla kolegia revue Doko-
fián?
Jak jsem se zmínil, Gríman z Islandu je zatím jedi-
nou zahraniãní cenou. Byl jsem nominován za
scénu k Mary Poppins jak u nás, tak na Islandu. âili
cena Kfiídla je pro mû fakticky druhou cenou.
VáÏím si jí hlavnû proto, Ïe mi ji vlastnû udûlili mí
kolegové z Mûstského divadla Brno.

Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil 

Na Broadwayi s Ívarem Pállem Jónssonem, autorem muzikálu Revolution
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TùÎKOSTI S TùÎKOU BARBOROU
S pocitem nejistoty a obav jsem ‰el na premi-
éru TûÏké Barbory na âinoherní scénu Mûst-
ského divadla v Brnû. Je‰tû pfiedtím jsem si 
z YouTube stáhl TûÏkou Barboru – inscenaci 
z Divadla Komedie. A mûl jsem obavy, jestli
se premiéra podafií…
Prvním plusem byl v˘bûr scény. ByÈ má hu-
dební komedie svÛj domestik na velké Hu-
dební scénû, mnohem vhodnûj‰í je trochu
komornûj‰í prostfiedí. Prostor praÏského Di-
vadla Komedie je moÏná je‰tû o nûco men‰í.
Zdafiilá je i scéna Jaroslava Milfajta, která se in-
spirovala svou jednoduchostí a úãelností 
v pÛvodní dekoraci V+W. Dal‰ím plusem je
dramaturgie Jana ·otkovského. Cítím úpravy v
drobnostech, na nichÏ se podíleli i reÏisér Sta-
nislav Slovák s herci Michalem Isteníkem 
a Jifiím Resslerem. A jde také o v˘bûr hry. Za-
tímco mnohé z toho, co V+W vytvofiili, patfií
sv˘m charakterem více k revue, pfiece jen TûÏká
Barboramá dûjovou zápletku a vnitfiní stavbu,
kterou se pfiiklání ke klasickému dramatu. 
Jak nahradit forbíny?
Existují verze, ve kter˘ch jsou pro jistotu hry
protagonistÛ pfied oponou vypu‰tûny nebo
minimalizovány a to nejvtipnûj‰í z nich je vep-
sáno pfiímo do hry. Touto cestou se na‰tûstí
dramaturg ·otkovsk˘ a reÏisér Slovák nevy-
dali. Zvolili si nároãnûj‰í a mnohem rizikovûj‰í
cestu: Najít herce, ktefií by slavné forbíny
zvládli. Volba padla na Michala Isteníka (fiek-
nûme, Ïe „zastupuje“ Jana Wericha) a Jifiího
Resslera (to je tedy „zastupující“ Voskovec,
nebo Horníãek). Ty uvozovky jsou tady na
místû. Oba protagonisté na‰tûstí nehrají dvo-
jici V+W nebo H+W. V nûãem jsou jim sa-
mozfiejmû podobní (poetika, hra se slovíãky),
v nûãem jsou jiní. Hodnû mi pfiipomínali kor-
pulentního zemitého pohodáfie Satinského 
a intelektuálnûj‰ího ‰tíhlého Lasicu, oba tak 
v osmdesát˘ch letech 20. století.

Uf, oddechl jsem si, kdyÏ ubûhly první for-
bíny. Ano, je to ono. Nedá se fiíct, Ïe jenom
napodobují, oba jsou v˘borní – i kdyÏ ãlovûk
prostû srovnávat musí. Po pfiedstavení jsem si
na PC zase pustil nûkolik forbín W+H. A ty 
z Mûstského divadla Brno fakt snesou srov-
nání. 
Vedle Wericha se v „Osvobozeném“ vystfiídalo
hodnû dnes slavn˘ch a opûvovan˘ch hercÛ. 
A pfiece, odvahou a promy‰len˘m pfiístupem
si souãasní herci i reÏisér Stanislav Slovák 
s tûmi slavn˘mi t˘my minulosti v niãem ne-
zadali. Bodr˘ starosta ZdeÀka Junáka, stejnû
jako hejtman Patrika Bofieckého, nebo jeho
nóbl Ïena Elizabeth Lucie Zedníãkové, to byly
nádhernû expresivnû zahrané figury, kter˘m
samozfiejmû sekundovali dal‰í: Ladislav Koláfi
jako zámeck˘ pán, v˘born˘ uãitel Vojtûcha
Blahuty, v˘razn˘ s˘rafi Jakuba Uliãníka nebo
cizinec Rastislava Gajdo‰e. V reÏii Stanislava
Slováka mûli sevfienou stylizaci, trochu se blí-
Ïící commedii dell’arte. Podobnû uÏ jednou

Slovák reÏíroval rozvernou muzikálovou po-
hádku Snûhurka a sedm trpaslíkÛ. Publikum
vdûãnû reagovalo. Zvlá‰tní pozornost je tfieba
vûnovat girls i mladíkÛm vedle nich, kdoví,
jak se jim fiíká. Prostû „kfioví“. V Divadle Ko-
medie v roce 1960 to byla skupina nev˘raznû
se pohybujících figur. Nemûli takové zázemí,
jako v Mûstském divadle v Brnû, kde jsou
zvyklí na jinaãí zátûÏe ve v‰ech souãasn˘ch
muzikálech. V tom roce 1960 byli inscenátofii
rádi, kdyÏ se noÏky zvedaly alespoÀ pfiibliÏnû

naPsali O nÁs
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najednou. Je dobré zhlédnout star˘ záznam 
a pak ohodnotit, co to „kfioví“ v Brnû umí.
Summa sumárum
V Brnû se povedl odváÏn˘ kousek. OÏivit na
scénû slavné dílo Voskovce a Wericha. Oba
jsou jiÏ bohuÏel v nebíãku. A moÏná odtud
shlíÏejí na to Brno a mnou si ruce, protoÏe je-
jich sranda je zde uÏ 110 let. 
Dá se lákání V+W odolat?

Peter Stoliãn˘, 
www.musical-opereta.cz, 17. 12. 2014

PRINCOVA ·ACHOVÁ PARTIE
Nynûj‰í uvedení v Mûstském divadle v Brnû
je teprve pátou ãeskou inscenací dvû stû let sta-
rého dramatu. TvÛrãí t˘m Mikolá‰e Tyce
Prince Homburského pojal pfiedev‰ím jako
nadãasové drama idejí reprezentované obûma
hlavními muÏsk˘mi postavami. Odstup od
dobov˘ch reálií je patrn˘ ve v˘pravû: scénû 
s nejnutnûj‰ími rekvizitami dominuje v polo-
vinû hloubi jevi‰tû prudká ‰ikma s asymetricky
umístûn˘m prÛchodem, posuvn˘m schodi‰-
tûm a horním ochozem, její ‰edivou barvu do-
drÏují také rastry vysok˘ch boãních a zadních
kulis. Studená funkãnost scény umoÏÀuje po-
hotové promûny prostfiedí a dobfie korespon-
duje s ãernobíl˘mi kost˘my, jeÏ i ve své
strohosti nesou symbolickou informaci: bû-
lostné ‰aty jsou vyhrazeny mladé Natálii, ele-
gantní ãerná ostatním dámám, muÏi bez
v˘jimky nosí bílé ko‰ile a rÛzné stfiihy ãern˘ch
oblekÛ a kabátÛ. Jejich barevnû jednotn˘ úbor
spolu s vysokou vojenskou obuví odkazují 
k uniformitû armády, ale i k prusk˘m státním
barvám.
Dominance ãerné a bílé svádí k úvaze o ‰a-
chové partii, v níÏ postavy prince Hombur-
ského a kurfifita Bedfiicha hrají role králÛ.
Luká‰ Janota podává prince jako mladého
horkokrevného váleãníka, jenÏ umí i vyjevit
upfiímn˘ cit, v dÛsledku somnabulních stavÛ
v‰ak vnímá realitu rozostfienû a zejména ve vû-
zení, kde ãeká na rozsudek, se zmítá mezi pev-
nou dÛvûrou v panovníkovu milost a náhl˘m

dûsem z hrozící popravy. Rozporuplné zvraty
princovy ps˘ché zvládá herec s jistotou a rov-
nûÏ z hlediska souãasného vnímání problema-
tickému motivu vypjaté subordinace, s níÏ
princ po vnitfiním boji akceptuje hrdelní trest
(tím, Ïe… pfiijmu smrt, chci vzdát ãest posvát-
nému zákonu války), umí propÛjãit punc vû-
rohodnosti.
Viktor Skála hraje kurfifita jako respektova-
ného státníka, kter˘ lpí na fiádu a poslu‰nosti,
zároveÀ v‰ak dává opatrnû zaznít citÛm vÛãi
milované netefii i vûznûnému princi: jeho od-
mítnutí nabízené milosti pfiijímá kurfifit s re-
spektem. Z dal‰ích muÏsk˘ch figur vyniká Jan
Mazák jako plebejsky pfiímoãar˘ Kottwitz 
a Jaroslav Matûjka v roli Hohenzollerna, jehoÏ
váleãné zranûní osvobodilo k vût‰í otevfienosti
a jemné ironii. Ostatní muÏské postavy se po
‰achovnici inscenace pohybují jako zamûni-
telní pû‰áci, ojedinûle je jejich v˘skyt na jevi‰ti
zcela postradateln˘ (selsk˘ pár). Z dvojice dam
vyniká princezna Natálie v podání Eli‰ky Ská-
lové dívãí jemností (ve vojenském leÏení pfied
bitvou aÏ nepatfiiãnou) úãinnû kontrastující 
s naléhavostí i rozmyslem, s níÏ se bere za
princovu záchranu.

Marcel Sladkowski, 
Divadelní noviny, 23. 12. 2014

NAV¯SOST ÎIVÉ MRTVÉ DU·E
V BRNù
Mûstské divadlo Brno odstartovalo sezónu
premiérou inscenace Mrtvé du‰e reÏisérky
Hany Bure‰ové. A byl to zaãátek efektní 
i skvostn˘.
Hana Bure‰ová je povûstná sv˘m peãliv˘m 
a pfiesn˘m stylem, kter˘ tady vychází z drsnû
satirické povahy pfiedlohy. Groteskní pfiíbûh 
o vychytralém podvodníkovi âiãikovovi,
kter˘ se vetfie mezi malomûstskou smetánku 
a zkorumpované statkáfie, rozehrává aÏ ve va-
rietním duchu.
Jde o mrtvé du‰e (sousloví aktuální pfied
ãasem i na tuzemské politické scénû) – tedy
mrtvé nevolníky, ktefií jsou ale úfiednû Ïiví. Na
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hordu takov˘ch skoupen˘ch otrokÛ lze získat
úvûr a pÛdu od státu, tedy docela slu‰nû zbo-
hatnout.
ReÏisérka si dává záleÏet a postupnû krouÏí
drsnou grotesku, která je mimofiádnû zábavná,
ale zpoãátku nepfiekraãuje zaveden˘ divadelnû
jízliv˘ obrázek, jak je známe ze v‰emoÏn˘ch
zpracování Revizora. JenÏe Bure‰ová má jedi-
neãn˘ cit pro pfiesnou míru a naãasování he-
recké akce, pro minuciózní prokreslování
charakterÛ, a tak je její komedie typÛ a ná-
sledná hra s divákem mnohem úãinnûj‰í, aniÏ
by uÏívala laciné efekty, podpásovou legraci ãi
vdûãné úkroky stranou. PfiihlíÏející se tak ne-
baví toliko vnûj‰kov˘m pohledem na v‰echna
tato pfiefouklá Ïenská Àadra, prdelatou stat-
káfiskou bábu v travestijním provedení nebo
herce s pupkat˘mi podbfii‰ky. To nejvíc le-
graãní i napínavé se dûje právû v budovan˘ch
vztazích této bizarní trupy.
Ale bude na místû právû tady pochválit kos-
t˘my Zuzany ·tefunkové-Rusínové, která za
vyuÏití pfiiznan˘ch krinolín a vatelínu vytvo-
fiila karikatury, které jakoby místy vyskoãily 

z kreseb Honoré Daumiéra. Bizarnû vyãesané
paruky, v‰echny ty tlusté fiitû a navrch statká-
fiovy gumáky jakoby upletené z barevné vlny
jsou vtipn˘m a úãinn˘m rámcem této spole-
ãenské ma‰karády. Její dojem zesiluje i prostá
scéna Tomá‰e Rusína, kter˘ vlastnû vyuÏil ‰e-
stice panelÛ jemnû evokujících nejen âiãiko-
vÛv podvodn˘ labyrint, ale místy aÏ onu
k˘Ïenou varietní atmosféru klamu a ‰alby.

V˘teãní herci 
Michal Isteník jako âiãikov pfiedvádí nejprve
zábavn˘ koncert mazaného svatou‰ka. Velk˘
potenciál komika protagonista naplno rozjíÏdí
v bezohledné touze hamiÏníka, aby se na závûr
vlastnû ironicky vysmál figufie i publiku. Ná-
roãná je pfiitom architektura této role. Jako
âiãikov je‰tû interpretuje a odfiíkává vypravûã-
ské repliky nebo se mûní v glosátora, tedy aÏ
pomyslného Gogola. Isteník tuto trojjedinost
zvládl s pfiehledem, diváka pfiedstavením vede
bez zaváhání.
Famóznû na jevi‰ti exceluje také Petr ·tûpán
jako vûãnû nalit˘ Nozdrev. Hfimotn˘ herec vy-
tvofiil v˘teãnou karikaturu hromotluka, jemuÏ
se nekácí jen tûlo, ale i fieã a podvodné my‰-
lenky. Pozoruhodná je také nastavená a pevnû
drÏená herecká kontura Alana Novotného
jako Líbeznického. Tento statkáfisk˘ boubelat˘
andílek s nasládl˘m hlasem otevírá publiku
cestu k upfiímné legraci a je opravdu vynikající
kreací. Jaroslav Matûjka – jin˘ v˘razn˘ komik
souboru – si zase nenechal utéct pfiíleÏitost 
a pfii jeho fyzkulturním v˘stupu namazaného
vozky diváci doslova vybuchují a fivou smíchy.
A je to vlastnû je‰tû po pfiestávce taková fra‰ka,
která ze zákonitosti Ïánru smûfiuje k polapení
a trestu hrdiny. Ten je‰tû v inscenaci Bure‰ové
zaÏije pfied sv˘m spoleãensk˘m pádem jevi‰tnû
úchvatnû zpracovan˘ pfiízraãn˘ sen, v nûmÏ ho
do kola vezme nejedna figura z rusk˘ch ná-
rodních skazek. Pohádka se ov‰em rozplyne 
a groteska se málem mûní v moralitu. Podvod-
níkovi ve vûzení domlouvá pop, aby ten velk˘
svût a touhy po je‰tû vût‰ím majetku nechal jít
stranou. âiãikov posléze uniká trestu pod
podmínkou, Ïe se vzdá ve‰kerého jmûní. AÏ
na samotn˘ závûr, v posledním kratiãkém v˘-
stupu dûní, se inscenace ale rychle vrací ke
‰klebivé groteskní podívané, jejíÏ podoby 
s dne‰kem berou dech.
Osvobozen˘ âiãikov se tady málem stává per-
sonifikací zemû, kde se dá nevolník zadupat
do prachu, kde je nemoÏné jít proti v‰eobec-
nému zkorumpovanému proudu. Slovy sa-
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motného vizionáfiského Gogola, kter˘ mûl na
mysli ov‰em oslavu své otãiny: „Rusko se Ïene
vpfied a s nelibostí mu ustupují ostatní ná-
rody...“ Tady uÏ se hofiká jízlivost inscenaã-
ního v˘kladu mûní témûfi v stravující tragédii
dne‰ka.

Mareãek Lubo‰, 
Lidové noviny, 5. 11. 2014

GROTESKNù OÎIVENÉ MRTVÉ DU·E
Vynikající ukrajinsk˘ prozaik a dramatik Ni-
kolaj Vasiljeviã Gogol náleÏí k nejdráÏdivûj‰ím
zjevÛm svûtové literatury 19. století. Zatímco
tradiãní pohled jej zafiazuje na pomezí odchá-
zejícího romantismu a nastupujícího kritic-
kého realismu, pozdûj‰í vykladaãi v jeho
dílech akcentují rysy fantaskna, groteskna 
a hyperbolizace, a tudíÏ jej povaÏují za pfied-
chÛdce moderny ãi postmoderny 20. vûku.
Právû z tohoto zorného úhlu vychází záfiijová
první premiéra 70. sezóny Mûstského divadla
Brno. 
S odstupem od zdej‰ího âernínova nastudo-
vání HráãÛ (2003) ji sv˘m jedenáct˘m hosto-
váním opût odstartovala praÏská reÏisérka
Hana Bure‰ová, a to pÛvodní dramatizací Go-
golova románu Mrtvé du‰e (1842), na níÏ se –
s vyuÏitím kniÏnû vydaného pfiekladu Na-
dûÏdy Slabihoudové – podílel ·tûpán Otãená-
‰ek. Jejich úsilí pak jako vÏdy precizní
dramaturgickou souãinností podpofiil hlavní
garant dÛkladného programového tisku Jifií
Závi‰.
Mrtvé du‰e zam˘‰lel Gogol po vzoru Dantovy
BoÏské komedie koncipovat jako satiricko-mo-
ralistickou trilogii. Pod tlakem autorov˘ch
vnitfiních rozporÛ a duchovních krizí v‰ak 
z tohoto zámûru zÛstal jen fragment: pika-
resknû ladûn˘ (a cenzurními zásahy pozname-
nan˘) první díl a útrÏky spisovatelem spálené
ãásti druhé. Prózu tvÛrce, kter˘ se léãil také 
u nás, do ãeského kontextu pohotovû ãasopi-
secky uvedl Karel Havlíãek Borovsk˘. Po-
stupnû se doãkala fiady jevi‰tních (také
operních, muzikálov˘ch a loutkov˘ch), filmo-

v˘ch a rozhlasov˘ch podob. Brnûn‰tí inscená-
tofii srovnávali i nûkolik málo (uveden˘ch 
i nerealizovan˘ch) domácích ãinoherních
verzí, nakonec v‰ak zvolili pfii citlivé redukci
pfiedlohy vlastní cestu. Za pfiipomenutí tu
stojí Sládeãkovo málo zdafiilé „mr‰tíkovské“
nastudování ãeské premiéry dramatizace Mi-
chaila Bulgakova, nevábnû nazvané Mrcho-
trupci, hola hej! (1993).
Obecnû celkem znám˘ románov˘ dûj vychází
(podobnû jako komedie Revizor) z anekdotic-
kého námûtu, poskytnutého pr˘ Gogolovi
star‰ím pfiítelem Pu‰kinem. Zchudl˘ ‰lechtic
Pavel Ivanoviã âiãikov se snaÏí zbohatnout 
s pomocí fiktivního kapitálu spekulativním la-

cin˘m nákupem zemfiel˘ch nevolníkÛ, kter˘ch
se díky jeho vlezle lichotné v˘mluvnosti ome-
zení statkáfii koneckoncÛ rádi zbavují. Pfii 
âiãikovovû objíÏdûní okolních usedlostí po-
znáváme pitoreskní menaÏerii mravnû pokfii-
ven˘ch typÛ (také tito provinãní feudálové
v˘mluvn˘ch jmen jsou tudíÏ v systému, umoÏ-
Àujícím lidské bytosti a dokonce i neboÏtíky
prodávat jako zboÏí, de facto „mrtv˘mi du-
‰emi“) – nejprve obratnû oklamávan˘ch 
a poté, po skandálu na gubernátorském plese
a podvodníkovû odhalení a arestování, ab-
surdní mystifikace paranoidnû vytváfiejících.
Dramatizátofii a jejich inscenaãní t˘m (v˘tvar-
ník scény Tomá‰ Rusín, navrhovatelka kos-
t˘mÛ Zuzana ·tefunková-Rusínová, skladatel
Petr Hromádka, choreograf Martin Pacek,
tvÛrci svûtelného designu David Kachlífi 
a projekce Petr Hlou‰ek) bez násiln˘ch texto-
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v˘ch úprav pfiesnû vyhmátli adresnou aktu -
álnost Gogolova spoleãensko-kritického 
pohledu, zasahujícího dne‰ní pomûry v puti-
novském Rusku, a zároveÀ ostfie demonstru-
jícího kaÏdodennû odhalované podrazy,
sofistikované podvody a mnohdy pod koberec
zametané korupãní aféry v ãeské kotlinû. Ne-
ãiní tak ov‰em realisticky popisnû, n˘brÏ v in-
tencích moderního chápání Gogolova odkazu
antiiluzivnû � v˘raznou stylizací, ironií a zgro-
teskÀující nadsázkou. S tímto pfiístupem ko-
respondují v programu v Závi‰ovû pfiekladu
vybrané nonsensové miniatury Daniila
Charmse, podobnû vyuÏité ostatnû uÏ v pfií-
padû HráãÛ.
Nedlouh˘ dvoudíln˘ veãer o dvaceti obrazech
volí jako základní polohu ráz kabaretní revue
s varietními aÏ cirkusov˘mi prvky: na zpo-
ãátku témûfi prázdném jevi‰ti s mobilními zr-
cadlov˘mi plochami, odráÏené figury
deformujícími, a s pfiiná‰en˘m bíl˘m mobili-
áfiem jsou nejnápadnûj‰í mírnû historizující
kost˘my, ozvlá‰tnûné vhodn˘mi detaily (na-
bílené tváfie, bizarní naddimenzované Ïenské
paruky, korzety zv˘raznûné vnady). Loutko-
vité postavy pfiipou‰tûjí pfiíbuznost jak s arte-
fakty nûkter˘ch ilustrátorÛ, tak konotace se
svûtem klasick˘ch rusk˘ch pohádek, podobnû
jako se v˘chodem nechává ovlivnit hojnû a vy-
nalézavû uplatÀovaná „vícezdrojová“ hudební
sloÏka. V dÛmyslném ústrojném prolnutí
zdánlivû disparátních prvkÛ najdeme i gogo-
lovskou ideu patetizující „poémy“ (mrazivû
vyznívající závûr o Rusku jako pádící trojce,
jíÏ „s nelibostí ustupují ostatní národy“). 
V souvislosti s dvoudom˘m jevi‰tním pojetím
âiãikova pfiechází civilní dialog v mírn˘ syn-
chronizovan˘ pohyb, ve strnulá ‰tronza nebo
naopak do salonního tance ãi divokého cho-
rovodu; aÏ boschovské obludnosti pak nab˘vá
protagonistÛv horeãnat˘ sen.
Jednotlivû zapamatovatelní jsou pfiedstavitelé
malomûstské nobility (Miloslav âíÏek, Zdenûk
Bure‰, Josef Jurásek, Patrik Bofieck˘, Michal
Nevûãn˘) v ãele s autoritativním Gubernáto-

rem Viktora Skály. Ze spolehlivého typového
obsazení vychází zfietelnû diferencovaná pûtice
rozliãnû demoralizovan˘ch, ziskuchtivû sobec-
k˘ch statkáfiÛ – povrchní snílek a Ïvaniv˘ estét
Líbeznick˘ (Alan Novotn˘), rozmáchle agre-
sivní opileck˘ a karbanick˘ dobrodruh Noz-
drev (Petr ·tûpán), medvûdovit˘ Ïrout Psovsk˘
(Zdenûk Junák), houmlesácky odpudiv˘ har-
pagon Plesnivec (Patrik Bofieck˘) i zabednûná
vdova Shánûlka (Jan Mazák).
Pfiirozenou osou nastudování zÛstává pocho-
pitelnû figura âiãikova, ztvárnûná drÏitelem
Ceny Alfréda Radoka v kategorii Talent roku
2011 Michalem Isteníkem. Hned jak pfiichází
s flegmatick˘m sluhou a koãím Selifanem (Ja-
roslav Matûjka) ze sálu na holé jevi‰tû, vybírá
si pfiipravené propriety a zasedne k riskantní
jízdû do náznaku bryãky, pochopíme, Ïe mu
v této dramatizaci pfiipadne kromû charakte-
ristiky postavy rovnûÏ „zcizující“ funkce vy-
právûãe i komentátora. Ostré stfiihy mezi
obûma v celku sklouben˘mi polohami zvládá
flexibilitou znám˘ herec zcela suverénnû. Jak
uÏ z plakátu láká mimicky pestrá mozaika gri-
mas, je IsteníkÛv chameleonsky promûnliv˘
hoch‰tapler, na první pohled vystupující 
z okolní pánské ‰edi v˘razn˘m líãením a kfii-
klav˘m rud˘m kost˘mem, chlestakovovsk˘m
podvodníkem mnoha rysÛ a tváfií. Vedle po-
citu divácké ‰títivosti nad jeho bezskrupulózní
slizkostí a posléze fale‰nou sebelítostí nepo-
strádá tato imponující kreace nejen bohatou,
etudovû propracovanou humornou ‰kálu, ale
ani odstín jakési melancholie nebo i tu‰ení, Ïe
fenoménu „ruské du‰e“ není vÛbec snadné
porozumût.  
My‰lenkovû varovná a jevi‰tnû invenãní insce-
nace Gogolov˘ch Mrtv˘ch du‰í v kontinuálnû
pfiínosném brnûnském pÛsobení praÏského
t˘mu byla nesporn˘m zdafiil˘m vstupem do
jubilejní sezóny, v níÏ si MdB pfiipomnûla de-
setiletou ãinnost Hudební scény a v jejímÏ zá-
vûru oslaví sedmdesát rokÛ své existence.

Vít Závodsk˘, 
KAM v Brnû, 29. 10. 2014 fo
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10 LET HUDEBNÍ SCÉNY V BRNù
Ohlédnutí za inscenacemi na Hudební scénû
v Brnû
Kdo hledá místo, na kterém roky bûÏí pfied
vyprodan˘m hledi‰tûm Koãky, Flashdance, Do-
naha!, Jekyll a Hyde, âarodûjky z Eastwicku,
Mary Poppins, Chicago a Kráska a zvífie, po-
myslí v první fiadû na Lond˘n, New York, 
a jestliÏe se jedná o znalce muzikálu, také na
Budape‰È – ale sotva kdo by hledal tento im-
pozantní repertoár a dal‰í muzikály nedaleko
od Vídnû, v ãeském Brnû.
Zdej‰í Mûstské divadlo Brno, jedno z mnoha
divadel v druhém nejvût‰ím mûstû âeské re-
publiky, má v repertoáru na dvou scénách
muzikál, ãinohru a zpûvohru, v‰e na nejvy‰‰í
úrovni s velk˘m souborem, nákladnou v˘pra-
vou a vynikajícími hudebníky.
Mûsto Brno vdûãí za divadlo v jeho sou-
ãasné podobû pfiedev‰ím jeho fiediteli Stani-
slavu Mo‰ovi, kter˘ pfievzal vedení divadla
na poãátku 90. let. Mo‰a také v uplynul˘ch
letech opakovanû pÛsobil jako reÏisér v za-
hraniãí jako v pfiípadû pfiedstavení PapeÏka
ve Fuldû a My Fair Lady ve ‰v˘carském Wa-
lenstadtu.
Divadlo bylo zaloÏeno v roce 1945 pod ná-
zvem Svobodné divadlo a od zaãátku se zde
hrálo pfiedev‰ím souãasné divadlo. V prÛ-
bûhu let bylo nûkolikrát pfiejmenováno,
bylo nucenû spojováno s jin˘mi divadly,
poté se zase osamostatnilo a zmûnilo své
sídlo. Na zaãátku 90. let minulého století
byla zahájena pfiestavba budovy starého kina
na ulici Lidická na divadlo s kapacitou asi
300 míst, které se dnes vyuÏívá jako malá
(âinoherní) scéna pro men‰í muzikály a ãi-
nohru. V roce 2004 byla ve vzdálenosti
pouh˘ch nûkolika metrÛ od âinoherní
scény otevfiena Hudební scéna se 700 místy,
která se jako amfiteátr bez balkónÛ prudce
svaÏuje k jevi‰ti a poskytuje z kaÏdého místa

vynikající v˘hled a dobrou akustiku. Obû
scény jsou spolu úzce propojeny prostfied-
nictvím fiady vedlej‰ích budov a pfiímo vedle
divadla v centru mûsta se rovnûÏ nacházejí
v‰echny dílny. 
Letos v záfií slavila Hudební scéna deset let své
existence a pfiipomínala si 48 titulÛ, které 
zde dosud slavily premiéru. Patfiilo mezi nû 
i 31 muzikálÛ, z nichÏ mnohé zaznamenaly
více neÏ 100 uvedení pfied vyprodan˘m hle-
di‰tûm.
Tajemství úspûchu divadla je podle Stanislava
Mo‰i tak jednoduché, Ïe není o ãem hovofiit:
Za prvé je kaÏd˘ rok zafiazeno do herního
plánu 9 aÏ 10 nov˘ch titulÛ (v pfiípadû nûmec-
k˘ch mûstsk˘ch divadel je to ãasto 25 aÏ 
30 titulÛ), kaÏd˘ z nich je v‰ak realizován 
s velk˘mi náklady a má k dispozici dostateãné
zdroje. Za druhé jsou témûfi v‰echny role ob-
sazeny herci z velkého souboru divadla, kter˘
má znaãné zku‰enosti se Ïánrem muzikálu. Za
tfietí se mnohé tituly hrají v blocích skládají-
cích se z nûkolika na sebe navazujících pfied-
stavení, coÏ umoÏÀuje nákladnûj‰í v˘pravu.
Za ãtvrté má kaÏdá produkce pfied premiérou
k dispozici 14 dní pro umûlecké a technické
zkou‰ky na jevi‰ti, bûhem nichÏ se na pfií-
slu‰né scénû nekonají Ïádná pfiedstavení. A za
páté se v‰echny produkce divadla zamûfiují na
publikum a nevyh˘bají se technicky nároã-
n˘m efektÛm. Ty jsou v‰ak zafiazeny pouze
tam, kde podporují dûj, a nikoli pouze samo-
úãelnû. Umûní pro umûní slouÏící jen k tomu,
aby se reÏiséfii nebo dramaturgové zviditelnili,
bychom v Brnû hledali marnû.
Díky tomu se pravidelnû dafií uvádût velké
muzikály z Velké Británie nebo USA je‰tû
dfiíve neÏ v Nûmecku nebo Rakousku, a to 
v pÛsobiv˘ch nastudováních, která jsou
mnohdy lep‰í neÏ pÛvodní tituly – jako tomu
je v pfiípadû Mary Poppins, která zde slavila
premiéru jiÏ v roce 2010 a doãkala se v Brnû
více neÏ sto ‰edesáti pfiedstavení.
Tato koncepce pfiesvûdãuje také lidi z Brna 
a okolí: skoro kaÏdé pfiedstavení je vyprodané

naPsali O nÁs v ZahraniČí
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a po premiéfie, jako tfieba v pfiípadû DUCHa, je titul tématem rozhovorÛ
pro celé mûsto, kde snad nav‰tûvuje divadlo více lidí neÏ ve kterémkoli nû-
meckém mûstû. V této sezónû je v pestrém muzikálovém repertoáru no-
vinkou právû DUCH, titul, kter˘ z Brna dûlá Ïádoucí cíl cest pro v‰echny,
ktefií jsou nad‰en˘mi náv‰tûvníky muzikálÛ.

Konrad Schröder, 
Blickpunkt Musical, listopad 2014

STRHUJÍCÍ DIVADLO PLNÉ KOUZEL
âeská premiéra muzikálu DUCH v Brnû
VraÏda, do které je zapleten nejlep‰í pfiítel obûti, a navíc láska, která po-
kraãuje i po smrti, vytváfiejí dohromady smûs, která pÛsobí pfiesvûdãivû
nejen na filmovém plátnû, ale i jako dojemn˘ a souãasnû napínav˘ a zá-

bavn˘ muzikál. Pouhé tfii roky po pÛvodním uvedení muzikálu v Man-
chesteru dospûl nyní DUCH také na jevi‰tû v ãeském Brnû, kde v podání
fieditele Stanislava Mo‰i pfiesvûdãil sv˘m zdafiil˘m provedením, které uka-
zuje, Ïe pfiedstavení funguje i bez obrovsk˘ch LED panelÛ pouÏit˘ch v ori-
ginální inscenaci a pfiitom je snad dokonce je‰tû pÛsobivûj‰í neÏ kdykoli
dfiíve.
Dûj zaãíná jiÏ bûhem pfiedehry: bankéfi Sam (Du‰an Vitázek) a jeho pfiít-
elkynû Molly (Ivana Odehnalová) se stûhují do mezonetového apartmánu,
SamÛv kolega Carl (Robert Jícha) pomáhá se stûhováním. Za zvuku kla-
sického songu Unchained Melody, zpívaného v angliãtinû, se pfii promûnû,
dÛvtipnû maskované videoprojekcí, zmûní místo dûje – z bytu se pfiená‰íme
na Wall Street, kde jsou právû Sam a Carl na cestû do kanceláfie. Vyvrcho-
lením je velké taneãní ãíslo Víc, které uvádí hektick˘ svût financí, pfii nûmÏ
je taneãní soubor je‰tû „znásoben“ videoprojekcí. To, co bylo v Lond˘nû
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stále vtûsnáno do jedné scény, je zde vyjádfieno pomocí pûti rÛzn˘ch ob-
razÛ, které se neustále plynule a skoro nepozorovatelnû pfielévají jeden do
druhého. Dochází tak k dal‰ímu zv˘‰ení tempa, kter˘m se rozvíjí dûj pfied-
stavení.
KdyÏ se Molly a Sam znovu ocitají v bytû, Molly se ptá, proã jí Sam nikdy
nefiekne „miluji tû“ a odpovídá jenom „taktéÏ“. Ale Sam se uÏ k tomu, aby
jí fiekl, Ïe ji miluje, nedostane, protoÏe je zastfielen pfii pfiepadení a pfiihlíÏí,
jak jeho tûlo pfieváÏejí do nemocnice, aniÏ by chápal, co se vlastnû dûje.
Zde se setkává s muÏem (Milan Nûmec), kter˘ mu vysvûtluje, Ïe jsou teì
oba duchové. Vypráví Samovi, co se dûje, kdyÏ ãlovûk zemfie, a oba se stá-
vají svûdky toho, jak jedna Ïena umírá a její duch stoupá do nebe. Je to
cesta, která je zatím Samovi zapovûzena, dokud na zemi nevyfiídí v‰echny
své záleÏitosti. 
Sam sedí v bytû u Molly a musí pfiihlíÏet, jak jí Carl pomáhá odklízet jeho
vûci. On sám jí nemÛÏe dát nijak najevo svou pfiítomnost a není ani scho-
pen procházet zdí jako jiní duchové. KdyÏ byt pfiichází prohledat jeho vrah,
nemÛÏe na to Sam Molly upozornit, ani ho zahnat. Zjistí v‰ak, Ïe Carl po-
vûfiil zloãince Willieho (Jakub Zedníãek), aby Sama pfiepadl, ãímÏ chtûl za-
bránit odhalení nelegálního praní penûz pro drogov˘ kartel.
V metru potkává Sam Ducha (Stanislav Slovák), kter˘ dokáÏe pohybovat
lidmi a pfiedmûty a zpÛsobuje tak chaos, kter˘ je vytváfien pÛsobivou kom-
binací klasické iluze, nápaditého osvûtlení a videoprojekcí.
Sam je zoufal˘ z toho, Ïe nemÛÏe navázat kontakt s Molly, proto vyhledá
médium Odu Mae (Zdena Herfortová), která spoleãnû se sv˘mi dvûma asis-
tentkami pfiedstírá, Ïe dokáÏe zprostfiedkovat kontakt mezi Ïiv˘mi 
a mrtv˘mi. Díky ní se Samovi podafií spojit se s Molly, která ov‰em nechce
vûfiit, Ïe Oda Mae skuteãnû komunikuje s duchem. Sam pfiemluví pomocí
Ody Mae Molly, aby se obrátila na policii, tam ji v‰ak nechtûjí brát váÏnû.
Od Ducha v metru (Stanislav Slovák) se Sam koneãnû nauãí pohybovat pfied-
mûty a od té doby této schopnosti vyuÏívá k tomu, aby zasáhl proti Carlovi. 
Obchody Ody Mae zaãínají vzkvétat poté, co se skuteãnû ocitá v kon-
taktu se záhrobím. KdyÏ ji napadne SamÛv vrah, Sam ji úspû‰nû ubrání
a zabije ho.
Vedena Samov˘mi instrukcemi jde Oda Mae nejistû a pod fale‰n˘m jmé-
nem do banky, kde pracuje Carl, a nechá si pod jménem Rita Miller vy-
platit ‰ek na 10 milionÛ dolarÛ z jednoho z jeho úãtÛ, které slouÏí k praní
penûz. Souãasnû Sam vydûsí Carla v jeho kanceláfii poletováním pofiadaãÛ.
S 10 miliony dolarÛ opou‰tûjí Sam a Oda Mae banku a Samovi se ji jen
stûÏí podafií pfiesvûdãit, Ïe si peníze nemÛÏe nechat. Namísto toho je darují
klá‰teru, jehoÏ jepti‰ky sbírají milodary na ulici.
KdyÏ Sam nechá pfied domem stojící Odu Mae pfieãíst zprávu, kterou drÏí
Molly v rukou, a ta se nakonec záhadnû sama poskládá, Molly koneãnû
uvûfií, Ïe je Sam tady. KdyÏ se objeví Carl, Sam ho zabije padajícím dílem
okenní tabule. Sam pak vstoupí do tûla Ody Mae, jejímÏ prostfiednictvím
ho Molly mÛÏe uvidût, a oba mají koneãnû moÏnost se rozlouãit. Vzhledem
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k tomu, Ïe jeho úkol byl splnûn, mÛÏe teì
Sam opustit svou podobu ducha.
Pfii adaptaci filmu na muzikál se mÛÏe leccos
pokazit, ale DUCH je bezesporu jednou z nej-
zdafiilej‰ích adaptací pro muzikálovou scénu.
Scénáfi, kter˘ napsal Bruce Joel Rubin, proka-
zuje i po 25 letech od natoãení filmu stále
svou sílu a pfiesvûdãuje nás prostfiednictvím
dojemného milostného vztahu, vynalézavého
humoru a pfiitaÏlivosti klasické duchafiské his-
torky. Spolu s hudbou, kterou vytvofiili Dave
Stewart a Glen Ballard, tak vznikl titul, kter˘
bude mít je‰tû dlouho své pevné místo v hra-
cích plánech divadel.
ReÏisér Stanislav Mo‰a vypráví pfiíbûh Molly
a Sama prostfiednictvím zcela klasick˘ch diva-
delních prostfiedkÛ – takfika naturalisticky – 
o mnoho magick˘ch momentÛ se postarají
jednoduchá kouzla, která jsou stûÏí postfieh-
nutelná a vznikají díky kombinaci scény
(Christoph Weyers), osvûtlení (David Kachlífi)
a videoprojekce (Petr Hlou‰ek a Dalibor âer-
nák): poãínaje stûnami, jimiÏ úãinkující sku-
teãnû frontálnû procházejí pfiímo k divákÛm,
pfies pfiedmûty, které se z nevysvûtliteln˘ch 
pfiíãin pohybují – poãínaje rámy obrazÛ, 
léta jícími pofiadaãi, telefonními pfiístroji 
a padajícími tabulemi, aÏ po praskající okenní
skla a zrcadla, na nichÏ se objevují nápisy.
Tam, kde je‰tû v Lond˘nû úãinkující uvádûli
pfiedmûty do pohybu pomocí lehkého dotyku
ruky nebo nohy, staãí v této inscenaci jiÏ paÏe
nataÏená správn˘m smûrem. To, co by mohlo
na první pohled vypadat jako pfiehnaná hra 
s iluzemi, zde je prostfiedkem vyprávûní pfií-
bûhu, pfiiãemÏ tomuto úãelu slouÏí daleko
lépe neÏ chladné videokostky v originální in-
scenaci, které herce opticky potlaãují.
Scénu Christopha Weyerse tvofií témûfi 50 ob-
razÛ, které se mnoha zpÛsoby vÏdy novû pro-
mûÀují a prostfiednictvím pojízdn˘ch stûn
vestavûn˘ch v dvojúrovÀov˘ch podestách a za-
vû‰en˘ch prvkÛ vytváfiejí obrazy fiady míst,
pfiiãemÏ autor vyuÏívá v‰ech moÏností, které
mu poskytuje pouh˘ch 10 let stará Hudební

scéna divadla. Malé LED prouÏky na stûnách
a dal‰í projekce zaji‰Èují, Ïe tyto prvky vytvá-
fiejí témûfi v kaÏdé scénû nov˘ prostor, aniÏ by
se pfiíli‰ ãasto opakovaly. Technici, ktefií jsou
bûhem promûn za tmy obãas vidût na pfiední
ãásti jevi‰tû ve svûtle z orchestfii‰tû, jen pfiipo-
mínají, Ïe nejsme v jednoúãelové produkci,
která stála miliony eur, ale v repertoárovém di-
vadle, na jehoÏ jevi‰ti se hraje fiada titulÛ.
Kost˘mová v˘tvarnice Andrea Kuãerová vy-
tvofiila jednoduch˘, ale pfiiléhav˘ obraz tvo-
fien˘ zcela bûÏn˘m obleãením. Pouze Oda
Mae a její asistentky a duchové mají zvlá‰tní
kost˘my, které u duchÛ mnohdy vytváfiejí
díky sv˘m promûnám od bílé k ãerné dojem,
Ïe se postavy vzná‰ejí.
DÛleÏit˘m prvkem inscenace je také choreo-
grafie Hany Kratochvilové, která sice navázala
na prvky z tancÛ v lond˘nské inscenaci, ale
pfiesto zde pÛsobí novû a svébytnû. Jedinou
drobnou vadu této produkce pfiedstavuje to,
Ïe v „dvojexpozici“ taneãníka a jeho siluety
nad ním na videu je obãas vidût, Ïe úãinkující
netanãí pfiesnû stejnû jako animace.
Velk˘ soubor Mûstského divadla Brno uka-
zuje, Ïe ovládá v‰echny prvky muzikálu, a tak
jsou v‰echny role v DUCHovi obsazeny herci
tohoto divadla, ktefií zvládají stejnû kvalitnû
herectví, zpûv i tanec, a ujali se velkého poãtu
rolí v muzikálu strhujícím zpÛsobem. Zde di-
vadlo tûÏí ze své specializace, které se vûnuje
uÏ fiadu let a jejímÏ nesporn˘m tûÏi‰tûm je
Ïánr muzikálu.
Shrneme-li v‰e, máme pfied sebou poutav˘,
zábavn˘ a jímav˘ divadelní veãer, kter˘ nava-
zuje na známé prvky filmové pfiedlohy, aniÏ
by pouze mechanicky pfiená‰el film na jevi‰tû.
I kdyby ãlovûk nerozumûl ãe‰tinû, zaÏije asi
jen 120 km od Vídnû více neÏ pozoruhodné
muzikálové pfiedstavení, jaké bychom si pfiáli
vidût v mnoha nûmeck˘ch divadlech.

Konrad Schröder, 
Blickpunkt Musical, listopad 2014
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PřiPravujeme

Román britského spisovatele Ïijícího uÏ bezmála
ãtyfiicet let v Itálii vy‰el v Lond˘nû na jafie 2009 
a je‰tû téhoÏ roku se objevil na pultech ãesk˘ch
knihkupectví v pfiekladu Luká‰e Nováka. Stal se
sen zací ve svûtû i u nás. Aby ne. VÏdyÈ Sklenûn˘
pokoj je strhující ãetbou, která toho hodnû nabízí:
rodinnou ságu i historickou fresku, pfiíbûhy hned
nûkolika milostn˘ch trojúhelníkÛ i architektonic-
kou studii. Jsou tam vá‰nû, jsou tam zrady, nadûje
i zoufalství, velké umûní i velké dûjiny. Pro na‰e 
a najmû brnûnské ãtenáfie je tento «nejlep‰í „ãesk˘“
román», jak knihu oznaãil spisovatel Jan Nûmec,
pfiitaÏliv˘ také tím, Ïe inspiraci k nûmu na‰el autor
ve slavné vile Tugendhat, v tom jedineãném kle-
notu funkcionalismu moderní architektury. Kde
jinde víc neÏ v Brnû má pak smysl pokusit se o jeho
divadelní adaptaci? ¤editel a reÏisér MdB Stanislav
Mo‰a se v této vûci obrátil na autora v dubnu 2014
a Simon Mawer mu záhy nato svûfiil práva k diva-
delní adaptaci. 
Sklenûn˘ pokoj je pfiíbûhem domu, jenÏ mûl b˘t
uskuteãnûnou utopií, realizovan˘m snem o ‰tûstí;
byl postaven podle pokrokov˘ch pfiedstav funkci-
onalistického architekta: ãist˘, racionální a konti-
nuální prostor, kter˘ stírá hranice uvnitfi a venku,
ãímÏ naplÀuje ideu otevfienosti a prostupnosti. 
A zároveÀ je Sklenûn˘ pokoj pfiíbûhem jeho obyvatel.
Idea ideálního prostoru sklenûného pokoje zÛstává
klíãovou i v divadelní adaptaci, tfiebaÏe to pod-
statné, co sdûluje, nesouvisí aÏ tolik se samotn˘m
domem (vilou Landauer) jako spí‰ s osudy jeho lidí
a s historickou ãasovou osou (konec dvacát˘ch let

aÏ sklonek roku 1968), na které se pfiíbûhy postav
odehrávají: ústfiední sága Landauerov˘ch, ktefií ja-
koÏto smí‰en˘ pár (Viktor je Îid, jeho Ïena Liesel
oficiálnû kfiesÈanka, oba v‰ak ateisté) zosobÀují se-
bevûdomí mladé ãeskoslovenské demokracie, sebe-
vûdomí nezatíÏené lpûním na minulosti, rase,
vyznání ani jazyku, se snoubí s osudem Viktorovy
milenky Katy, vídeÀské Îidovky, ‰vadleny pfiivydû-
lávající si prostitucí; epizodu nacistického vûdce
Stahla, kter˘ ve vile zfiídí biometrickou laboratofi
na zkoumání „ãistoty rasy“, vystfiídá pfiíbûh
Zdenky, baletky po úrazu, která se ve vile, pfiemû-
nûné na fyzioterapeutickou tûlocviãnu, vûnuje
spolu se sv˘m pfiítelem, mlad˘m lékafiem Tomá-
‰em, dûtsk˘m pacientÛm coby rehabilitaãní sestra.
V‰emi ãasov˘mi obdobími procházejí dvû postavy.
Josef Laník, pÛvodnû ‰ofér a správce ve sluÏbách
Landauerov˘ch, za války ‰melináfi a po válce kari-
érista v barvách komunistÛ, tedy v˘stiÏné zosob-
nûní «malého ãeského ãlovûka». A bisexuální
femme fatale Hana Hanáková, intimní pfiítelkynû
Liesel Landauerové, pozdûji i Zdenky, tragická mi-
lenka nacisty Stahla, postava vpravdû pfiekvapivá 
i rozporuplná – to ona je prÛvodkyní sklenûn˘m
pokojem ve v‰ech dobách, nositelkou vzpomínek,
pamûtí prostoru; skrze ni se spojují v‰echny barvy
svûtelného spektra románu i divadelní adaptace. 
Divadelní adaptace a reÏie: Stanislav Mo‰a. Scéna:
Christoph Weyers. Kost˘my: Andrea Kuãerová.
Hudba: Zdenek Merta. Produkce: Zdenûk Hel-
bich. Dramaturgie: Jifií Závi‰. V hlavních rolích:
Petr ·tûpán (Viktor Landauer), Pavla Vitázková
(Liesel Landauerová), Ivana VaÀková (Hana Haná-
ková), Svetlana Janotová (Kata), Michal Isteník
(Laník), Rastislav Gajdo‰ (architekt Rainer von
Abt), Igor Ondfiíãek (Stahl), Radka Coufalová
(Zdenka), Jifií Mach (Tomá‰). Dále hrají: Zdenûk
Junák, Patrik Bofieck˘, Jan Mazák, Tomá‰ Slezák,
Monika Svûtnicová, Lenka Bartol‰icová, Marek
Koláfi, Ladislav Koláfi, Kvûtoslava Ondráková, Voj-
tûch Blahuta, Tomá‰ Sagher, Eva Ventrubova,
Jakub Przebinda, Sára Milfajtová a dal‰í.
Svûtová premiéra 7. února 2015 na âinoherní
scénû MdB.

-z-

Simon Mawer
divadelní adaptace Stanislav Mo‰a skleněný POkOj
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7. února uvede na‰e divadlo ve svûtové premiéfie divadelní adaptaci úÏasného románu Simona
Mawera „Sklenûn˘ pokoj“. Zkou‰ky na tuto inscenaci probíhají uÏ od mûsíce prosince a vûzte, Ïe jsme
si s kolegy herci ãasto uÏívali radosti, kterou nám pfiineslo autorovo uvaÏování o svûtû a o nás v nûm. 
A pfiitom v jeho pfiípadû nejde o ideov˘ diktát, o to, aby v‰ichni sdíleli jeho názory. Ty mnohdy ani ne-
doslovuje a právû tehdy vzniká prostor pro diskuse a dom˘‰lení napovûzeného. A jak uÏ to u dobré lite-
ratury b˘vá, v˘kladÛ je mnoho, ov‰em cesta ke koneãnému pochopení je sice klikatá, ale nakonec de-
dukãnû jednoznaãná. 

Morálka, etika, ideologie, lidsk˘ údûl a jeho danost… touha, láska, matefiství, sex, vûrnost, odpo-
vûdnost, existence… minulost versus souãasnost, marné vzpomínky vyvolávající odlesk dávno odvanuté-
ho ‰tûstí… To v‰e na pozadí práce génia lidské prostorové kreativity naz˘vané architekturou, jejímÏ v˘-
sledkem je úchvatná vila Tugendhat – hlavní hrdina románu i na‰í inscenace, kter˘ ve svém sklenûném
tûle pfiedvádí osudy nûkolika jedincÛ v prÛbûhu ãtyfi desítek let, aby nám v koneãném dÛsledku laskavû
doloÏil, Ïe na‰e Ïivoty, spoustukrát stavûné na touze dosáhnout cíle, jsou promrhávány tím, Ïe pro cíl ne-
vnímáme cestu, kterou za ním kráãíme. A kolikrát se rozliãn˘mi fale‰n˘mi cíli pom˘lená lidská bytost 
ocitla v jejich dosahu a zjistila, Ïe obûtovala svÛj pfiípadnû nekoneãnû bohat˘ Ïivot iluzi, která nestála za
to. 

Îijeme v dobû receptÛ: ze v‰ech stran se na nás valí návody na to, jak má vypadat optimální partner,
optimální domov, optimální dovolená, jak má vypadat vyváÏená strava, pitn˘ reÏim a poctiv˘ politik. 
A co mÛj vnitfiní hlas? MÛÏu ho je‰tû vÛbec poslouchat? Rodiãe mû dovedou na první sportovní trénink
a uÏ teì se spolu s trenérem tetelí, Ïe se mnou mají jasn˘ cíl – budu mistrem svûta! Ale já bych chtûl b˘t
jenom v kondici a ãas od ãasu si dobfie rekreaãnû zasportovat…  A stejné je to i se ‰kolou. Rodiãe si s lás-
kou prohlíÏejí batole a vûnãí ho ve sv˘ch pfiedstavách tituly.  

Ale my nestudujeme proto, abychom mûli maturitu a následnû nûjak˘ titul, byÈ to mÛÏe b˘t pro nû-
koho dostaãující a pro v˘kazy úfiedníkÛ ministerstva ‰kolství je to zajisté i to nejdÛleÏitûj‰í. Studujeme
pro to, abychom prÛbûÏnû poznávali onen nádhern˘ svût kolem nás se v‰emi jeho zákoutími, a to se mu-
sí konat postupnû. VÏdyÈ, jak se fiíká: „Moudr˘ z nebe nespad…“ A pak, kdyÏ jednoho dne dosáhneme
jakéhos-takéhos rozhledu, (kdo ho má absolutní?), chcete-li vzdûlání, tak by nám mûlo pomoci více si u-
Ïívat Ïivota a tuto radost z kaÏdého dne teprve pak nádhernû doplÀuje onen nádhern˘ fakt, jak zname-
nitû zvládáme profesi, kterou jsme vystudovali. Pfii této formulaci mám pfied oãima znamenitého chirur-
ga, svého pfiítele, kter˘ neÏil ani neÏije pro nûjak˘ cíl v daleké budoucnosti. Nespoléhal na to, Ïe ho pot-
ká nûjak˘ druh náhodného ‰tûstí, které uÏ nikdy neopustí, ale poctivû a pokornû studoval. A dnes v ra-
dosti naplÀuje svÛj Ïivot v kaÏdém dni – svou prací, svou nakaÏlivû pozitivní povahou. 

Jedna z hlavních postav na‰í inscenace Sklenûn˘ pokoj fiíká: „Nic netrvá.“ V˘klad této my‰lenky ne-
chávám na vás. Jen mû pfii té pfiíleÏitosti nav‰tívila vzpomínka na my‰lenku z jiného románu: „BÛh se ne-
ohlíÏí – on jde, potkává a vidí.“

Na shledanou pfii spoleãném uÏívání si nádhern˘ch dûl lidského my‰lení se za v‰echny své kolegy s vá-
mi v sálech na‰eho divadla tû‰í

PRINC 
HOMBURSK¯

26. – 28. února 2015
na âinoherní scénû

Vrcholné drama jednoho z nejvût‰ích nûmeck˘ch
dramatikÛ Heinricha von Kleista pfiiná‰í pfiíbûh
mlad˘ch lidí, kter˘m jejich lásku v‰ichni pfiejí.
Osudovû v‰ak do ní zasáhne válka a ‰patné rozhod-
nutí. Ocitnou se v mezní situaci, z níÏ je jen tûÏké
vyváznout. Je dÛleÏitûj‰í ãest, ãi láska? Hlavní hrdi-
na musí zcela pfiehodnotit své dfiívûj‰í postoje, kte-
r˘m vûfiil a uznával je. V hlavních rolích se mÛÏete
tû‰it na Luká‰e Janotu, Eli‰ku Skálovou, Lenku
Janíkovou a Viktora Skálu.

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

SIMON MAWER

SKLENĚNÝ POKOJ
DIVADELNÍ ADAPTACE A REŽIE   STANISLAV MOŠA

HUDBA ZDENEK MERTA   SCÉNA CHRISTOPH WEYERS   KOSTÝMY ANDREA KUČEROVÁ   PŘEKLAD LUKÁŠ NOVÁK

V HLAVNÍCH ROLÍCH PAVLA VITÁZKOVÁ , PETR ŠTĚPÁN, SVETLANA JANOTOVÁ , IVANA VAŇKOVÁ  A DALŠÍ
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