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obvykle vám právě s pomalu končící zimou představujeme nové inscenace, které pro vás budeme při-
pravovat v průběhu následující sezóny 2018/2019. Nejinak je tomu i v roce letošním. Máme velkou radost,
že se výsledky naší práce, a to již po dlouhé období, těší obrovské pozornosti nejenom v našem městě, ale 
i v naší republice a v zahraničí (uprostřed měsíce března nás například čeká premiéra muzikálové pohádky
„Kráska a zvíře“ ve Vídni, která nastartuje turné 38 představení v Rakousku, Německu a Švýcarsku…). Herci
našeho divadla získali opakovaně (!) významná celostátní ocenění. Daniel Rymeš byl nominován na Cenu
Thálie za nejlepší mužský výkon v kategorii Muzikál za ztvárnění titulní role v muzikálu „Chaplin“ (jestli tu-
to cenu získá, budeme vědět na konci měsíce března), Petr Štěpán získal Cenu za nejlepší mužský herecký
výkon na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích, kde naše inscenace autora René Levínského „Dotkni se
vesmíru a pokračuj“ získala Cenu odborné poroty a režisérka inscenace Hana Burešová dostala Cenu za nej-
lepší režii. (Na tento festival je každoročně vybráno kolem dvaceti nejlepších komediálních představení z ce-
lé České republiky…!) V Cenách magazínu Musical-opereta se naše divadlo objevilo, a to vícekrát, hned ve
třech kategoriích, a to v souvislosti s Hanou Holišovou, která se stala druhou nejoblíbenější herečkou roku
2016; stejnou, tedy stříbrnou příčku, obsadil v kategorii Nejoblíbenější herec Lukáš Vlček, kterého bronzo-
vým umístěním následoval Aleš Slanina. V první desítce se umístili ještě další tři naši herci Andrea Zelová,
Jiří Mach a Dušan Vitázek. Pozornosti odborné poroty neunikly naše inscenace „TITANIC“ v režii Stanislava
Moši a „Limonádový Joe“ v režii Petra Gazdíka, které jsou oceněny jako druhá a třetí Mimořádná inscenace
roku 2016 v České republice. 

Naše divadlo se stalo středem pozornosti nejenom v naší zemi, ale i u divadelníků z celého světa. Vy, kte-
ří jste měli možnost navštívit některé z představení v divadelních Mekkách, Londýně či New Yorku, víte, že
nepřeháníme, když říkáme, že jsou naše produkce s nimi přinejmenším srovnatelné…

V nové divadelní sezóně pro vás nazkoušíme celkem 8 inscenací. Pět z nich bude uvedeno na naší Či-
noherní scéně (z toho jeden muzikál), tři pak na Hudební scéně. Sezónu otevřeme rekapitulačním kabaretem,
který si v roce stého výročí samostatnosti našeho státu rozhodl posvítit na českou historii jako celek. Autoři
Karel Cón, Stanislav Slovák, Jan Šotkovský a Petr Štěpán v rozmarné féerii s písněmi s názvem „Osmyčky“
nahlížejí české dějiny z nečekaně hořkého i humorného pohledu. Režisérem inscenace bude Stanislav Slovák. 

Muzikálová komedie pro celou rodinu s názvem „Velký“, kterou napsali David Shire, Richard Maltby,
Jr. a John Weidman, vytvořená jako adaptace slavného filmu v hlavní roli s Tomem Hanksem měla premié-
ru na Broadwayi v roce 1996 a byla nominována hned na pět Cen Tony! Hravá hudební komedie s magický-
mi prvky a energickou současnou hudbou i místy až bláznivým dějem nabízí dechberoucí zábavu pro celou
rodinu. Evropskou premiéru uvádíme v režii Petra Gazdíka. 

Muzikál Jonathana Larsona „RENT“ je zcela jedinečné, podmanivé a nezapomenutelné dílo, které pat-
ří do zlatého fondu hudebního divadla. Vzniklo na motivy Pucciniho opery La bohème a mělo premiéru v ro-
ce 1996 na Broadwayi. RENT zaznamenal fenomenální úspěch. Vedle několika Cen Tony získal i jako jed-
no z mála děl hudebního divadla prestižní Pulitzerovu cenu. Patří mezi jeden z nejdéle reprízovaných titulů,
byl několikrát uveden napříč celým světem a v roce 2005 se dočkal i filmového zpracování. Dojímavý a sy-
rový příběh o různých podobách lásky, který se odehrává v devadesátých letech minulého století v East
Village, v alternativní čtvrti newyorského Manhattanu, uvedeme v režii Stanislava Moši.

Kdo by neznal kultovní český román Eduarda Basse „Klapzubova jedenáctka“? Pro autorské trio dra-
matizátorů Slovák – Šotkovský – Štěpán je tato fotbalová pohádka přitažlivou výzvou k vytvoření svižné hu-
dební komedie pro nejširší publikum, rodinné zábavy vrcholné úrovně podobně jako se to stalo v případě je-
jich jiné inscenace v našem divadle „Bítls“. Příběh z doby, kdy se kopaná ještě nehrávala kvůli závratným
honorářům, ale především pro radost ze hry samotné, vám předvedeme v rytmu swingu a pod režijní taktov-
kou (či píšťalkou) Stanislava Slováka (který je ostatně sám úspěšným fotbalovým trenérem). 
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	 Další	hudební	inscenací	v	následující	sezóně	bude	„elegantně	ex-
centrický	muzikál“	autorů	Luthera	Davise,	Roberta	Wrighta,	George	
Forresta	 a	Mauryho	Yestona	„Grand Hotel“.	Muzikálu	předcházel	
oscarový	film.	Hotel	 je	zde	představen	 jako	obraz	světa,	ve	kterém	
se	prolíná	láska	a	beznaděj,	zrození	i	smrt,	smích	i	slzy.	Hotel	 jako	
místo,	kde	se	protínají	lidské	osudy,	kde	cizí	lidé	vedle	sebe	žijí	své	
radosti	a	smutky,	se	tak	stává	působivou	metaforou	našeho	pobývání	
na	tomto	světě.	A	to	vše	doplněno	skvostnými	retro	melodiemi,	vta-
hujícími	do	světa	Berlína	20.	let.	Grand	Hotel se	na	Broadwayi	hrál	
každodenně	 téměř	 tři	 roky,	 překročil	magickou	hranici	 1000	 repríz	
a	byl	nominován	hned	na	dvanáct	prestižních	Cen	Tony,	z	nichž	pět	
získal!	Naši	inscenaci	nastuduje	režisér	Stanislav	Slovák.
	 Režisér	 Petr	 Gazdík	 připravuje	 k	 uvedení	 grandiózní	 drama	
o	hledání	lásky	a	o	totalitě	bytí	a	vědomí,	které	je	dílem	Lva	Nikola-
jeviče	Tolstého	„Anna Karenina“.	Jednu	z	nejslavnějších	psycholo-
gických	sond	vnímavé	ženské	duše	a	jeden	z	nejpůsobivějších	obrazů	
ženství	 v	 dějinách	 literatury	pro	divadlo	napsala	Angličanka	Helen	
Edmundson.	Milostný	příběh	ženy	z	aristokratických	kruhů	se	odvíjí	
na	historickém	pozadí	společenského	života	s	jeho	pokryteckou	mo-
rálkou.
	 „Rozkoš	je	jediná	věc,	co	svádí	obě	pohlaví	dohromady,	a	přesto	
sama	nestačí	založit	nějaký	vztah.“	Toto	je	hlavní	teze	dramatu	mi-
lostných	intrik,	 jak	 jej	napsal	Christopher	Hampton	ve	své	divadel-
ní	adaptaci	pro	londýnské	Národní	divadlo	podle	proslulého	románu	
francouzského	spisovatele	Choderlose	de	Laclose	z	roku	1782.	Insce-
naci „Nebezpečné vztahy“,	rozkošnou	šachovou	partii	o	veškerých	
emocích,	které	od	nepaměti	hýbou	lidstvem	–	o	lásce,	žárlivosti,	po-
nížení	a	vášni,	uvedeme	v	režii	Mikoláše	Tyce.
	 Existuje	 nádherná	myšlenka,	 která	 uvádí,	 že	 jedinou	možností,	
jak	se	domluvit	s	bytostmi,	které	nás	navštíví	z	vesmíru,	bude	hud-
ba.	Úžasná	představa…	Volně	na	sebe	navazující	trilogie	hudebního	
skladatele	Zdenka	Merty	a	libretisty	a	režiséra	Stanislava	Moši	bude	
završena	příběhem	z	blízké	budoucnosti	s	názvem	„RÁJ“. Jedná se 
o	fantasy	muzikál,	jehož	děj	se	odehrává	čtyřicet	let	poté,	co	na	naší	
zemi	došlo	k	záhadné	katastrofě	a	 lidstvo	se	ve	svém	vývoji	ocitlo	
celá	 staletí	 zpět…	Oba	 autoři	 (kromě	muzikálové	 féerie	 „Sny	 nocí	
svatojánských“)	stavěli	vždy	na	svých,	originálních	příbězích,	které	
měly	za	své	hlavní	téma	v	různých	podobách	nejmocnější	lidský	fe-
nomén	–	lásku.	A	nebude	tomu	jinak	ani	v	tomto	strhujícím	příběhu.	
Inscenace	vznikne	v	režii	Stanislava	Moši.	
	 Podrobnější	 informace	o	 jednotlivých	inscenacích	přinášíme	na	
dalších	 stránkách	 našeho	 magazínu.	 Poznamenáváme,	 že	 z	 těchto	
osmi	titulů	budou	u	nás	tři	k	vidění	ve	světové	premiéře,	jeden	v	ev-
ropské	a	jeden	v	české…
	 Vězte,	že	my	se	už	dnes	těšíme	na	přípravu	každé	z	těchto	insce-
nací	a	věříme,	že	budete	i	vy	s	výsledky	našeho	uměleckého	snažení	
v	nové	sezóně	2018/2019	maximálně	spokojeni…!

PARTNEŘI DIVADLA
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Stanislav Moša, ředitel MdB
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Pomyslnou pětiletku uzavírá v Městském di-
vadle Brno svojí nejnovější režií dramatu 
Čarodějky ze Salemu režisér Mikoláš Tyc. Od 
úvodního Podivného případu se psem v roce 
2013 zde připravuje každou sezónu novou 
premiéru, přičemž se mu daří přinášet divá-
kům žánrově pestré tituly od komedie přes 
historické drama až po současnou hru. „Moc 
se sem pokaždé těším, v tomto divadle je vzác-
ná atmosféra,“ přiznává pětatřicetiletý absol-
vent režie na pražské DAMU.
Proč padla volba právě na Čarodějky ze Salemu?
Nebyl	 to	 okamžitý	 výběr.	Líbí	 se	mi,	 že	 každá	
moje	režie	v	Městském	divadle	Brno	je	tvořivým	
dialogem	 s	 ředitelem	 Stanislavem	Mošou.	 Na-
značí	mi	 nejprve	 obecně	 tematickou	 nebo	 žán-
rovou	 oblast,	 například	 komedie,	 moderní	 hra	
či	klasické	drama.	Potom	vybereme	spolu	s	dra-
maturgem	Honzou	Šotkovským	dva	až	tři	tituly	
podle	tohoto	zadání	a	představíme	je	panu	ředite-
li.	Teprve	ze	společných	jednání	vzejde	titul,	kte-
rý	v	sezóně	zrežíruji.

Jak tomu bylo tentokrát?
Čarodějky jsme	 s	 Honzou	 navrhli	 už	 asi	 před	
rokem	a	půl.	Definitivně	jsme	se	na	nich	shodli	
před	rokem.	Boom	tohoto	titulu	visel	ve	vzduchu,	
takže	není	náhodou,	že	po	něm	za	tu	dobu	sáhlo	
několik	divadel	v	zahraničí,	u	nás	konkrétně	před	
dvěma	měsíci	pražské	Divadlo	na	Vinohradech.
Měl jste jasnou vizi, jak téma uchopit?
Představu	 jsem	měl,	ale	chtěl	 jsem	si	 ji	pečlivě	
rozpracovat.	 Proto	 jsem	 v	 posledním	 roce	 vy-
razil	 na	 tři	 studijní	 minicesty	 na	 inscenace	 do	
Mnichova,	Vídně	a	Drážďan.	Potom	jsem	se	na	
Čarodějky ještě	dva	měsíce	před	začátkem	zkou-
šek	v	Brně	intenzivně	připravoval	–	samostatně	
i	s	Honzou	Šotkovským.
V čem vidíte hlavní sílu tohoto titulu?
V	příběhu	 samotném.	 Je	 tak	 silný	 sám	 o	 sobě,	
že	po	celou	dobu	drží	diváky	v	napětí	a	neustále	
stupňuje	dusnou	atmosféru.	Téma,	kam	až	může	
společnost	 dohnat	 strach	 a	 zloba,	 je	 stále	 aktu-
ální.	 Líbilo	 se	mi,	 jak	 chytře	 k	 tématu	 přistou-
pil	 scénograf	Andrej	Ďurík.	Přišel	 s	konceptem	

takové	 chodby,	 pasáže,	 zkrátka	 otevřeného	 stu-
deného	veřejného	prostoru,	kde	se	 lidé	vzájem-
ně	 sledují	 a	 nic	 se	 neutají.	Vzájemné	 sympatie	
a	 antipatie	 pak	 spustí	 lavinu	hrozivých	obvině-
ní	a	lidských	tragédií.	Přitom	stačilo	bohužel	tak	
málo,	aby	vypukla	hysterie,	ve	které	se	zcela	stí-
rají	hranice	mezi	dobrem	a	zlem,	mezi	pravdou	
a	lží.

Jak byste obecně popsal metodu vaší režijní 
práce? Na co kladete hlavní důraz?
Snažím	se	vycházet	z	herců.	Ani	sebelepší	režij-
ní	 koncept	 totiž	 nemůže	 fungovat,	 pokud	 není	
podpořen	 dobrými	 herci.	 Konkrétně	Čarodějky 
ze Salemu nabízí	 hned	 několik	 velkých	 herec-
kých	 příležitostí,	 proto	 chci	 dát	 hercům	 dosta-
tečný	 prostor,	 aby	 mohli	 vyniknout.	 Chci,	 aby	
vynikli	vlastně	všichni	spolutvůrci,	to	je	na	režii	
to	hezké.	Přemýšlet,	jak	udržet	koncepci,	ale	při-

tom	nechat	zazářit	scénografa,	kostýmní	výtvar-
nici,	skladatele,	herce...	V	tomto	ohledu	to	prostě	
nechci	nikomu	zkazit.
Hostujete v mnoha divadlech po republi-
ce, namátkou Olomouc, České Budějovice, 
Zlín, Uherské Hradiště, Pardubice. Jakou pozi-
ci má na vaší osobní divadelní mapě Brno?
Vazbu	na	Městské	divadlo	Brno	cítím	jako	tu	vů-

bec	 nej.	 Každá	 spolupráce	 s	 tímto	 divadlem	 je	
pro	mě	krásná	 zkušenost	 a	 nová	výzva.	Panuje	
tady	vzácná	atmosféra	a	pokaždé	se	sem	těším.	
Tady	mi	na	výsledku	záleží	vždycky	víc	než	jin-
de.
Máte už za ty roky v brněnském souboru „své-
ho“ herce?
Takto	se	to	asi	nedá	říct.	Ve	všech	mých	pěti	in
scenacích	hrál	sice	Vojta	Blahuta,	ale	to	nebyl	zá-
měr,	i	když	mám	Vojtu	moc	rád.	(smích) Často	se	

Snažím se vycházet z herců.

Mikoláš TYC

ZA REŽIJNÍM PULTEM

Na zkušebně s dramaturgem Janem Šotkovským
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u	mě	objevoval	také	Igor	Ondříček	nebo	Michal	
Isteník.	Obecně	se	vždy	těším	na	nové	spoluprá-
ce.	Jsem	na	volné	noze,	takže	je	pro	mě	občerst
vující,	že	mě	po	každé	premiéře	čeká	práce	v	ji-
ném	městě,	na	jiném	titulu	a	s	jiným	souborem.
Pojďme si zrekapitulovat vašich dosavadních 
pět režií v Městském divadle Brno. Všechno od-
startovala v roce 2013 inscenace Podivný pří-
pad se psem.
Ano,	 to	 byl	 dojemný	 lidský	 příběh	 o	 autistic-
kém	chlapci,	v	hlavní	roli	právě	s	Vojtou	Blahu-
tou.	O	rok	později	následovalo	historické	drama	
Princ Homburský,	což	byl	můj	první	seriózní	po-
kus	o	klasiku	na	jevišti.	Tento	titul	pro	mě	hod-
ně	znamenal	a	hodně	jsem	se	na	něm	naučil.	Ale	
úplně	se	nesetkal	s	velkým	diváckým	úspěchem.
To vyvážila v dalším roce komedie Splašené 
nůžky, která je naopak dodnes vyprodaná a di-
váky táhne nejen možností zvolit si vlastní závěr 
představení...
Splašené nůžky	byly	hlavně	výzvou	v	tom	smě-
ru,	 jak	 narežírovat	 něco,	 co	 narežírovat	 nejde.	

Ale	když	máte	ve	stěžejní	roli	Michala	Isteníka,	
tak	jde	vlastně	úplně	všechno.	(smích)
V loňské sezóně jste režíroval komedii Ryba pom-
tmě a poprvé si tak zkusil specifika „silvestrov-
ské“ komedie.
U	 tohoto	 titulu	 mě	 nejvíc	 potěšilo	 setkání	 se	
Zdenou	Herfortovou,	nikdy	předtím	 jsme	spolu	
nepracovali.	Opětovně	 jsem	 se	 setkal	 s	 Igorem	
Ondříčkem,	Viktorem	 Skálou,	 ale	 je	 tam	 velké	
obsazení,	takže	jsem	prvně	potkal	řadu	herců	ve	
skvělých	komediálních	minipříbězích.
Co vás čeká po premiéře Čarodějek ze Salemu?
Premiéra	současné	hry	s	názvem	Pravda	v	praž-
ském	 Divadle	 Na	 Fidlovačce.	 Jde	 o	 komedii	
o	manželském	čtyřúhelníku,	ale	hraje	se	hlavně	
o	pravdě	a	 lži.	Takže	sice	 je	 to	úplně	 jiný	žánr,	
ale	tak	nějak	navazuji	na	Čarodějky.	Opravdu	asi	
visí	ve	vzduchu	to	téma	hledání	pravdy,	ve	světě	
i	v	životě.	

Text: Lenka Kolegarová, 
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

Stanislav MOŠA
ZA REŽIJNÍM PULTEM

Na zkušebně s Michalem Isteníkem 
a Evou Spoustovou
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Molière, Stanislav Moša, Boleslav Polívka. Tři 
významné osobnosti spojí protentokrát Lako-
mec, který se v premiéře Městského divadla 
Brno představí 24. března. Kdo svoji vášeň 
nadřazuje všemu, zaslouží odsouzení. „V na-
šem případě osvobozující smích, který je na 
každou nemoc tím nejlepším lékem,“ říká re-
žisér inscenace Stanislav Moša. 
Co bylo dřív: Lakomec, nebo Boleslav Polívka? 
Jinými slovy, hledal jste po úspěšných inscena-
cích Benátského kupce a Krále Leara třetí titul 
pro B. Polívku, nebo jste naopak na seznamu 
svých přání měl Lakomce a teď se jen věci spo-
jily? 
Fascinuje	 mě	 pohled	 na	 velehory.	 Ani	 Mount	
Everest	 by	 se	 na	 svět	 nedíval	 z	 takové	 výšky,	
kdyby	 nebylo	 všech	 těch	 dalších	 osmitisícovek	
kolem,	 kdyby	 nebylo	 celého	masivu	 Himálaje.	
Ty	hory	patří	k	sobě…	Když	 jsme	si	 s	Bolkem	
vyprávěli	o	 tom,	co	bychom	mohli	dělat	příště,	
zdál	se	nám	Molièrův	Lakomec	tou	pravou	vol-
bou.	
Pro vás osobně ale nebude Bolek Polívka první 
Harpagon, kterého režijně povedete. Lakomce 
jste režíroval v roce 1987 v hlavní roli s Pav-
lem Kunertem na zdejší scéně, když ještě nesla 
název Divadlo bratří Mrštíků. Jaký je to návrat 

– chcete se něčeho vyvarovat, nebo naopak na 
něco navázat, protagonisté se typově liší… 
Ve	 všech	 inscenacích,	 v	 nichž	 mám	 alternace	
v	různých,	i	hlavních	rolích,	nechávám	vždy	zá-
sadní	 prostor	 pro	 osobnost	 každého	 herce.	 In
scenace	 to	 bude	 samozřejmě	 v	 mnohém	 zcela	
jiná.	A	nejenom	v	obsazení	titulní	role.	Na	Pavla	
Kunerta	jako	Harpagona	vzpomínám	velmi	rád.	
Jenom	jsem	měl	o	něho	obrovský	strach.	Při	kaž-
dém	představení	si	po	monologu	„Ukradli	mi	mé	
peníze“	musel	dávat	pod	jazyk	nitroglycerin,	aby	
mohl	vůbec	hrát	dál…	Měl	nemocné	srdíčko…	
Pro	úplnost,	ještě	předtím	jsem	Lakomce	režíro-
val	s	Františkem	Klaškou	v	titulní	roli…	Ono	je	
docela	jedno,	jak	kdo	vypadá,	nebo	jakými	vlast-
nostmi	 je	 nejvíce	 obdařen,	 pakliže	 jej	 postihne	
lakota.	A	ta	si	může	podřídit	každou	bytost.	Ne	
náhodou	se	jedná	o	jeden	z	lidských	hříchů.
Je obtížné přijít s něčím novým, ať už insce-
načně nebo výkladově? V každém případě nový 
bude překlad, v kterém Lakomce budete uvádět. 
Proč? 
Jazyk	překladu	Svatopluka	Kadlece	 je	 roztomi-
le	archaický	a	já	jej	rád	v	inscenaci	z	roku	1987	
využil.	Dnes	chci	stavět	na	jiném	jazykovém	zá-
kladu…	
A jaký bude tedy váš nový Lakomec? 

Na	každé	první	zkoušce	říkám	hercům,	že	bych	
jim	rád	poskytl	co	nejlepší	představu	toho,	jak	si	
myslím,	že	bude	naše	inscenace	ve	výsledku	vy-
padat.	Snažím	se	o	to	s	poukazem	na	návrh	scény	
a	kostýmů,	představením	hudby,	analýzou	upra-
veného	textu,	rozborem	jednotlivých	charakterů	
a	 především	 formulováním	 kontextu	 zamýšle-
ného	díla	k	současnosti.	Proč	jej	vůbec	budeme	
hrát,	v	čem	je	jeho	síla	atd.	A	pak,	při	posledních	
zkouškách,	podotýkám:	„Vzpomínáte?	Tak	tohle	
jsem	 se	 vám	 tenkrát	 snažil	 vysvětlit.“	Ale	 ono	
je	to	jako	s	obrazem.	Když	jej	malíř	maluje,	ob-
vykle	má	jasný	koncept,	ale	je	vlastně	zbytečné	
o	něm	mluvit.	Zásadní	je	jej	namalovat	co	nejlé-
pe.	A	tak	na	vaši	otázku,	jaký	bude	náš	nový	La-
komec,	odpovídám:	„Přijďte	se	podívat!	Věřím,	
že	báječný…“	
Harpagon se stal synonymem pro lakomce, kte-
rý se kvůli mamonu neohlíží na nic. On sám ale 
není o moc horší než ti okolo… Jaké jsou podle 
vás jeho kladné vlastnosti? 
Molière	 stvořil	 Harpagona	 jako	 extrakt	 lako-
ty.	 Těžko	 hledat	 jeho	 kladné	 vlastnosti,	 pokud	
nevezmeme	 v	 potaz	 jeho	 původně	 čistou	 duši	
a	mysl,	která	byla	dána	na	počátku	našich	živo-
tů	nám	všem,	tedy	i	jemu.	Ale	pak…	Je	na	kaž
dém	z	nás,	jak	s	tímto	darem	naložíme.	A	lakom-
ství	je	stejně	tak	odpudivou	lidskou	nemocí	jako	
například	obžerství	či	jakákoliv	jiná	nestřídmost	
v	 čemkoliv.	 Ten,	 kdo	 tuto	 svoji	 vášeň	 nadřa-
dí	všemu	ostatnímu,	a	především	vztahům	vůči	
svým	 bližním,	 zaslouží	 spravedlivé	 odsouzení.	
V	našem	případě,	když	o	tom	hrajeme	komedii,	

osvobozující	smích,	který	 je	pro	každou	nemoc	
tím	nejlepším	lékem.	
O peníze jde vždy v první řadě. Platí to rovněž 
pro Harpagona a jeho okolí. Vidíte v tom i stav 
současné společnosti, která je stále více zaměře-
ná na materiální hodnoty? 
Nerad	 moralizuju	 naši	 současnou	 společnost,	
i	 když	 má	 pro	 mě	 mnoho	 nepochopitelných	
vad.	 O	 penězích	 a	 materiálních	 hodnotách	 se	
rádo	mluví	 s	 opovržením,	 ale	 často	 jsou	 to	 je-
nom	pózy	těch,	kteří	by	si	pro	korunu	nebo	euro	
nechali	 koleno	 vrtat…	Peníze,	 internet,	 oheň	 –	
všechno	jsou	to	výborní	sluhové,	ale	špatní	páni.	
Nic	se	prostě	nesmí	přehánět.	
V líčení mravů vystupuje Molière jako moralis-
ta, ale jako moralista, který nemoralizuje, říká 
se v anotaci inscenace. Co si pod tím představit? 
Lakomec	je	příkladnou	modelovou	divadelní	ko-
medií.	Když	ji	čtete,	moc	se	nesmějete.	Když	ji	
však	hrajete	na	jevišti,	diváci	se	již	po	celá	stale-
tí	tomuto	geniálnímu	Molièrovu	dílu	smějí	zplna	
hrdla.	Molière	byl	totiž	divadelník,	ne	literát,	ne	
filosof.	(Znám	spoustu	dramatiků	–	literátů,	filo-
sofů,	jejichž	texty	se	docela	dobře	čtou,	ale	hrát	
se	nedají.)	On	vskutku	nemoralizuje,	nechává	to	
moudře	na	nás	dle	starého	a	dobrého	Shakespea-
rova	receptu,	kdy	má	divadlo	nastavovat	člověku	
zrcadlo.	
Třetí spolupráce s Bolkem Polívkou sama dává 
odpověď, že se vám spolupracuje hezky. Přes-
to, jaké to je režírovat Bolka Polívku? Nechá se 
vést, nebo prosazuje svoje pojetí a svoje nápa-
dy? 
Spolupráce	 je	 to	 vskutku	 krásná.	 Povznášejí-
cí.	Bolek	nemá	tendenci	prosadit	vždy	za	všech	
okolností	 svou.	 Pečlivě	 naslouchá	 a	 v	 jasných	
mantinelech	 daných	mnoha	 fakty	 dává	 rozkvé-
tat	svému	mimořádnému	talentu.	Připravovat	pro	
takovéhoto	herce	tyto	mantinely	je	stejně	tak	ra-
dostné	jako	i	zodpovědné.	
A na závěr otázka, která nemůže nepřijít, i když 
je možná teď trochu předčasná. Už víte, zda 
bude vaše spolupráce s Bolkem Polívkou po-
kračovat? 
Nechejte	se	překvapit.	Myslím,	že	to	bude	velmi	
překvapivé.	A	vzrušující…

Text: (jih), 
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

S Hanou Kratochvilovou a Bolkem Polívkou
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Desátého března čeká publikum Městského 
divadla v Brně premiéra inscenace, kterou za-
tím vidělo jen málo lidí na světě a jejíž námět 
je dost neobvyklý. Muzikál s názvem Představ 
si... je, byť na pozadí velkého romantického 
příběhu o lásce římského generála a židovské 
rebelky. O genocidě, holokaustu, rasismu. Do-
mnívat se však, že tyto hrůzné pojmy jsou mi-
nulostí, je omyl. Stejně tak jako by bylo více 
než nebezpečné na ně zapomínat. Hru, která 
měla světovou premiéru v roce 2008, režíruje 
Petr Gazdík.
Proč název Představ si...?
Muzikál	 se	 v	 originálu	 jmenuje	 Imagine This,	
což	by	se	dalo	doslovně	přeložit	jako	„představ	si	
to“.	Ovšem	nejde	o	nějaký	doslovný	překlad.	Jde	
spíš	o	to,	že	tento	název	co	nejvíce	koresponduje	
s	obsahem	celého	představení.	Je	to	sice	příběh	
herecké	rodiny	ve	varšavském	ghettu	během	dru-
hé	světové	války,	takže	by	se	zjednodušeně	dalo	
říct,	že	jde	o	muzikál	o	holokaustu.	Ale	tak	pří-
močaré	a	 jednoduché	 to	není.	Větší	 část	 tohoto	
divadelního	příběhu	se	odehrává	v	prvním	století	

po	narození	Krista	na	pouštním	útesu	v	 Judské	
poušti,	v	Masadě,	kde	se	v	pevnosti	vybudované	
králem	Herodem	opevní	960	židovských	bojov-
níků.	Některé	zdroje	o	těchto	bojovnících	hovoří	
jako	o	fanaticích,	nicméně	obléhala	je	desetiná-
sobná	přesila	římské	armády	a	oni	dokázali	dva	
roky	tomuto	náporu	odolávat.	Teprve	až	se	řím-
ským	legiím	podařilo	postavit	přístupovou	stez-
ku	k	branám	pevnosti	 a	po	ní	přepravit	berani-
dlo	a	další	válečné	stroje,	byly	dny	židovských	
obránců	 sečteny.	 Když	 bylo	 lidem	 na	 Masadě	
jasné,	že	nemají	žádnou	šanci,	rozhodli	se	odejít	
z	tohoto	světa	dobrovolně.	Jednoznačně	tak	dali	
najevo,	že	je	lépe	zemřít	hrdě	a	zpříma,	než	po-
tupně	padnout	do	zajetí	a	umírat	v	otroctví.	
Toto	podobenství	a	příklad	o	síle	hrdinství	a	ne-
zlomnosti	 ducha	 se	 pak	 přenáší	 také	 do	 roku	
1942,	 tedy	do	doby,	 kdy	 se	válečnému	běsnění	
hitlerovského	Německa	daří	snad	nejvíce.	Tehdy	
Hitler	zamýšlí	spojit	se	s	arabskou	ligou	a	chce	
přes	Egypt	zaútočit	přímo	na	Palestinské	území.	
A	 právě	 tehdy,	 jako	 výraz	 odporu	 proti	 tomu-
to	záměru,	se	rozvíjí	nové	sionistické	hnutí,	pro	

Petr GAZDÍK
ZA REŽIJNÍM PULTEM
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které	byla	Masada	mimořádně	důležitým	místem	
a	je	jím	dodnes.	Velitelé	tohoto	hnutí	zavedli	vo-
jáky	do	těchto	téměř	posvátných	míst	a	všichni	
tam	pak	 zůstali	 nějakou	dobu,	 proto,	 aby	 si	 co	
nejvíce	 uvědomili	 symboliku	 nezlomnosti	 lid-
ského	–	židovského	ducha.	
To	 jen	 v	 krátkosti	 historický	 exkurz	 na	 objas-
něnou	k	našemu	divadelnímu	příběhu,	který	 se	
odehrává	především	v	Masadě	a	zároveň	se	pro-
pojuje	 s	příběhem,	který	se	odehrává	ve	váleč-
ném	varšavském	ghettu.	Jedná	se	tedy	o	předsta-
vení	 v	 několika	 rovinách	 s	 retrospektivou,	 kde	
mají	herci	i	diváci	dostatek	prostoru	pro	vlastní	
představivost	a	myšlenky.	Právě	proto	onen	ná-
zev Představ si...	 	 S	 představivostí	 pracujeme	
nejen	my	jako	tvůrci,	ale	také	otec	herecké	rodi-
ny	a	principál	v	jedné	osobě	ve	zmíněném	ghet-
tu,	když	 jako	představitel	divadelní	 společnosti	
říká,	že	jeho	způsobem	odboje	je	vyprávění	pří-
běhu	o	dávném	hrdinství	a	nezlomnosti	lidského	
ducha	z	Masady.	S	vírou,	že	u	svých	herců	i	di-
váků	dokáže	znovu	probudit	touhu	po	lásce,	svo-
bodě	a	zažene	tíhu	z	jejich	tíživého	osudu.	Étos	
představení	 zní	 –	 to,	 co	 prožíváš	 teď,	 není	 tak	
podstatné	jako	to,	co	je	zapsáno	v	našich	srdcích,	
myšlenkách,	to,	o	čem	dokážeme	snít	a	předsta-
vovat	si.	Naše	vnitřní	síla	 je	něco,	co	má	mož-
nost	nás	osvobodit.
Režie takového představení a vůbec jeho posta-
vení do repertoáru zřejmě není úplně jednodu-
chá záležitost...
Je	 to	 tak.	 Především	 forma	 hudebního	 divadla	
je	pro	dané	téma	neobvyklá.	Náš	příběh	je	však	
především	 o	 lásce,	 naději	 a	 jak	 jsem	 již	 řekl,	
o	 síle	 lidského	ducha.	Představení	 je	 také	výji-
mečné	 způsobem	 zkoušení,	mnohem	 více	 času	
věnujeme	čteným	zkouškám,	kterých	se	účastní	
celé	obsazení.	U	činohry	je	to	obvyklé,	většinou	
jde	však	o	obsazení	pár	herců	bez	početné	com-
pany,	zde	z	hlediska	oné	imaginativnosti	titulu	je	
nutné	si	takto	číst	v	počtu	téměř	čtyřiceti	inter-
pretů	–	přitom	mnozí	mají	v	celé	hře	 třeba	 jen	
jedno	slovo	(o novém představení jsme se bavi-
li na počátku února, pozn. red.).	Právě	 společ-
né	souznění	by	mělo	být	hlavním	spojovatelem	
představení.	
S	každou	svou	inscenací	se	velmi	emocionálně	
propojuji,	tady	jde	však	o	propojení	nejen	s	pří-
během,	ale	 také	s	osudy	reálných	lidí,	 jež	pro-
žili	válku,	 jejich	myšlenkami,	pocity…	Leccos	

jsem	 si	 o	 té	 době	 přečetl,	 podíval	 se	 na	 různé	
filmy,	snažil	se	nastudovat,	jakým	způsobem	se	
v	 té	době	aplikovala	například	hudba,	a	 to	ne-
jen	v	ghettech,	ale	i	v	koncentračních	či	vyhla-
zovacích	 táborech,	 jak	 se	 ve	 skutečnosti	moh-
lo	odehrávat	to,	co	se	v	představení	děje.	Dnes	
si	to	jen	stěží	představujeme,	vše	je	ale	pravda.	
Ostatně	 právě	 jedním	 z	 důvodů,	 proč	 inscena-
ce	vznikla,	byla	snaha	autorů	sdělit,	že	i	za	ta-
kových	okolností	hrála	kultura	nezastupitelnou	
roli,	že	i	v	takovém	prostředí	lidé	zpívali,	reci-
tovali	básně,	hráli	divadlo	a	i	zde	se	našel	pro-
stor	pro	lásku.
Muzikál na tak závažné téma, jako je genocida, 
je přece jen poněkud neobvyklý. Ostatně vznikl 
teprve v roce 2007, kdy příběh Masady zpraco-
val izraelský hudební skladatel Shuki Levy. Jak 
ses k němu dostal ty?
Představení	 jsem	 viděl	 krátce	 po	 jeho	 vzniku	
v	londýnském	West	Endu	v	roce	2008	a	okamži-
tě	mě	nadchlo.	Příběhem	i	dobrou	hudbou.	Je	ov-
šem	pravdou,	že	po	celých	deset	let	jsme	zvažo-
vali,	zda	a	kdy	by	bylo	nejlépe	tento	neobvyklý	
titul	uvést.	Nakonec	jsme	s	panem	ředitelem	Sta-
nislavem	Mošou	dospěli	k	závěru,	že	kde	jinde	
než	v	našem	divadle,	které	je	především	platfor-
mou	 pro	 nové,	 třebaže	 specifické	 projekty,	 by	
měl	být	podobný	 titul	uveden.	A	kdy	 jindy	než	
v	souvislosti	s	blížícím	se	výročím	osmdesáti	let	
od	vypuknutí	druhé	světové	války.
Krom	toho,	že	pokládáme	tento	titul	za	kvalitní,	
sehrál	svoji	roli	i	fakt,	že	jako	realizátoři	máme	
silné	vnitřní	přesvědčení,	že	také	obecně	dozrála	
doba,	neboť	to,	o	čem	příběh	vypráví,	se	zdá	být,	
bohužel,	velmi	aktuální	a	koresponduje	s	tím,	co	
se	ve	světě	děje	nyní.	
Jsme	přesvědčeni,	 že	 jde	o	námět,	který	by	 se	
měl	připomínat,	příběh,	který	by	se	měl	vyprá-
vět.	Ano,	média	nám	sice	nabízejí	stále	„něco“	
z	té	doby,	mám	však	zkušenost,	že	k	hlubšímu	
zamyšlení	mě	dovede	jen	máloco.	Věřím,	že	di-
vadlo	 je	přece	 jen	 interaktivnější	 a	dokáže	na-
bídnout	prožitek,	 který	 snad	k	onomu	 silnější-
mu	zamyšlení	vyústí.	 Jsem	dokonce	 rád,	že	se	
mnou	zkouší	také	moje	děti,	že	jsou	u	toho	a	na-
jednou	 se	mě	ptají	 na	 otázky,	 o	 kterých	 by	 ji-
nak	nebyla	příležitost	hovořit,	a	zamýšlí	se	nad	
nimi.	 Minule	 jsme	 například	 poslouchali	 cé-
déčko	londýnského	představení	a	syn	najednou	
říká:	„Tati,	proč	‚to‘	ten	chlapeček	říká,	jako	by	

ho	to	netrápilo?“	A	já	se	mu	pak	snažil	vysvětlit,	
že	 i	 na	 každodenní	 přítomnost	 smrti	 si	museli	
lidé	zvyknout	a	 stala	 se	vlastně	 součástí	 jejich	
života.
Vyžaduje režie takového námětu nějaký speci-
fický přístup, nebo je to práce jako každá jiná?
Asi	ano,	vyžaduje.	Když	jsem	představení	viděl	
před	deseti	 lety	v	Londýně,	měl	 jsem	za	sebou	
hluboký	 zážitek	 z	 dobré	 inscenace,	 nad	 kterou	
jsem	přemýšlel,	ale	vůbec	jsem	tehdy	netušil,	co	
nebo	kde	je	Masada,	o	událostech	s	tímto	poušt
ním	útesem	spojených,	s	 tím,	co	dnes	symboli-
zuje.	Měl	 jsem	prostě	za	 to,	že	se	 tvůrcům	po-
dařila	kvalitní	inscenace,	která	se	mě	dotkla,	ale	
vůbec	mi	 nedocházelo,	 že	 vše,	 co	 se	 odehrálo,	
se	 dělo	 na	 konkrétním	 reálném	 pozadí.	Myslel	
jsem,	že	jde	o	skvěle	vyfabulovaný,	vlastně	ro-
mantický	příběh.	
Dá	se	také	říci,	že	mě	svým	způsobem	tato	prá-
ce	především	zpomalila	v	obvyklém	tempu.	Nutí	
mě	víc	přemýšlet	–	o	všem.	A	domnívám	se,	že	
vlastně	 není	 ani	 podstatné,	 že	 jej	 napsali	 Židé	
o	 Židech.	 Právě	 lidství	 bez	 ohledu	 na	 původ	
a	rasu	je	to	důležité.	Z	mých	inscenací	to	možná	

jde	nejvíce	přirovnat	k	práci	na	dramatu	O my
ších a lidech. 
Reakce na londýnská představení nebyla jen 
pozitivní. Někteří kritikové měli kupříkladu 
za to, že takové téma nemá v podobě muzikáo-
lu v divadle co dělat a že v podobném tématu 
je nepřípustný humor. Asi se to podle divadelní 
etikety nemá, ale máš nějakou představu o re-
akci na domácí scéně?
V	pár	případech	se	ukázalo,	že	zmínění	„kritici“	
byli	tak	zaujatí,	že	na	představení	ani	nešli	–	jen	
si	 „odplivli“.	 Jsem	 v	 očekávání	 a	 předvídat	 si	
netroufám.	Ale	 rozhodně	bych	 toto	představení	
doporučil	každému,	dokonce	i	dětem	8+.	S	urči-
tým	nadhledem	říkám,	že	by	mělo	být	povinné.	
S	 nadhledem	 proto,	 že	 nepatřím	 k	 lidem,	 kteří	
by	měli	 tendenci	komukoliv	cokoliv	ukládat	za	
povinnost.	Uvidíme,	co	přinesou	divácké	reakce.	
V	každém	případě	jsem	však	rád,	že	podobný	ti-
tul	může	uvést	právě	naše	divadlo.

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

Na zkušebně s Danem Kalouskem
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Zazářil jako mladý Chaplin, velkou příležitost 
dostal v Horečce sobotní noci. Na vavřínech 
ale Daniel Rymeš nespí a dál věří především 
v tvrdou práci, pokoru a disciplínu, které her-
ce posouvají vpřed.
Jak se vám hraje Bobby C. v Horečce sobotní 
noci?
Je	to	jeden	z	mladíků	z	partičky	kolem	Tonyho,	
takový	ten	odstrkovaný	outsider,	který	by	hrozně	
chtěl	být	skvělý	tanečník	jako	Tony,	nebo	drsňák	
jako	 další	 z	 kamarádů	 Double	 J.,	 ale	 vlastně	
o	 tom	všem	jen	sní	a	nikdy	pro	 to	nic	moc	ne-
udělal.	Je	to	pěkná	postava	se	zajímavým	vývo-
jem,	 prochází	 celým	 příběhem	 a	 nakonec	 (kdo	
ještě	Horečku	neviděl,	ať	další	řádky	přeskočí),	
když	chce	ostatním	dokázat	svoje	kvality,	vyle-
ze	 na	most	 do	míst,	 kam	 se	 nikdo	 neodvažuje,	
a	spadne	dolů.	Navíc	tam	má	nádhernou	písnič-
ku,	 podle	mě	 snad	nejhezčí	 z	 celého	muzikálu.	
Takže	krásná	práce.
Dovedete si představit takový vlastně bezcílný 
život, který parta kolem Tonyho vede?

Těžko	říct.	Odjakživa	mívám	tendenci	se	upínat	
na	 spoustu	věcí,	 které	ne	vždycky	nakonec	vy-
jdou.	Ale	 asi	 si	 neumím	představit,	 že	 když	by	
něco	 nedopadlo	 podle	 mých	 přání,	 nebyl	 bych	
schopen	 vyplnit	 prázdné	 místo	 něčím	 jiným.	
A	možná	jsem	to	někdy	i	trochu	tak	cítil,	ale	pro-
tože	mě	cesty	života	zavedly	k	divadlu,	které	mi	
život	naplnilo,	nic	podobného	už	neřeším.
Vaše dospívání bylo jaké? Byl jste problémový 
chlapec, který vytloukal diskotéky? 
Vůbec	ne,	já	na	diskotéky	nechodil.	Byl	jsem	jen	
párkrát,	protože	v	 jistém	věku	se	 to	od	člověka	
trochu	vyžaduje	a	dělá	to	celé	vaše	okolí,	ale	mně	
to	 bylo	 vždycky	 trošku	 proti	 srsti,	 přišlo	mi	 to	
obyčejně	jako	bezúčelné.	Vždycky	jsem	se	snažil	
dělat	spíš	smysluplné	věci.	Možná	jsem	v	tomto	
až	příliš	rozumový	člověk,	ale	mám	chuť	věno-
vat	se	raději	tomu,	u	čeho	je	nějaký	výsledek.
Ani ten adrenalin vás neláká? Dobrodružné 
a riskantní kousky? 
Asi	ne.	Tím,	že	se	nenechám	příliš	ovládat	emo-
cemi,	 obvykle	 vše	 dopředu	 promyslím,	 než	 to	
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udělám.	A	po	rozumovém	uvážení	bych	se	asi	do	
něčeho	takového	nepustil.
Není to divné – herec a racionální?
Je	 to	 velmi	 netypické,	 ale	 za	 posledních	 sedm	
let,	co	se	v	divadle	pohybuji,	 jsem	se	setkal	už	
s	několika	takovými	lidmi	a	nemyslím	si,	že	by	
to	byl	handicap.	Jen	je	člověk	nucen	pracovat	ji-
ným	způsobem	než	 ten	pudově	emotivní	herec,	
ale	výsledek	podle	mě	může	být	stejně	kvalitní,	
i	když	nenecháte	emoce	proudit	samy	od	sebe.	
Jak do vašeho života vstoupilo herectví? 
Herectví	vlastně	až	na	JAMU.	Vždycky	mě	ba-
vilo	zpívat,	psát	hudbu,	aranžovat.	Po	osmiletém	
gymnáziu	jsem	si	podal	přihlášku	na	JAMU,	ale	
nedostal	jsem	se.	Úspěšný	jsem	byl	až	druhý	rok	
a	teprve	na	škole	jsem	začal	přicházet	na	to,	co	
všechno	divadlo	obnáší,	protože	moje	představy	
o	něm	byly	povrchní	až	scestné.	O	herectví	jsem	
neměl	ani	páru	a	v	tanci	to	nebylo	lepší,	i	když	
jsem	 byl	 přesvědčený,	 že	 vím	 vše,	 vždyť	 jsem	
měl	na	střední	taneční!	(smích)
Raketová je vaše pedagogická kariéra: po ukon-
čení studia jste zůstal na akademické půdě 
JAMU jako externí pedagog intonace, hudební 
nauky, sluchové analýzy a ansámblového zpěvu. 
Začal	jsem	učit	hned	po	absolutoriu,	byla	to	šťast-
ná	náhoda.	Díky	mým	znalostem	v	hudební	ob-
lasti	si	mě	vybrala	moje	vedoucí	ročníku,	skvělá	
pedagožka	Sylva	Talpová,	abych	jí	příští	rok	vedl	
předmět	Hudební	nauka	a	 intonace.	Dalo	mi	 to	
strašně	moc.	Mojí	 výhodou	 bylo,	 že	 jsem	 sou-
časně	 sám	začínal	v	divadle,	 takže	 jsem	přesně	
věděl,	co	potřebuji,	co	mi	chybí	a	kam	bych	měl	
své	 studenty	vést.	Na	 to	 jsem	se	 zaměřoval	při	
výuce,	aby	měli	náskok.	Nemohl	jsem	očekávat,	
že	u	lidí,	kteří	byli	jen	o	dva	až	čtyři	roky	mladší,	
budu	mít	autoritu	sám	od	sebe,	ale	brali	mě	jako	
jednoho	z	nich,	nechali	si	spoustu	věcí	vysvětlit	
domluvou	a	ne	diktátem.	Protože	jsem	si	JAMU	
prošel	a	snažím	se	sám	uplatnit	v	praxi,	ve	mně	
měli	důvěru,	která	se	ukázala	 jako	kompenzace	
nedostatku	autority.
Kdo vás vůbec přivedl k muzice?
Tak	 nějak	 jsem	 k	 ní	 tíhnul	 vždycky.	Maminka	
byla	tanečnice,	otec	muzikant,	zpíval	s	kapelou.	
Naši	mě	dali	na	klavír,	kde	jsem	ale	vydržel	jen	
asi	dva	roky,	a	tak	jako	některé	děti	chodí	za	ško-
lu,	já	chodil	za	klavír,	čehož	jsem	později	docela	
silně	litoval,	ale	vysvětlujte	to	desetiletému	klu-
kovi…

Ve svém volném čase se prý podle vaší vizitky na 
webu věnujete tanci v nejrůznějších podobách, 
sportům všeho druhu, zpěvu a hlasovým techni-
kám, beatboxu a hře na cokoliv, co vydává zvuk 
a není hudebním nástrojem. Na co všechno už 
jste zkusil hrát?
Na	škole	mě	bavilo,	když	 jsme	měli	nějaké	 rei-
kvizity,	zkusit	na	ně	vyloudit	možné	tóny.	Jednou	
jsem	třeba	uvázal	jeden	konec	železného	drátu	ke	
stolu	a	druhý	k	prstu	a	snažil	se	vybrnkat	melodii,	
nebo	jsem	zkoušel	něco	zahrát	na	různě	naplněné	
lahve	od	piva	a	tak	podobně…	Nedávno	mi	byla	
inspirací	 k	napsání	 jedné	 písně	melodie,	 kterou	
vrzáním	vydává	houpačka	ve	dvoraně	divadla.
Mnoho let se věnujete hudební kompozici 
a aranžmá především v oblasti vokální hud-
by. Co vaše mužské vokální kvarteto Flow of 
Voices?
Bohužel	už	neexistuje,	jen	výjimečně	si	zazpívá-
me,	když	nás	třeba	pozvou	na	koncert	našeho	bý-
valého	sboru,	kde	jsme	se	poznali.	Mým	nástu-
pem	na	JAMU	začal	náš	pozvolný	rozpad.	Když	
jsem	zjistil,	jak	bude	škola	náročná,	tak	jsem	klu-
kům	rovnou	řekl,	že	se	omlouvám,	že	dojedeme,	
co	máme	naplánováno,	a	pak	se	chci	věnovat	stu-
diu.	 Jak	 se	 znám	a	 jak	mě	 to	vokální	 uskupení	
bavilo,	bylo	mi	 jasné,	 že	bych	kvůli	 tomu	šidil	
školu	a	 že	by	 to	bylo	 špatně.	Opět	 se	projevila	
moje	racionalita,	protože	víc	emotivní	člověk	by	
se	kapelu,	která	ho	nesmírně	naplňovala,	snažil	
udržet	za	každou	cenu	a	možná	i	na	úkor	studia,	
což	by	byla	podle	mě	škoda.
Pamatujete si svůj první muzikál, který vás chy-
til za srdce? A který máte nejraději? 
Na	 muzikály	 jsme	 s	 rodiči	 chodili	 pravidelně,	
právě	do	Městského	divadla	Brno,	kam	měli	naši	
předplatné.	Co	mě	chytlo,	byla	West Side Story,	
a	co	mě	dostalo	úplně	a	co	je	moje	srdcovka	do-
dneška,	byl	muzikál	Hair	–	podle	mě	jeden	z	nej-
krásnějších	muzikálů,	který	kdy	vznikl.	
Nedávno jste zazářil v Chaplinovi jako jeho 
představitel v mladém věku – co pro vás zname-
nala tato příležitost?
Neskutečně	 náročnou	 práci,	 zkoušku	 ohněm,	
protože	do	té	doby	jsem	neměl	roli,	která	by	se	
této	rozsahem	aspoň	blížila.	Ve	snu	mě	nenapad-
lo,	že	druhý	rok	u	divadla	dostanu	takovou	šanci,	
a	 jsem	vděčný	panu	 řediteli,	 že	mi	věřil.	 Práce	
byla	o	to	zajímavější,	že	nejde	o	typicky	muziká-
lovou	roli,	je	tam	spousta	činoherních	pasáží,	což	
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Shuki Levy, David Goldsmith, Glenn Berenbeim:
PŘEDSTAV SI…
Děj	výjimečného	muzikálu	Představ si…,	který	MdB	
uvádí	v	české	premiéře,	se	odehrává	v	roce	1942	v	pro-
středí	varšavského	ghetta.	I	přes	tragické	životní	pod-
mínky,	 v	 nichž	 se	 hrdinové	 nacházejí,	 však	 titul	 vy-
práví	 o	 příběhu	 plném	 naděje,	 optimismu	 a	 lásky.	
Hlavní	 hrdina,	 principál	 herecké	 společnosti,	 Dani-
el	Warshowsky	 přesvědčí	 svou	 rodinu	 a	přátele,	 aby	
s	ním	zahráli	představení	vyprávějící	 skutečný	příběh	
z	dějin	 židovského	 národa	 o	dobývání	 Masady.	 Před	
diváky	se	tak	rozehrává	příběh	velké	lásky	mezi	dcerou	
židovského	 rebela	 a	 generálem	 římských	 legií.	 Oba	
stojí	na	opačné	strany	barikády.	Ona	se	se	svou	rodi-
nou	a	dalšími	vzbouřenci	vůči	římskému	útlaku	ukrý-
vá	v	pevnosti	na	hoře	Masada,	on	chystá	vojáky	k	úto-
ku	právě	na	tuto	pevnost.	Dokáže	jejich	láska	překonat	
mnohaletý	spor,	který	mezi	Římany	a	židy	panuje?	Ač-
koli	mnohým	se	zdá	nevhodné,	aby	se	o	takovém	téma-
tu	tančilo	a	zpívalo,	Daniel	je	nakonec	přesvědčí,	neboť	
všichni	uvěří,	 že	paralela	mezi	historickým	příběhem	
a	současnou	situací	pomůže	obyvatelům	Varšavy	brá-
nit	se	zlovůli	nacistů.	Divadlo	totiž	nabízí	způsob,	jak	
uniknout	z	hrozné	reality	ghetta,	v	němž	všichni	žijí.	
Tento	niterný	příběh	zpracovávající	nelehké	téma,	uvá-
díme	 k	 připomenutí	 80.	 výročí	 vypuknutí	 druhé	 svě-
tové	 války.	 Upozorňujeme	 tak	 na	 události,	 které	 by	
neměly	být	zapomenuty.	Nechte	se	vtáhnout	do	hlubo-
kého	příběhu,	popusťte	uzdu	své	fantazie,	uvěřte	v	sílu	
lásky	a	lidské	svobody,	představte	si...
Režie:	Petr	Gazdík
Hrají:	 Martin	 Havelka,	 Kristýna	 Daňhelová,	 Ivana	
Vaňková,	 Dušan	Vitázek,	 Tomáš	 Sagher,	Aleš	 Slani-
na,	Robert	Jícha,	Lukáš	Vlček,	Daniel	Rymeš,	Marek	 
Kolář	a	další.		

Arthur Miller:
ČARODĚJKY ZE SALEMU
Na	začátku	příběhu	stála	obyčejná	žárlivost	odvržené	
mladé	dívky,	která	se	pokusila	svést	ženatého	muže.	Na	
jejím	konci	přibývá	šibenic	pro	nevinné	a	teror	masko-
vaný	tváří	legálního	soudu	se	šíří	dál	a	dál…	
Historické	 drama	Arthura	Millera,	 jednoho	 z	 největ-
ších	 dramatiků	 20.	 století,	 se	 zakládá	 na	 skutečných	
událostech.	 „Čarodějnický“	 soudní	 proces,	 k	 němuž	
došlo	v	massachusettském	Salemu	v	roce	1692,	je	jed-
nou	z	nejtemnějších	kapitol	amerických	dějin.	Příběh	
o	tom,	jak	se	z	nejprve	nevinného	nočního	dobrodruž-
ství	mladých	dívek	postupně	stává	krutý	a	nesmyslný	
hon	na	čarodějnice,	psal	Miller	jako	analogii	mccarthi-
smu	v	Americe	50.	 let.	Hra	však	i	dnes	ukazuje	svou	
nadčasovou	sílu,	neboť	davová	hysterie,	potřeba	prosa-
zovat	totalitně	jedinou	„svatou	pravdu“	za	každou	cenu	

i	touha	vyřídit	si	účty	s	bližním	pod	zástěrkou	boje	za	
spravedlnost	 bohužel	 existují	 ve	 všech	dějinných	ob-
dobích	i	zřízeních.
Millerovo	 drama	 je	 dnes	 považováno	 za	 střed	 ame-
rického	dramatického	kánonu	 a	 za	 pětašedesát	 let	 od	
svého	 vzniku	 nikdy	 neopustilo	 světová	 jeviště.	 Roli	
hrdého	 Johna	 Proctora,	 farmáře,	 který	 se	 neohroženě	
postaví	 soudní	 zvůli,	 si	 vyzkoušeli	 herci	 jako	Daniel	
DayLewis	 či	Liam	Neeson.	Uvedením	Čarodějek ze 
Salemu	 vstupuje	 na	 jeviště	 Městského	 divadla	 Brno	
velký,	strhující	dramatický	příběh.
Režie:	Mikoláš	Tyc
Hrají: Petr	 Štěpán,	 Lenka	 Janíková,	 Eliška	 Skálová,	
Barbora	 Goldmannová,	 Jan	 Mazák,	 Michal	 Isteník,	
Viktor	Skála,	Zdeněk	Junák,	Zdeněk	Bureš	a	další.	

Jeffrey Lane, David Yazbek, Pedro Almodóvar:
ŽENY NA POKRAJI NERVOVÉHO 
ZHROUCENÍ
Hudební	 skladatel	 David	 Yazbek,	 jehož	 veleúspěš-
ný	muzikál	Donaha!	obletěl	celý	svět	a	i	naše	divadlo	
jej	s	úspěchem	už	několik	sezón	uvádí,	volí	s	oblibou	
za	 předlohy	 svých	muzikálů	 špičkové	filmové	kome-
die.	 Tentokrát	 sáhl	 spolu	 s	 libretistou	 Jeffrey	 Lanem	
po	 proslulé,	 rozkošně	 ztřeštěné	 komedii	 věhlasného	
španělského	 režiséra	 Pedra	Almodóvara	 z	 roku	 1987	
s	 předlouhým	 názvem	 Ženy na pokraji nervového 
zhroucení.
V	ulicích	Madridu	konce	80.	let,	města	pulzujícího	ži-
votem,	 překotným	 rozvojem,	 uměním	 i	 vášněmi,	 se	
odehrává	příběh	dabingové	herečky	Pepy	a	jejích	pří-
telkyň	a	známých.	Právě	v	den,	kdy	se	postupně	uka-
zuje,	že	je	opravdu	těhotná,	ji	 její	milenec	Iván	náhle	
opouští.	Než	se	s	ním	stačí	spojit,	aby	jí	svůj	nepocho-
pitelný	čin	vysvětlil,	setká	se	s	jeho	bývalou	ženou	Lu-
cíou,	právě	propuštěnou	po	dvaceti	letech	z	nervového	
sanatoria,	 i	 jeho	 synem	 a	 jeho	 snoubenkou.	 Její	 nej-
bližší	přítelkyně	modelka	Candela	volá	o	pomoc;	právě	
zjistila,	že	 její	nový	milenec	Malik	 je	hledaný	šíitský	
terorista…	Lucía	se	s	feministickou	advokátkou	Pauli-
nou	připravuje	k	soudu,	u	něhož	se	má	Iván	zodpovídat	
za	to,	že	ji	před	dvaceti	lety	opustil.	A	Pepa	s	pomocí	
dobrosrdečného	 taxikáře	hledá	dál	po	celém	Madridu	
řešení	všech	těchto	náhle	nastalých	problémů…
Děj	 komorního	 muzikálu	 kombinuje	 prvky	 feydeau-
ovské	frašky	s	hispánskou	citovostí	i	temperamentem,	
projevujícím	se	i	ve	strhující	jazzrockové	hudbě	inspi-
rované	španělskými	žánry	a	rytmy,	např.	flamencem.	
Režie: Stanislav	Slovák
Hrají: Petr	Štěpán,	Lucie	Bergerová,	Markéta	Sedláč-
ková,	Mária	Lalková,	Sára	Milfajtová	nebo	Andrea	Ze-
lová,	Dušan	Vitázek	nebo	Jozef	Hruškoci,	Eliška	Ská-
lová,	Jan	Brožek,	Barbora	Remišová	a	další.	

HRAJEME

byl	pro	mě	nejtvrdší	oříšek.	Zpěv	 je	mi	blízký,	
tanec	mi	není	vzdálený,	ale	v	herectví	 si	věřím	
nejméně	a	nejsem	si	moc	 jistý.	Jiný	druh	práce	
byl	i	v	tom,	že	jsem	musel	nastudovat	co	nejpřes-
něji	 skutečné	Chaplinovy	 pohyby,	 chůzi,	 gesta,	
spoustu	 drobností,	 kterými	 ozvláštňoval	 svého	
Tuláka.	Nemohl	 jsem	si	 tak	vytvořit	 něco	 sám,	
ale	 velmi	 přesně	 dodržet	 to,	 co	 vytvořil	 přede	
mnou	někdo	jiný,	a	zároveň	v	pasážích,	kde	byl	
Chaplin	sám	za	sebe,	mu	vdechnout	duši,	kterou	
nejde	odnikud	okopírovat,	ale	která	je	to	nejdůle-
žitější,	aby	vám	lidé	v	hledišti	uvěřili.
Co je podle vás alfou a omegou úspěšného her-
ce?
Nějaká	míra	talentu	je	samozřejmě	nezbytná,	ale	
pro	mě	 je	herectví	hlavně	o	 tvrdé	práci.	 Je	 tře-
ba	se	pořád	zdokonalovat	nejen	kvůli	velmi	silné	
konkurenci,	 i	 vnitřně	 je	důležité,	 aby	 se	člověk	
někam	posouval.	A	pak	disciplína	a	pokora.	Ono	
to	vše	 souvisí	–	protože	když	v	 sobě	nenajdete	
pokoru,	budete	si	myslet,	že	všechno	znáte,	nena-
jdete	dost	disciplíny,	nebudete	na	sobě	chtít	pra-
covat	a	začnete	stagnovat.
Starší herci ale obvykle tvrdí, že mladým poko-
ra chybí.
Mají pravdu, já se sice snažím být pokorný, ale 
tvrdit to o sobě nemohu, protože už to by bylo 
výrazem nepokory. Ale myslím, že je moc dob-

ře, že my mladší ten tlak občas pocítíme, protože 
nás to ukázní a nutí nás to pracovat svědomitěo-
ji, než kdybychom neměli žádné zábrany. Nikdo 
nechce v očích zkušenějších kolegů, kterých si 
váží, vypadat jako namyšlený spratek.
Tahle rubrika se jmenuje Lelkování – umíte vů-
bec lelkovat?
Asi	ano,	ale	v	poslední	době	je	to	obtížné,	proto-
že	práce	je	moc.	Ne,	že	bych	neměl	žádný	volný	
čas,	ale	i	když	se	snažím	vypnout	si	hlavu	a	ne-
chat	volně	běhat	myšlenky,	stejně	se	mi	zatoulají	
zpět	k	divadlu.
Jste narozen ve znamení Vah – rozmýšlíte si 
dlouho věci, než se rozhodnete?
Váhy jsou váhavé, ale divadlo mě naučilo dělat 
obtížná rozhodnutí rychleji a neodkládat je, či se 
jim dokonce vyhýbat, ale především si za nimi 
stát.
Dovedl byste nevzít roli?
Pokud by šlo o roli mimo MdB, pak bych se o ni 
musel nejdříve ucházet prostřednictvím konkur-
zu, což předpokládá, že o ni mám zájem, tady ne-
vidím důvod ji odmítat. Snad jedině, kdyby se 
kryla se stejně zajímavou rolí zde v Městském 
divadle. V takovém případě bych samozřejmě 
dal vždy přednost domácí scéně.

Text: (jih), 
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

Studiová fotogrtafie k muzikálu Chaplin,
režie: Stanislav Moša
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3.4. út 18.00 Horečka sobotní noci9.3. pá 14.00 Představ si...

4.4. st 19.00 Horečka sobotní noci9.3. pá 19.00 Představ si... zadáno

5.4. čt 18.00 Horečka sobotní noci10.3. so 19.00 Představ si... P

7.4. so 18.00 Bítls zadáno11.3. ne 18.00 Představ si...

8.4. ne 14.00 Bítls12.3. po 18.00 Představ si... SP

8.4. ne 19.00 Bítls13.3. út 19.00 Představ si... C2/E2

9.4. po 19.00 Bítls A2018/M201814.3. st 19.00 Představ si... A3/AB3

10.4. út 19.00 Bítls R2018/X201815.3. čt 19.00 Představ si... A4/AB4

11.4. st 19.00 Bítls V201816.3. pá 19.00 Představ si... A5/AB5

12.4. čt 19.00 Bítls T2018/Z201817.3. so 14.00 Představ si...

14.4. so 19.00 Jarní koncert MdB s Hradišťanem

17.3. so 19.00 Představ si... A6/AB6

15.4. ne 19.00 Jarní koncert MdB s Hradišťanem

18.3. ne 19.00 Představ si... D/E7

27.4. pá 14.00 Spamalot

19.3. po 19.00 Představ si... A1/AB1

27.4. pá 19.00 Spamalot C5/E5

20.3. út 19.00 Představ si... A2/AB2

28.4. so 19.00 Spamalot P

21.3. st 19.00 Představ si...

29.4. ne 19.00 Spamalot D/E7

22.3. čt 19.00 Představ si... C4

30.4. po 19.00 Spamalot

23.3. pá 19.00 Představ si... C5/E5

24.3. so 19.00 Představ si...

27.3. út 19.00 Horečka sobotní noci

28.3. st 19.00 Horečka sobotní noci zadáno

5.4. čt 19.00 Lakomec A42.3. pá 19.00 Ženy na pokraji nervového zhroucení A5

3.4. út 19.00 Čarodějky ze Salemu A21.3. čt 19.00 Ženy na pokraji nervového zhroucení A4

6.4. pá 19.00 Lakomec C53.3. so 19.00 Čarodějky ze Salemu A6

7.4. so 19.00 Vrabčák a anděl4.3. ne 19.00 Čarodějky ze Salemu D

8.4. ne 18.00 Vrabčák a anděl5.3. po 19.00 Čarodějky ze Salemu AB1

9.4. po 19.00 Lakomec AB16.3. út 19.00 Žena z dřívějška AB2

10.4. út 19.00 Lakomec E27.3. st 19.00 Vrabčák a anděl

11.4. st 19.00 Jméno8.3. čt 19.00 Čarodějky ze Salemu C4

12.4. čt 18.00 O myších a lidech9.3. pá 19.00 Čarodějky ze Salemu C5

13.4. pá 19.00 Čarodějky ze Salemu A511.3. ne 18.00 Splašené nůžky

14.4. so 19.00 Čarodějky ze Salemu AB612.3. po 19.00 Splašené nůžky

15.4. ne 19.00 Čarodějky ze Salemu E713.3. út 19.00 Zdenek Merta u klavíru

16.4. po 19.00 Ženy na pokraji nervového zhroucení A115.3. čt 18.00 Dvojitá rezervace

17.4. út 19.00 Ženy na pokraji nervového zhroucení C216.3. pá 19.00 Dvojitá rezervace zadáno

18.4. st 19.00 Ženy na pokraji nervového zhroucení AB317.3. so 19.00 Ryba potmě

19.4. čt 18.00 Zamilovaný Shakespeare P1818.3. ne 18.00 Ryba potmě

20.4. pá 18.00 Zamilovaný Shakespeare PPP22.3. čt 11.00 Lakomec

21.4. so 19.00 Lakomec A622.3. čt 18.00 Lakomec SP

22.4. ne 19.00 Lakomec D23.3. pá 19.00 Lakomec AB5

23.4. po 19.00 Žítkovské bohyně (krev je krev)24.3. so 19.00 Lakomec P

24.4. út 18.00 Žítkovské bohyně (krev je krev)25.3. ne 19.00 Lakomec

25.4. st 18.00 Zamilovaný Shakespeare PP126.3. po 19.00 Lakomec A1

26.4. čt 18.00 Zamilovaný Shakespeare PP227.3. út 19.00 Lakomec C2

27.4. pá 19.00 Splašené nůžky28.3. st 19.00 Lakomec A3

29.4. ne 18.00 Splašené nůžky29.3. čt 19.00 Lakomec AB4

30.4. po 19.00 Charleyova teta30.3. pá 19.00 Ženy na pokraji nervového zhroucení E5

31.3. so 19.00 Ženy na pokraji nervového zhroucení

29.3. čt 19.00 Horečka sobotní noci

30.3. pá 14.00 Horečka sobotní noci

30.3. pá 19.00 Horečka sobotní noci

31.3. so 18.00 Horečka sobotní noci

Horečka sobotní noci

Bítls
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Eric Idle, John Du Prez:
SPAMALOT
Kdopak	 by	 neznal	 legendárního	 bojovníka	 krále	Ar-
tuše?	A	bájný	hrad	Camelot,	kde	se	shromáždili	rytíři	
kulatého	stolu,	aby	spojili	rozdrobenou	Británii	a	bo-
jovali	proti	nepřátelům	a	nakonec	spolu	vyrazili	hledat	
Svatý	Grál?	Všichni	tuto	pověst	známe.	Jenže	možná	
to	ve	skutečnosti	bylo	trošku	jinak…	
Komediální	 skupina	 Monty	 Python	 vznikla	 v	 jedné	
indické	restauraci	v	londýnském	Hampsteadu	v	květ	-
nu 1969,	kdy	se	pět	Britů	a	jeden	Američan	rozhodli,	
že	spojí	své	síly	a	vytvoří	komediální	seriál	pro	BBC.	
Tak	 vznikl	 Monty Pythonův létající cirkus (Monty 
Pythonʼs Flying Circus),	seriál	plný	skečů,	absurdních	
situací	a	výsostného	britského	humoru;	vysílal	se	čtyři	
sezóny	v	letech	1969–1974	a	má	celkem	45	dílů.	Kro-
mě	živých	show	se	poté	„Pythoni“	vrhli	mimo	jiné	na	
celovečerní	filmy,	mezi	nejznámější	patří	Smysl živo-
ta	(The Meaning of Life,	1983),	Život Briana (Monty 
Pythonʼs Life of Brian,	1979)	a	právě	Monty Python 
a Svatý Grál	 (Monty Python and the Holy Grail,	
1974).	
Muzikál	Spamalot,	který	vznikl	podle	scénáře	posled-
ně	 jmenovaného,	přetavil	do	divadelní	podoby	 jeden	
ze	 členů	 slavné	 recesistické	 skupiny	 Eric	 Idle	 spolu	
s	hudebním	skladatelem	Johnem	Du	Prezem.	Slavná	
broadwayská	premiéra	 se	uskutečnila	v	březnu	2005	
a	 dílo	 přineslo	 svým	autorům	 tři	Ceny	Tony	–	 včet-
ně	 té	 hlavní	 za	 nejlepší	 muzikál	 sezóny	 2004/2005.	
Muzikál,	kde	žádný	nápad	není	dost	bláznivý	a	který	
je	nabitý	absurdním	břitkým	humorem,	bude	pravým	
bonbónkem	nejen	pro	milovníky	Monty	Pythona,	ale	
pobaví	všechny,	kteří	se	rádi	smějí.	
Režie:	Stanislav	Slovák

Zdenek Merta, Jiří Pavlica:
JARNÍ KONCERT MDB A HRADIŠŤANU
Stejně	jako	v	loňském	roce	pro	vás	také	letos	na	jaře	
připravujeme	 jedinečnou	 hudební	 událost.	 Ve	 dvou	
večerech	 se	 na	 jevišti	 Hudební	 scény	 propojí	 hudba	
skladatele	Zdenka	Merty	a	lídra	legendárního	soubo-
ru	Hradišťan	Jiřího	Pavlici.	Tóny	monumentálního	or-
chestru	Městského	divadla,	klavírního	virtuosa	Marti-
na	Kasíka	 i	 seskupení	Hradišťan	definitivně	zaženou	
zimní	nečas	a	přivítají	jaro	v	jeho	plné	a	svěží	síle.	
Skladba	 Moraviana	 Zdenka	 Merty	 pro	 klavír	 a	 or-
chestr	je	symfonickou	variací	na	proslulou	archetypálr-
ní	moravskou	 lidovou	píseň	Vandrovali hudci.	Kom-
pozice	 pracuje	 s	 folkovými	 motivy	 i	 kompozičními	
metodami	 dvacátého	 století.	Má	 charakter	 novodobé	
pocty	moravským	kulturním	tradicím	a	pohybuje	se	na	
pomezí	klasického	klavírního	koncertu	a	crossoveru.	
Zároveň	je	virtuózním	představením	sólisty	–	v	tomto	
případě	mimořádného	 pianisty	Martina	Kasíka,	 vítě-
ze	prestižní	soutěže	Young	Concert	Artists	New	York,	

který	 patří	 k	 nejvýraznějším	 osobnostem	 současné	
české	hudební	scény.	Kritika	i	veřejnost	oceňuje	jeho	
tvořivý,	poetický	přístup,	díky	němuž	dokáže	zachytit	
náladu	okamžiku	i	mimořádnou	bohatost	a	proměnli-
vost	nálad.	
Druhou	 skladbou,	 která	 zazní,	 bude	 suita	Chvění Ji-
řího	Pavlici,	 jenž	 komentuje	 vznik	 jednoho	 z	 nejdů-
ležitějších	 projektů	 ve	 své	 tvorbě	 takto:	 „Stavěním	
mostů	mezi	zdánlivě	nespojitelným	se	zabývám	snad	
celou	svou	hudební	kariéru.	Projekt	Chvění	je	tedy	lo-
gickým	 pokračováním	 tohoto	 směřování.	 Vymyslel	
jsem	si	tuto	suitu	dialogů,	do	které	jsem	záměrně	za-
řadil	představitele	navzájem	sobě	vzdálených	hudeb-
ních	projevů,	abych	dokázal,	že	i	oni	se	umějí	domlu-
vit.“	 Jedenáct	 skladeb	 rozdělil	 do	 čtyř	 nosných	 částí	
(Dialog básnický,	Dialog s minulostí,	Dialog etnický,	
Dialog s nadějí),	přičemž	texty	tvoří	básně	Jana	Ská-
cela,	Vladimíra	Holana,	Jiřího	Brabce,	altajské	lidové	
texty,	staroslověnský	text	z	r.	868	a	staročeský	text	ze	 
14.	století	(Dalimilova kronika).	
Rozhodně	si	tento	hudební	svátek	nenechejte	ujít!

Daniel Große Boymann, Thomas Kahry:
VRABČÁK A ANDĚL
Edith	Piaf	a	Marlene	Dietrich.	Dvě	velká	jména	světo-
vého	šoubyznysu.	První	si	svět	podmanila	svým	zpě-
vem,	 dojemným	 životním	 příběhem	 a	 nenápadným	
zjevem,	 druhá	 okouzlovala	 svou	 krásou,	 elegancí,	
uhrančivým	pohledem	a	byla	jednou	z	prvních	evrop-
ských,	respektive	německých	hereček,	která	se	doká-
zala	prosadit	v	Hollywoodu.	První	celý	život	touží	po	
opravdové	velké	lásce	a	novému	citu	vždy	maximál-
ně	propadá,	ta	druhá	střídá	muže	(a	snad	i	ženy)	jako	
kabáty	a	nezastírá	svůj	cynický	pohled	na	romantiku.	
První	 umírá	 vysílením	 v	 sedmačtyřiceti	 letech,	 celá	
Francie	 pro	 ni	 truchlí,	 druhá	 se	 dožívá	 úctyhodných	
jednadevadesáti	let,	ale	rodné	Německo	ji	považuje	za	
zrádce.	Jsou	natolik	rozdílné,	ale	přitom	dokážou	najít	
společný	rytmus,	společná	témata	a	dokonce	i	společ-
nou	lásku.	
Hudební	 drama,	 pohrávající	 si	 s	 osudy,	 milostným	
příběhem	 a	 historií	 přátelství	 těchto	 nezapomenutel-
ných	 žen	 podle	 námětu	 Davida	 Winterberga,	 mělo	
premiéru	 v	roce	 2014	 ve	 vídeňském	 Burgtheatru,	
kde	se	setkalo	s	odzbrojujícím	úspěchem.	Není	divu,	
vždyť	v	průběhu	inscenace	zazní	(samozřejmě	naživo	
ve	 francouzském,	německém	 i	 anglickém	originále!)	
téměř	 dvě	 desítky	 nesmrtelných	 písní	 obou	 protago-
nistek!	
Režie:	Stanislav	Moša,	Igor	Ondříček
Hrají: Hana	Holišová	nebo	Markéta	Sedláčková,	Ka-
tarína	Ptáčková	nebo	Ivana	Vaňková,	Eliška	Skálová	
nebo	Andrea	Zelová,	Barbora	Remišová,	Robert	Jícha	
a	Alan	Novotný.

Viktor SKÁLA

RODINNÉ ZLATO
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Na recepci Městského divadla Brno si mě při-
chází vyzvednout vysoký upravený muž. Kdy-
bych nevěděla, na koho čekám, chvíli by mi 
trvalo rozpoznat, jestli je to Viktor Skála či 
Igor Ondříček, a věřím, že nejsem sama, kdo 
by tyto dva úžasné herce zaměnil.
Stává se vám to často?
Nezřídka	hodně	často.
Čím to bude? 
Všechno	tomu	nahrává.	Již	ve	dvou	inscenacích	
hrajeme	bratry.	Tu	 a	 tam,	 když	 vycházím	 z	 re-
cepce	našeho	divadla,	mě	lidé	zastavují	a	chválí	
za	úspěchy	Igora	a	ho	pak	za	ty	mé.	Tady	je	lep-
ší	nic	nevysvětlovat.	Pak	si	jen	předáme	chvály	
a	zasmějeme	se	tomu.	Jen	čekám,	kdy	přijde	Sta-
nislav	Moša	s	nápadem	hrát	„Plešdance“…
Kdy jste se rozhodl, že se chcete stát hercem?
Už	od	mládí	jsem	byl	pevně	rozhodnut,	čím	chci	
být.	 Jako	 desetiletý	 kluk	 jsem	 přesně	 věděl,	 že	
chci	bavit	lidi.	Bavit	je	a	rozesmávat.	Třídní	ša-
šek,	tam	jsem	se	viděl.
Vedli vás rodiče k umění?
Rok	před	konzervatoří	jsem	začal	chodit	do	dra-
matického	kroužku	v	BrněČernovicích,	ale	ne-
myslete	si,	blázinec	to	nebyl,	kroužek	se	nachá-
zel hned vedle. (smích)
Kam vedly první herecké kroky Viktora Skály?
Nebudete	mi	věřit,	ale	přesně	sem.
Pamatujete si na svoji první roli a tehdejší ho-
norář?
Určitě	se	tehdy	jednalo	o	nějaké	statování,	bylo	
mi	sedmnáct	let.	Smyšlená	reportáž	o	rockovém	
pop	festivalu,	kterou	tehdy	dokonce	uvedlo	naše	
divadlo	v	 režii	Stanislava	Moši.	Přesnou	 roli	 si	
nepamatuji.	Byl	jsem	jedním	z	davu.	Zpíval	jsem	
a	dokonce	i	tancoval.	(smích)	A	představte	si,	oni	
si	mysleli,	 jooo,	 ten	kluk	 je	šikovný…	A	hono-
rář?	Hrál	jsem	za	50	Kč	za	představení.	Na	jednu	
stranu	jsem	byl	moc	rád,	na	druhou	mi	utekly	jar-
ní	prázdniny	a	lyžování	v	Jeseníkách.	Ještě	jsem	
si	říkal,	no	vidíš,	konečně	ses	dostal	do	toho	di-
vadla…	Pro	mě	to	byl	velký	úspěch,	v	tu	chvíli	
jsem,	pln	spokojenosti	sám	se	sebou,	udělal	krok	
do	prázdna,	spadl	do	první	řady	a	vyrazil	si	dech.	
Hochu,	 hochu,	 zůstaň	 raději	 nohama	 pevně	 na	
zemi.
Říká se, že z divadla se neodchází, vy jste se 
i přesto na nějakou dobu s prkny MdB rozlou-
čil. Toužil jste zažít něco nového?
Potřeboval	jsem	si	vyzkoušet	něco	nového	a	měl	

jsem	 takovou	malou	 krizi,	 jako	míváme	 všich-
ni.	Za	dob	studií	na	JAMU	jsem	přemýšlel	i	nad	
změnou	z	herectví	na	dramaturgii,	 zcela	vážně.	
Nicméně	 tehdy	 jsem	 chtěl	 zkusit	 jinou	 cestu.	
Chtěl	jsem	podnikat	s	přáteli,	ale	nevyšlo	to.	Na-
jednou	mi	bylo	po	divadle	smutno	a	po	třech	le-
tech	jsem	se	vrátil.
Propůjčil byste svoji tvář televizní reklamě?
Jednou	jsem	dělal	reklamu	na	optická	skla.	Urči-
tě	bych	se	nebránil	opět	si	v	reklamě	zahrát,	ale	
záleželo	by	mi	na	 tématu.	Reklamy	mohou	být	
uměním,	nebo	stupiditou.	
Kým se cítíte být? Divadelním nebo televizním 
hercem?
Rozhodně	 se	 považuji	 za	 divadelního	 herce.	
Mě	samotného	by	velice	 lákalo	natočit	 si	kla-
sický	film.	Za	život	jsem	zatím	dostal	dvě	pří-
ležitosti	 a	 bylo	 to	 skvělé.	Doufám,	 že	 nebyly	
poslední.	
Jaký film by to měl být?
Mně	je	to	úplně	jedno,	hlavně,	ať	je	ta	role	dobrá.
Jak by měla vypadat vysněná postava?
Tragickokomická.	 Přesně	 takové	 postavy	
mám	 nejraději.	Miluji	 anglický	 humor	 ‒	Mon-
ty	Python,	například	Život Briana.	Zkrátka	mám	
moc	rád	humor	na	hraně,	třeba	seriál	Fargo.
V březnu oslavíte kulaté 50. narozeniny. Těšíte 
se na oslavu? 
Popravdě	 velmi	 nerad	 slavím	 narozeniny,	 tedy	
mé...	 (smích)	 Věřím,	 že	 nastane	 správný	 čas	
k	oslavě,	za	dva,	možná	tři	roky,	ale	teď	se	na	nic	
podobného	nechystám.	Ať	nejsem	zlý,	tak	mož-
ná	za	půl	roku.
Není náhodou, že MdB uvedlo na prknech Či-
noherní scény úspěšnou divadelní hru Arthu-
ra Millera Čarodějky ze Salemu. Uvedení této 
hry je v mnoha zemích světa úzce spjaté s po-
litickou situací. Jaký je váš názor na poselství 
hry? 
Myslím	si,	 že	 tato	hra	nese	veliké	poselství	di-
vákovi.	 Když	 se	 podíváme	 na	 aktuální	 situaci	
ve	světě	i	u	nás,	zjistíme,	že	po	malých	krůčcích	
směřujeme	do	nové	totality,	a	to	je	pro	demokra-
cii	 velmi	 nebezpečné.	Nenápadné	malé	 krůčky,	
stěžejní	body,	které	najdeme	v	mnoha	zemích	ve	
světě.	 Hru	 vnímám	 jako	 varování	 před	 lidskou	
nenávistí	 a	 jejími	 důsledky.	 Manipulace,	 to	 je	
nejnebezpečnější	 věc.	 Pro	 všechny.	Dav,	 jedin-
ce…	Bohužel	 to	 nám	 asi	 hrozí.	Naštěstí	máme	
ještě	svobodný	internet.	Otázka,	jak	dlouho.

Máte Facebook?
Nemám,	mám	pouze	email.	Neláká	mě	 to,	ne-
boť	tam	komunikace	nabírá	zvláštní	směr.	Svým	
způsobem	jsou	lidé	anonymní.	Takže	pak	dosta-
nou	 pocit,	 že	 se	mohou	 vyjádřit	 úplně	 ke	 vše-
mu.	Z	toho	potom	velmi	často	vyhřezne	nenávist	
mezi	sebou	navzájem.	Pokud	by	se	ti	samí	jedin-
ci	potkali	osobně,	 ani	by	 si	 to	mnohdy	neřekli.	
Mám	rád	komunikaci	z	očí	do	očí.	Internet	bere	
soukromí.	 Nerozumím	 tomu,	 že	 někdo	 přijde	
domů,	zapne	počítač	a	má	potřebu	vše	říci.	Kde	
byl,	co	tam	dělal	a	s	kým.	Mít	v	seznamu	3000	
přátel?	To	je	nesmysl.	Opravdové	přátele	spočí-
táme	na	prstech	jedné	ruky.
Umíte odpočívat? Kde nabíráte sílu učit se dlou-
hé strany textů?
Učím	se	 třeba	v	 šatně,	přijdu	dřív.	Potřebuji	 ti-
cho.	Když	je	hezky,	jdu	se	projít	do	přírody	a	me-
moruji	–	kolemjdoucí	si	mě	prohlíží	a	mají	za	to,	
že	 jsem	blázen,	 a	 já	 jsem	přitom	pouze	 takový	
„regionální	 herec	 ve	 světovém	 divadle	 evrop-
ských	 rozměrů“.	 (smích)	A	 jak	 relaxuji?	 Mám	
rád	tenis,	ale	hlavně	v	letní	sezóně.	Tenisové	haly	
nemám	rád.	Miluji	hory,	chtěl	bych	se	podívat	na	
Nový	Zéland,	do	Kanady,	Norska	nebo	třeba	do	
Třeboně	na	rybníky.
V Divadelním klubu se u nás na chvíli zastaví 
dcera Viktora Skály Eliška. Když jsme se ko-

nečně všichni seznámili stylem: „Ahoj, já jsem 
Eliška, těší mě.“ – „Ahoj, já jsem tatínek“, ne-
mohu se nezeptat, jestli si chodí Eliška k tatín-
kovi pro rady. Popřípadě on k ní?
V	 žádném	 případě,	 na	 Elišce	 oceňuji	 její	 píli	
a	 skvělou	 hereckou	 inteligenci.	 Snad	 jen,	 když	
nerozumí	přesně	vizi	režiséra,	navedu	ji,	ale	věř-
te	mi,	nepotřebuje	moji	pomoc	a	zatím	ani	já	její.
Jste trémista? 
Někdy	trošku	ano,	ale	nikdy	mě	tréma	neovládla	
a	snad	se	 to	ani	nestane.	Samozřejmě	před	pre-
miérou	jsem	mírně	rozechvělý,	ale	to	je	dobře.	
Máte nějaký pravidelný rituál před představe-
ním, na který nikdy nezapomenete?
Když	procházím	kolem	jeviště,	snažím	se	chovat	
tiše.	Nikdy	nejdu	přes	jeviště	s	čepicí	na	hlavě.	
Večer,	kdy	je	divadlo	prázdné	a	já	někdy	prochá-
zím	přes	Hudební	scénu,	nikdy	nejdu	přes	jeviště	
přímo.	Obejdu	ho. 
Zapomněl jste někdy text? 
To	víte,	že	ano.	Lepší	ale	je,	když	je	to	komedie,	
dostanete	se	z	toho	dřív.
Jmelí? (upozornění na zapomenutý text v Cimr-
manových hrách – pozn. red.)
No	kam	se	hrabe	Bittner…	(smích)

Text: Michaela Jančová, 
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

S Alanem Novotným, Barborou Goldmannovou 
a Hanou Kováříkovou v inscenaci Čarodějky ze Salemu, 

režie: Mikoláš Tyc
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lý	muž	s	duší	dítěte	pokouší	přežít	ve	složitém	
světě	dospělých.	Vystrašená	matka	jej	samo-
zřejmě	nepozná	a	vyhodí	ho	z	domu.	Naštěstí	
mu	však	zůstane	dětský	kamarád	Billy,	který	
mu	 na	 cestě	 za	 návratem	 do	 původního	 těla	
všemožně	pomáhá.
Muzikálová	 adaptace	 slavného	 filmu	 v	 hlav-
ní	 roli	 s	Tomem	Hanksem	měla	 premiéru	 na	
Broadwayi	v	roce	1996,	byla	nominována	hned	
na	pět	Cen	Tony	a	zaznamenala	téměř	dvě	stě	
repríz.	 Hravá	 hudební	 komedie	 s	 prvky	 fan-
tasy	s	energickou,	současnou	hudbou	a	místy	
až	bláznivým	dějem	nabízí	dechberoucí	zába-
vu	pro	celou	rodinu.	Evropskou	premiéru	uvá-
díme	v	režii	Petra	Gazdíka	na	Hudební	scéně.	
Režie: Petr	Gazdík 
Evropská premiéra: 20.	října	2018	
na	Hudební	scéně 

Jonathan Larson:
RENT
rocková opera 
Muzikál	Rent	 (česky	„nájemné“)	měl	premi-
éru	 v	 roce	 1996	 na	 Broadwayi	 a	 zazname-
nal	fenomenální	úspěch.	Vedle	několika	Cen	
Tony	získal	i	jako	jedno	z	mála	děl	hudebního	
divadla	prestižní	Pulitzerovu	cenu.	Patří	mezi	
jeden	z	nejdéle	 reprízovaných	 titulů,	byl	ně-
kolikrát	uveden	napříč	celým	světem	a	v	roce	
2005	se	dočkal	i	filmového	zpracování.	Dílo,	
které	vypráví	o	tom,	že	i	přes	obrovskou	sílu	
a	odhodlání	 jsme	pořád	 jenom	smrtelní	 lidé,	
získalo	punc	kultovnosti	i	díky	tomu,	že	jeho	
autor	 Jonathan	 Larson	 zemřel	 krátce	 před	
dlouho	očekávanou	premiérou	a	nikdy	se	tak	
nedočkal	zaslouženého	ocenění	své	dlouhole-
té	práce.	
Dojímavý,	 syrový	 a	 mnohdy	 i	 surový	 pří-
běh	se	odehrává	v	90.	letech	minulého	stole-
tí	v	East	Village,	v	alternativní	čtvrti	newyor-
ského	Manhattanu	v	době	vrcholící	epidemie	
AIDS,	 ve	 společnosti	 lidí	 stojících	 většinou	
ne	vlastní	vinou	na	okraji	společnosti.	Bohé-
mové,	začínající	umělci,	prostitutky,	homose-
xuálové,	bezdomovci	a	narkomani	se	navzdo-
ry	nepřízni	osudu	pokoušejí	protlouci	životem	
a	i	přes	všechny	překážky,	které	jim	osud	sta-
ví	do	cesty,	v	sobě	nacházejí	záviděníhodnou	

sílu	 a	 touhu	 k	 životu.	 Muzikál,	 ač	 vypráví	
o	neveselých	událostech	ze	života	specifické	
společenské	vrstvy,	nabízí	strhující	pohled	na	
lidský	úděl,	v	němž	je	nakonec	i	přes	všech-
ny	 obtíže	 nejdůležitější	 láska,	 touha	 a	 víra	
v	budoucnost.	Podmanivé	a	nezapomenutelné	
dílo,	které	patří	do	zlatého	 fondu	hudebního	
divadla	a	které	vzniklo	na	motivy	Pucciniho	
opery	La bohème,	 uvedeme	v	 režii	Stanisla-
va	Moši.
Režie: Stanislav	Moša
Premiéry: 3.	a	4.	listopadu	2018	
na	Činoherní	scéně  

Eduard Bass, Stanislav Slovák, 
Jan Šotkovský, Petr Štěpán:
KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA
fotbalová pohádka
„Byl jednou jeden chudý chalupník, jmeno-
val se Klapzuba, a ten měl jedenáct synů. 
Ve své chudobě nevěděl, co s nimi, a tak 
z nich udělal fotbalové mužstvo.“	 Těmito	
slovy	 otevřel	 Eduard	 Bass	 roku	 1922	 své	
vyprávění	o	 jednom	nebývale	úspěšném	ro-
dinném	 týmu,	 které	 se	 od	 té	 doby	 dočkalo	
mnoha	vydání,	verzí	divadelních	i	filmových	
a	 stalo	 se	 nespornou	 českou	 literární	 kla-
sikou.	Bass	 ve	 svém	příběhu	 o	 týmu,	 který	
vítězí	 nejen	 svou	 umnou	 fotbalovou	 hrou,	
ale	 především	 soudržností,	 kamarádstvím	
a	smyslem	pro	fairplay,	napsal	vlastně	mo-
derní	pohádku	o	statečných	chlapcích	z	malé	
vesnice,	 kteří	 se	 nezaleknou	 nástrah	 velké-
ho	světa.	Při	vší	laskavé	i	potutelné	nadsáz-
ce	zároveň	vystavěl	pomník	nehynoucí	čes-
ké	 lásce	 ke	 hře	 zvané	 fotbal.	A	 stejně	 jako	
chlapci	 Klapzubovi	 se	 z	 Dolních	 Bukviček	
stali	obdivovanými	mistry	světa,	tak	si	téměř	
sto	let	stará	útlá	knížka	získává	další	a	další	
generace	čtenářů.	
Pro	 autorské	 trio	 Slovák–Šotkovský–Štěpán	
je	 tato	 látka	 přitažlivou	 výzvou	 k	 vytvoření	
svižné	 hudební	 komedie	 pro	 nejširší	 publi-
kum,	rodinné	zábavy	vrcholné	úrovně	podob-
ně	jako	se	to	stalo	v	případě	jejich	inscenace	
Bítls.	Příběh	z	doby,	kdy	se	kopaná	ještě	ne-
hrávala	kvůli	závratným	honorářům,	ale	pře-
devším	pro	radost	ze	hry	samotné,	vám	naše	

Karel Cón, Stanislav Slovák, 
Jan Šotkovský, Petr Štěpán:
OSMYČKY
rekapitulační leporelo  
Kdo	by	neznal	pojem	„osudové	osmičky	čes-
kých	dějin“?	Osvědčený	autorský	tým	libretis-
tů	Stanislava	Slováka,	Jana	Šotkovského	a	Pe-
tra	 Štěpána	 s	 hudebním	 skladatelem	 Karlem	
Cónem	si	v	jubilejním	roce	2018	–	po	několika	
svých	kusech	inspirovaných	historickými	udá-
lostmi	–	rozhodl	posvítit	na	českou	historii	jako	
celek.	Od	vstupu	Čechů	na	Říp	(který	se	jistě	
musel	odehrát	v	nějakém	„osmičkovém“	roce)	
až	po	nejsoučasnější	současnost	putujeme	s	ko-
mediantskou	skupinou	napříč	českými	dějina-
mi.	Osmyčky	jsou	kabaretně	laděná,	rozmarná	
féerie	s	písněmi,	která	nasvěcuje	české	dějiny	
z	 nečekaného,	 hořkého	 i	 humorného	 pohle-
du.	 Tématem	 inscenace	 ovšem	 nejsou	 pouze	
léta	jako	1108,	1278,	1348,	1648,	1848,	1918,	
1948,	1968,	ale	i	ty	„osmičkové“	roky,	v	kte-
rých	se	zdánlivě	nestalo	nic	důležitého	(věděli	
jste,	že	roku	1888	byl	založen	Klub	českých	tu-
ristů?).	Našimi	průvodci	historií	malého	národa	
budou	dva	stálí	souputníci	českého	národního	

osudu,	„blaničtí	rytíři	naruby“,	pánové	Udavač	
a	Zatykač,	kteří	–	jak	se	postupně	ukáže	–	stáli	
v	pozadí	většiny	významných	událostí	v	histo-
rii	českého	národa	a	neváhají	svou	pravdu	hájit	
i	před	božím	soudem.	Inscenace	vzniká	v	režii	
Stanislava	Slováka.		
Režie: Stanislav	Slovák
Světové premiéry: 16.	a	17.	září	2018	
na	Činoherní	scéně  

David Shire, Richard Maltby Jr., 
John Weidman:
VELKÝ  
muzikálová komedie pro celou rodinu
Joshi	 Baskinovi	 je	 dvanáct.	 Kdykoli	 potká	
Cynthii,	zastaví	se	mu	dech	a	nezmůže	se	na	
slovo.	Je	to	pro	něj	nová	zkušenost,	neví,	co	
si	s	takovými	pocity	počít.	Dětství	končí,	za-
číná	puberta.	Chtěl	by	Cynthii	oslovit,	zvlášť	
když	se	dozví,	že	ani	on	není	dívce	lhostejný.	
Když	se	však	v	její	společnosti	chová	nemož-
ně,	vysloví	u	tajemného	automatu	v	zábavním	
parku	 přání	 „být	 velký“.	A	 druhého	 dne	 se	
probudí	v	těle	třicetiletého	muže.	A	tak	začí-
ná	bláznivý	kolotoč	situací,	v	nichž	se	vyspě-

2018/2019SEZÓNNÍ PŘEDPLATNÉ
Vážení divadelní příznivci, 
dovolujeme si vám nabídnout souhrnný přehled titulů nového předplatného na sezónu 
2018/2019. V příští divadelní sezóně jsme pro vás nachystali osm výjimečných titulů, při-
čemž pět z nich nebylo v naší zemi ještě nikdy uvedeno, tři budou mít na našem jevišti do-
konce světovou premiéru! 
Předplatné je pro vás, naše příznivce, vždy výhodné. Nejen tím, že máte pravidelnou dáv-
ku kultury, a to pokaždé na stejném sedadle v obou sálech podle vašeho výběru, takže 
odpadá zdlouhavé stání ve frontách a nervózní hlídání internetových stránek. Předplatné 
není nezajímavé ani z hlediska cenového, protože abonmá je prostě vždy levnější oproti 
koupi jednotlivých vstupenek. Získáte ale i další výhody! Náš časopis Dokořán se stane 
vašim každoměsíčním průvodcem dění a zákulisí Městského divadla. Přinese vám nejen 
zajímavosti a novinky, ale představí vám také naše tvůrce z jiného pohledu, než jak je zná-
te. A stanete-li se našimi předplatiteli, získáte také možnost zúčastnit se různých dalších 
akcí, na které vás budeme zvát za výhodnějších podmínek. Sdílejte s námi nevšední chvíle 
a nezapomenutelné zážitky!
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divadlo	přinese	v	rytmu	swingu	a	pod	režijní	
taktovkou	 (či	 píšťalkou)	 Stanislava	 Slováka	
(který	 je	 ostatně	 sám	 úspěšným	 fotbalovým	
trenérem).	
Režie: Stanislav	Slovák
Světové premiéry: 15.	a	31.	prosince	2018	
na	Činoherní	scéně  

Lev Nikolajevič Tolstoj, 
Helen Edmundson:
ANNA KARENINA
drama o hledání lásky a o totalitě bytí a vě-
domí
„Všechny šťastné rodiny jsou si podobné, ka-
ždá nešťastná rodina je nešťastná po svém.“ 
Výmluvný	 postřeh	 giganta	 ruského	 romá-
nu	 otevírá	 jednu	 z	 nejslavnějších	 psycholo-
gických	 sond	 vnímavé	 ženské	 duše	 a	 jeden	
z	 nejpůsobivějších	 obrazů	 ženství	 v	 ději-
nách	 literatury.	 Tolstoj,	 inspirován	 skuteč-
nou	událostí	–	sebevraždou	Anny	S.	Zykové,	
mladé	nevěrné	družky	 jeho	souseda,	 statká-
ře	Bibikova	–	vytvořil	 příběh	o	 skandálním	
poklesku	 „dobře	 provdané“	 krásky,	 která	 je	
postavena	 před	 fatální,	 a	 přitom	 svobodnou	
volbu	 mezi	 dosavadním	 životem	 v	 nelásce	
konvenčního	 manželství	 a	 přirozeným	 prá-
vem	na	štěstí.	Citové	vzplanutí	choti	vysoké-
ho	státního	úředníka	Karenina	k	důstojníkovi	
Alexeji	Vronskému	je	pro	Annu	o	to	tragič-
tější,	 že	na	 rozdíl	od	dobových	mravokárců	
nechce,	ba	nedovede	být	neupřímná	–	nejen	
k	 sobě,	 ale	 i	 ke	 svým	blízkým:	 cizoložným	
poměrem	ani	 jeho	následky	se	netají,	opou-
ští	manžela	 i	 syna	Sergeje	 a	 dostává	 se	 tak	
do	 konfliktu	 s	 prostředím,	 v	 němž	 vyrostla	
a	 žila.	Milostný	 příběh	 ženy	 z	 aristokratic-
kých	 kruhů	 se	 odvíjí	 na	 historickém	 poza-
dí	 společenského	života	 s	 jeho	pokryteckou	
morálkou.	
Anna Karenina	 je	 vedle	 Tolstého	 Vojny 
a míru navíc	ojedinělým	pokusem	v	historii	
románu	 postihnout	 totalitu	 bytí	 a	 vědomí;	
sama	tato	tendence	se	stává	nositelem	smy-
slu	o	věčném	naplňování	a	věčné	nenaplně-
nosti	 života,	 jenž	 nelze	 spoutat	 schématy	
myšlení.	 Naše	 dramatizace	 se	 stane	 poku-
sem	o	vystižení	esence	a	náboje	celého	pří-

běhu:	nadčasové	 touhy	po	velké,	absolutní	
a	jediné	životní	lásce.	
Režie: Petr	Gazdík
Premiéry: 9.	a	10.	února	2019	
na	Činoherní	scéně

Luther Davis, Robert Wright, 
George Forrest, Maury Yeston:
GRAND HOTEL 
elegantně excentrický muzikál
Svět	 luxusního	 berlínského	 hotelu	 roku	
1928	spoluvytváří	zvláštní	společnost.	Stár-
noucí	 primabalerína,	 která	 je	 na	 svém	 po-
sledním	 turné,	 panicky	 se	 bojí	 neúspěchu	
u	publika	a	nečekaně	se	zamiluje	do	mlad-
šího	muže.	Krásný,	leč	osamělý	baron,	kte-
rý	 zoufale	 oddaluje	 osobní	 bankrot.	 Těžce	
nemocný	 židovský	účetní,	 který	 touží	 strá-
vit	poslední	dny	života	v	 luxusu.	Pohledná	
sekretářka	 snící	 o	 kariéře	 v	 Hollywoodu.	
Nevyspalý	 recepční,	 netrpělivě	 očekáva-
jící	narození	 syna.	A	 skeptický	 lékař	 s	 těž-
kým	zraněním	z	první	 světové	války,	který	
všechno	 to	 hemžení	 s	 vypravěčským	 nad-
hledem	pozoruje.
Už	 ve	 30.	 letech	 vznikl	 z	 románu	 Vicki	
Baumové	Lidé z hotelu	oscarový	film.	Hotel	
jako	obraz	 světa,	 ve	kterém	se	prolíná	 láska	
a	beznaděj,	zrození	 i	smrt,	smích	i	slzy.	Ho-
tel	 jako	místo,	kde	se	protínají	 lidské	osudy,	
kde	cizí	lidé	vedle	sebe	žijí	své	radosti	a	smut-
ky,	se	tak	stává	působivou	metaforou	našeho	
pobývání	 na	 tomto	 světě.	A	 to	 vše	 doplně-
no	 skvostnými	 retro	 melodiemi,	 vtahujícími	
do	světa	Berlína	20.	let.	Dílo	čtveřice	autorů	
(Maury	Yeston	je	již	divákům	našeho	divadla	
známý	 jako	 autor	 hudby	 k	 muzikálu	 TITA-
NIC)	je	jedním	z	vrcholů	broadwayského	mu-
zikálu	80.	let.	Grand Hotel	se	na	Broadwayi	
hrál	každodenně	téměř	tři	roky,	překročil	ma-
gickou	hranici	 1000	 repríz	 a	byl	nominován	
hned	na	dvanáct	prestižních	Cen	Tony,	z	nichž	
pět	získal.	Nyní	se	toto	vynikající	dílo	objeví	
v	české	premiéře	i	na	jevišti	Městského	diva-
dla	Brno.
Režie: Stanislav	Slovák
Česká premiéra: 23.	února	2019	
na	Hudební	scéně 

Christopher Hampton:
NEBEZPEČNÉ VZTAHY
drama milostných intrik
„Rozkoš je jediná věc, co svádí obě pohlaví 
dohromady, a přesto sama nestačí založit ně-
jaký vztah.“
Bývalé	milence	 –	markýzu	 de	Merteuil	 a	 vi-
komta	 de	 Valmont	 –	 svede	 opět	 dohromady	
touha	po	pomstě.	Markýza	chce	potrestat	své-
ho	zrádného	milence,	 hraběte	de	Gercourt	 za	
to,	že	se	hodlá	oženit	s	mladičkou	a	ctnostnou	
Cecilií	de	Volanges,	a	zamýšlí	využít	Valmonta	
v	roli	svůdce.	Valmont	se	chce	zase	pomstít	Ce-
ciliině	matce	za	to,	že	varovala	paní	de	Tourvel,	
kterou	 touží	 svést,	 před	 jeho	 prostopášností.	
Přijme	tedy	roli	milostného	školitele	mladičké	
Cecilie,	ačkoliv	mu	to	velmi	komplikuje	jeho	
vlastní	plány	s	novou	láskou.	Má	však	podmín-
ku	–	pokud	s	paní	de	Tourvelovou	uspěje	a	do-
loží	to	písemným	důkazem,	bude	mu	odměnou	
společně	strávená	noc	s	markýzou.	Oba	bezo-
hlední	manipulátoři	 lidských	citů	 tak	roztáče-
jí	 kolotoč	 různorodých	 intrik	 a	 hrají	 si	 s	 city	
ostatních	–	postupně	se	však	ukazuje,	že	jejich	
vlastní	srdce	jsou	křehčí,	než	si	mysleli...
Proslulý	román	v	dopisech	francouzského	spi-
sovatele	Choderlose	de	Laclose	z	 roku	1782	
se	dočkal	nesčetných	divadelních	i	filmových	
adaptací.	Za	nejzdařilejší	 je	však	obecně	po-
kládána	ta,	kterou	pořídil	roku	1985	pro	lon-
dýnské	 Národní	 divadlo	 anglický	 dramatik	
Christopher	 Hampton.	 Ten	 v	 Nebezpečných 
vztazích	nalezl	veškeré	emoce,	které	od	nepa-
měti	hýbou	lidstvem	–	lásku,	žárlivost,	poní-
žení,	vášeň	–	a	vydestiloval	je	do	brilantních,	
divadelně	mimořádně	účinných	situací.	Nyní	
toto	mimořádné	drama	vstupuje	i	na	naše	di-
vadelní	prkna.	
Režie: Mikoláš	Tyc
Premiéry: 30.	a	31.	března	2019	
na	Činoherní	scéně 

Zdenek Merta, Stanislav Moša:
OSUDOVÁ KOMEDIE  
RÁJ – III. díl hudební trilogie
fantasy muzikál
Existuje jedna nádherná myšlenka, která uvá-
dí, že jedinou možností, jak se domluvit s by-

tostmi, které nás navštíví z vesmíru, bude 
hudba. Úžasná představa… 
Volně na sebe navazující trilogie hudebního 
skladatele Zdenka Merty a libretisty a režisé-
ra Stanislava Moši, obnášející tři díly – Peklo, 
Očistec a Ráj, bude završena příběhem z blíz-
ké budoucnosti. Oba autoři (kromě muzikálo-
vé féerie Sny nocí svatojánských) stavěli vždy 
na svých originálních příbězích, které měly 
za hlavní téma v různých podobách nejmoc-
nější lidský fenomén – lásku. A nebude tomu 
jinak ani v tomto strhujícím příběhu, v němž 
náš svět ovládnou hned dva nelidské fenomé-
ny – novodobé technologie zastoupené robo-
ty a záhadná mimozemská civilizace, která je 
v našem světě orientovaná pouze onou mo-
derní technikou – roboty. 
Hlavní lidskou postavou příběhu, který se ode-
hrává čtyřicet let poté, co na naší zemi došlo 
k záhadné katastrofě a lidstvo se ve svém vý-
voji ocitlo celá staletí zpět, je Ruden, zestárlý 
muž, kdysi brilantní klavírní virtuóz, který se 
potkává s chlapcem, jenž v troskách města ná-
hodou objeví funkční klavír. Chlapec, nesoucí 
jméno Malej, se do toho záhadného nástroje 
zamiluje a s nadšením i s velkou Rudenovou 
pomocí se jej v průběhu svého dospívání nau-
čí ovládat. A není mezi mladými sám, kdo svůj 
talent zúročí v umění, jež nás lidi od nepamě-
ti fascinuje. Malej je uhranut krásou a umě-
ním mladinké tanečnice Oré. Jejich láska je 
však ve světě, zničeném roboty a čím dál víc 
ovládaném mimozemskou civilizací, téměř 
nemožná. Avšak… ale to už bychom z pů-
vodního příběhu prozradili více, než by bylo 
vhodné. Inscenace plná překvapení a nádher-
né hudby vznikne v režii Stanislava Moši. 
Režie: Stanislav Moša
Světová premiéra: 13.	dubna	2019	
na	Hudební	scéně 

UPOZORNĚNÍ
Vážení	stávající	předplatitelé,	

své	Sezónní	a	Podvečerní	abonmá	
si	můžete	obnovit	pouze	

do 4. dubna 2018. 
Poté	budou	Vaše	sedadla	uvolněna	
do	prodeje	dalším	zájemcům.	
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Brněnskému TITANICu tleskalo v Německu 
publikum vestoje
Když	 se	 v	 německém	 Ingolstadtu	 zeptáte	 lidí	
u	tamní	mohutné	betonové	stavby	divadla,	 jest-
li	znají	město	Brno,	často	se	dočkáte	odpovědi:	
„Ja,	dort	 ist	 sehr	gut	Theater.“	A	není	 se	co	di-
vit.	Vždyť	soubor	MdB	zde	vystupuje	rok	co	rok	
už	deset	let.	A	pokaždé	se	jedná	o	tituly,	které	se	
hrají	v	premiéře	a	následně	v	několika	reprízách.	
Nejinak	 tomu	 bylo	 i	 první	 lednový	 týden	 roku	
2018.	Mohlo	by	se	zdát,	že	pro	zkušené	harcov-
níky	a	profesionály	z	Lidické	to	byl	zájezd	jako	
každý	jiný.	Ovšem	tentokrát	šlo	přece	jen	o	tro-
chu	jiné	představení.	Nejen	pro	množství	účinku-
jících,	vždyť	TITANIC	znamená	zhruba	sto	lidí,	
herců,	muzikantů,	techniky	a	tomu	odpovídající	
počet	kostýmů,	ale	především	proto,	že	zkoušení	
na	 jevišti	 předcházelo	 dojemné	 uctění	 památky	
Jakuba	Zedníčka,	který	pár	dnů	před	zájezdem,	
ve	kterém	měl	 hrát	 významnou	úlohu,	 tragicky	
zahynul.	Ovšem	ani	tato	smutná	událost	nesměla	
ovlivnit	úroveň	náročného	představení.	A	tak	byl	
úspěch	přes	počáteční	drobné	potíže	při	zkouše-
ní,	kdy	se	například	neustále	rušil	signál	pro	mik-
roporty	a	z	reproduktorů	se	ozývalo	kdeco	zven-
čí,	mimořádný.		
A	 tak,	 jak	 to	 má	 při	 TITANICu	 režírovaném	
a	 upraveném	 Stanislavem	Mošou	 být,	 hned	 od	
počátku	 bylo	 publikum	 v	 tom	 nejlepším	 slova	

smyslu	 šokováno	 velkolepou	 a	 plnou	 muzikou	
divadelního	orchestru	vedeného	Danem	Kalous-
kem,	aby	poté	následovaly	slzy	dojetí	při	vrchol-
ných	 dramatických	 scénách.	 Nakonec	 všechny	
účinkující	 odměnilo	hlediště	 bouřlivými	ovace-
mi	a	aplausem	vestoje.	
„Je	 to	už	deset	 let,	co	náš	soubor	v	 Ingolstadtu	
vystupuje.	 Jde	vždy	o	 inscenaci	 na	objednávku	
zdejší	produkce,	která	si	vybírá	z	našeho	brněn-
ského	repertoáru.	Tentokrát	to	byl	TITANIC,	kte-
rý	byl	bohužel	předznamenán	tragédií,	 jež	patří	
k	těm	ranám	osudu,	které	nejsme	schopni	před-
vídat	 ani	 ovlivnit,“	 uvedl	 ředitel	Městského	di-
vadla	Brno	a	režisér	představení	Stanislav	Moša.
Místo	 zesnulého	 Jakuba	Zedníčka,	vytvořil	 roli	
Wallace	Hartleye,	lodního	kapelníka,	s	několika	
tanečními	i	pěveckými	sóly,	Bohumil	Vitula.	
Muzikál	 v	brněnském	 provedení	 s	 mezinárodr-
ním	obsazením	vidělo	i	Švýcarsko	a	Slovensko,	
tančili	 a	zpívali	 v	něm	herci	 z	 Itálie,	Německa,	
Švýcarska	 a	 Rakouska.	 Jmenovat	 pouze	 je	 by	
nebylo	fér	vůči	všem	ostatním,	kteří	se	o	němecs-
ký	úspěch	zasloužili.	A	na	víc	než	sto	jmen,	mezi	
kterými	by	bylo	i	jméno	účinkujícího	psa,	přece	
jen	není	místo.	Takže	ještě	jednou	velký	potlesk	
všem...

Text a foto: Miroslav Homola

Velký díl potlesku právem sklidil výkon orchestru 
pod taktovkou Dana Kalouska.

Při generálce předvedl režisér Stanislav Moša 
názorně, jak má vypadat páčení mříže 

v podpalubí za pomoci sekery. 

TITANIC

HOSTOVÁNÍ V NĚMECKU
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nabízí	v	míře	vrchovaté.	(…)	Předností	Mošovy	
inscenace	 je	 minuciózní	 simulování	 atmosféry	
amerických	 sedmdesátek	nebo	–	 chceteli	 –	di-
vadelní	materializování	časů,	kdy	se	na	parketu	
řádilo	 v	 rytmu	 tanečního	 diska.	 (…)	 K	 dalším	
přednostem	Mošovy	inscenace	patří	choreografie	
Igora	Barberiće,	 (…)	 choreografie	má	 originál-
ní	styl,	který	inscenaci	tmelí,	zároveň	je	nápaditá	
a	moderní	přesto,	že	pracuje	s	odkazy	k	minulos-
ti	a	využívá	i	klasiky	latinskoamerických	tanců.	
Nutné	 však	 je	 představy	 choreografa	 na	 jevišti	
bravurně	odtančit,	 což	 se	celé	company	 i	 sólis-
tům	 skutečně	 a	 bezchybně	 daří.	A	 jsou	 to	 dále	
sólistická	čísla,	která	při	první	premiéře	udělala	
z	večera	skutečný	zážitek.	Nekorunovaným	krá-
lem	večera	byl	Kristian	Pekar	v	hlavní	 roli	To-
nyho	Manera.	Pominuli	jeho	taneční	a	hlasovou	
bravuru,	je	na	tomto	výkonu	nesmírně	cenné	jeho	
vlastní	herecké	uchopení.	Tady	se	nesetkáte	s	la-
cinou	 imitací	 ikonického	 Travolty	 (…).	 Pekar	
našel	 vlastní	 a	 mimořádně	 přesvědčivý	 výraz,	
jde	o	jeden	z	jeho	nejlepších	výkonů	ve	zdejším	
angažmá.	Při	Pekarově	jevištní	existenci	se	pros-
tě	zdráháte	věřit,	že	Horečka sobotní noci	nebyla	
psána	přímo	pro	něj.	Další	velké	výkony	veče-
ra	 patří	 dívkám.	Pěvecky	 neskutečně	 suverénní	
s	oprávněnými	potlesky	na	otevřené	scéně	byla	
Viktória	Matušovová	v	roli	discobohyně	Glorie.	
Při	 tomto	výkonu	se	už	předem	těšíte	na	každý	
další	výstup	mladé	herečky	v	pěvecky	obtížných	
partech.	 Zážitek	 ze	 svého	 sólového	 hudební-
ho	 čísla	 udělala	Dagmar	Křížová	 jako	Annette.	
Její	 vystoupení	 bylo	 ukázkou	 skvělého	 zpěvu	
s	 promyšleným	 a	 strukturovaným	 dávkováním	
emocí.	Všechny	písničky	je	totiž	obsahují	nato-
lik	výmluvně,	že	 je	 třeba	pochválit	 inscenátory,	
kteří	je	ponechali	v	originálním	anglickém	znění	
a	bez	otrockého	českého	překladu.	Původní	son-
gy	si	v	tomto	hereckém	i	slovním	balení	užijete,	
i	když	angličtinou	nevládnete.	(…)

Luboš Mareček, 
www.mestohudby.cz, 26. 1. 2018

HOREČKA SOBOTNÍ NOCI ANEB TEN 
NEJLEPŠÍ MUZIKÁL, JAKÝ JSEM KDY 
U MOŠI VIDĚL
(…)	Český	text,	anglické	písně,	důraz	na	so	ciální	
prostředí.	 (…)	 Mladá	 generace	 tísněná	 svěrací	
kazajkou,	okovy	a	klecí	společnosti	i	vlastní	ro-
diny	si	hledá	únik	a	seberealizaci	kde	se	dá.	(…)	

Písně	 jsou	vždy	krásnější	v	originálním	 jazyce,	
jehož	kvalit	sebelepší	překlad	nemůže	dosáhnout.	
A	ty	písně	jsou	skutečně	krásné,	čistě	a	jasně	zpí-
vané,	ostatně	většinu	určitě	znáte.	Ale	hlavní	jsou	
taneční	čísla.	Bože,	 to	 je	krása.	Žádné	 řeči	à	 la	
„až	 si	 to	 sedne,	bude	 to	 lepší“	zde	nemají	mís-
to.	Už	si	 to	sedlo	na	zkouškách.	Synchronizace	
pohybů,	parádní	choreografie,	pestrost	kostýmů,	
náznaková,	ale	vypovídající	a	proměnlivá	scéna	
a	nakonec	velkoryse	obsazený	orchestr	–	no	pa-
ráda	non	plus	ultra.	Hluboká	poklona	před	celým	
realizačním	týmem	a	ještě	větší	před	Kristianem	
Pekarem,	představitelem	Tonyho,	který	pro	mu-
zikál	udělal	 totéž,	 co	 Johnny	Travolta	pro	film.	
Prakticky	 nesleze	 z	 jeviště,	 tančí	 jako	 o	 život	
a	přitom	zpívá	z	plna	hrdla.	(…)	Ještě	jedna	věc,	
ta	nejlepší	nakonec.	Už	stojíte	a	tleskáte,	když	při	
děkovačce	 to	celá	parta	 ještě	 jednou	rozpálí,	že	
zíráte.	Ta	Mošova	parta	je	fakt	nepřekonatelná.

Vratislav Mlčoch, 
www.babocka.vram.cz, 22. 1. 2018

HOREČKA V BRNĚ (…)
(…)	 Někteří	 premiéroví	 návštěvníci	 brněn-
ské	Horečky sobotní noci	slzeli	při	blednoucích	
vzpomínkách	na	čas	vlastní	mladosti,	na	disko-
tékové	 noci,	 na	 idoly	 jmen	Travolta	 nebo	 brat-
ři	v	triku	Gibbové	(B.	G.).	Scénograf	Christoph	
Weyers	jim	k	tomu	s	autory	scénických	projekcí	
Petrem	Hlouškem	a	Daliborem	Černákem	stvo-
řili	 dokonalou	 iluzi	Brooklynského	mostu,	 kte-
rý	k	příběhu	patří.	 (…)	Režisér	Stanislav	Moša	
s	choreografem	Igorem	Barberićem	naservírova-
li	publiku	nejvybranější	pochoutky	české	herec-
ké	a	taneční	muzikálové	kuchyně.	(…)

Jiří P. Kříž, 
Právo, 25. 1. 2018

ŽENY NA POKRAJI 
NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
(…)	 Představte	 si	 udělat	 z	 bláznivého	 spleten-
ce	vztahů	a	situací	muzikál.	Ono	to	napodiv	jde.	
(…)	Režie	 se	ujal	Stanislav	Slovák.	 (…)	Spolu	
s	dramaturgem	Janem	Šotkovským,	s	dirigentem	
Karlem	Cónem,	se	scénografem	Jaroslavem	Mil-
fajtem	tvoří	dnes	už	sehraný	tým,	který	se	podí-
lí	na	většině	Slovákových	inscenací.	Jednoduchá	
variabilní	scéna	musí	být	rychle	měnitelná.	(…)	
A	tak	jsme	jednou	v	interiéru,	hned	zase	v	mad-
ridských	ulicích,	kde	se	honí	dva	taxíky.	I	to	lze	

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO 
VE VÍRU HOREČKY SOBOTNÍ NOCI
(…)	To	hlavní,	co	brněnská	Horečka sobotní noci 
nabízí	 v	míře	 vrchovaté	 a	 s	 „visačkou	 kvality“,	
jsou	hudba	a	především	tanec.	(…)	První	půle	je	
expozicí,	v	níž	se	letmo	představí	skupina	kama-
rádů,	především	hlavní	hrdina	Tony.	Přeje	si	vy-

manit	 se	 z	 šedé	 každodennosti	 tancem,	 kterým	
žije.	Svým	okolím	je	jako	tanečník	uznáván	a	ob-
divován.	Jádrem	druhé	části	je	rozvíjející	se	vztah	
se	Stephanií.	I	ta	chce	uniknout	z	daného	prostře-
dí,	staví	na	jiných	prostředcích,	přehrává	a	pózuje,	
až	nakonec	odhodí	přetvářku	a	vše	spěje	k	happy	
endu.	Působivější	zkratku	o	zvratu	na	cestě	k	do-
spělosti	 přináší	 vítězství	 páru	 v	 taneční	 soutěži.	
Tony	poznává,	že	jsou	tanečníci	lepší	než	on,	a	dá	
to	 znát	 způsobem	překvapivě	 rytířským.	Brněn-
ská	inscenace	uchvátí	nejvíc	sborovými	tanečními	
a	vokálními	čísly,	která	jsou	pilíři	stavby	muziká-
lu.	Aranžmá	a	choreografie	jednotlivých	výstupů	
za	výborných	výkonů	tanečníků	a	zpěváků	diváky	
strhávají	k	častému	a	zaslouženému	potlesku.	Vý-
kony	sólistů	nezůstávají	pozadu.	V	hlavní	roli	se	
velmi	dobře	a	výrazně	uvedl	Kristian	Pekar,	stej-
ně	 skvělou	 partnerkou	 mu	 byla	 v	 premiérovém	

představení	Svetlana	Janotová.	Pěvecky	výborně	
„prolínala“	dějem	Viktória	Matušovová	(Gloria),	
velmi	dobře	„to	 znělo“	kamarádskému	kvartetu,	
silně	 zapůsobil	 např.	 pěvecký	 přednes	 Daniela	
Rymeše,	roli	rozjívené,	tápající	a	nešťastně	zami-
lované	Annette	pěkně	uchopila	Dagmar	Křížová.	
Horečka sobotní noci	je	nabídkou,	která	nabudí	tu	
správnou	teplotu	napříč	generacemi	od	nejmlad-
ších	po	pamětníky	časů,	kdy	vypukla.	Lze	očeká-
vat,	že	se	zařadí	k	divácky	zvlášť	oblíbeným	před-

stavením,	 která	 přinášejí	 svěží,	 stále	 mladistvý	
vítr	i	vír	hudby,	tance,	rytmu.	Také	vždy	vítanou	
relaxaci	a	dříve	narozeným	pohlazení	vzpomínek.

Jaroslav Štěpaník, 
www.novinky.cz, 22. 1. 2018

TAKTO LZE DISCO DOPORUČIT
Písňové	hity	ve	vynikajícím	pěveckém	provede-
ní,	 dále	 výtečně	 postavená	 i	 odtančená	 choreo-
grafie	v	nablýskaném	kostýmovém	disko	muzi-
kálu	a	tři	mimořádné	výkony	v	hlavních	rolích.	
To	vše	jsou	devízy	nového	brněnského	muziká-
lu Horečka sobotní noci.	 (…)	 Brněnská	 insce-
nace	muzikálu	není	žádným	analytickým	či	pu-
blicistickým	hudebním	divadlem.	Jedná	se	 tady	
zejména	o	milostná,	 rodinná	a	pracovní	 trápení	
ústředního	hrdiny,	(…)	jde	tady	především	o	ta-
nec,	 disko	muziku	 a	 písničky,	 čehož	 inscenace	
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ho	 televizního	přenosu,	ve	kterém	vyzve	 lidstvo,	aby	manipulovalo	se	svým	
genomem.	Během	plamenné	řeči	začíná	projev	Plánovského	postupně	nabývat	
obrysy	veřejných	vystoupení	Adolfa	Hitlera.	Není	 to	však	 laciná	karikatura,	
ale	 logické	 vyústění	 jeho	 snahy	 stvořit	 nového,	 lepšího	 člověka.	Hybatelem	
děje	se	stává	také	Igor	Ondříček	v	mefistovské	roli	matematika	Adama	Šmída,	
který	Bohumila	k	nebezpečným	pokusům	ponoukne.	Nebezpečí	této	zdánlivě	
sympatické	postavy	značí	už	její	ďábelsky	rudý	kostým.	Obecně	lze	říci,	že	her-
cům	Městského	divadla	Brno	se	pod	taktovkou	Hany	Burešové	daří	a	vytváří	
rozmanité	figurky,	které	přesně	zapadají	do	tohoto	vědeckého	orloje.	Ze	všech	
bych	 vyzdvihl	 především	Svetlanu	 Janotovou	 v	 úloze	 úspěšné	 doktorandky,	
které	však	schází	sebevědomí,	zato	se	snad	jako	jediná	neuchyluje	k	bezskru-
pulóznímu	prosazování	vlastních	zájmů	a	souhlasí	tak	i	s	požadavkem,	aby	do-
nosila	geneticky	upravené	embryo	Bohumilovy	ženy.	Za	zmínku	stojí	také	Aleš	
Slanina,	který	propůjčil	entomologovi	Jonášovi	lehce	autistické	rysy.	(…)

Lukáš Dubský, 
www.idivadlo.cz/blogy, 25. 1. 2018

FESTIVAL SMÍCHU ROZDAL CENY: 
NEJVÍC USPĚLI HERCI Z BRNA
(…)	Městské	divadlo	Brno	s	komedií	Reného	Levínského	Dotkni se vesmíru 
a pokračuj	bodovalo	ve	třech	kategoriích.	Petr	Štěpán	jako	inženýr	Bohumil	
Plánovský	získal	titul	nejlepšího	herce	festivalu,	Haně	Burešové	patří	Cena	za	
nejlepší	režii	a	své	ocenění	této	hře	udělila	i	odborná	porota.	„Inscenaci	Do-
tkni se vesmíru a pokračuj	jsem	viděl	při	její	světové	premiéře	na	Nové	scéně	
v	Praze.	Tam	nebyla	špatná,	ale	zdaleka	mě	nepřesvědčila	o	kvalitách	textu.	

inscenačně,	 a	 dokonce	 nádherně,	 s	 humorem,	
zvládnout.	Zvláštní	pozornost	 si	 zaslouží	muzi-
káloví	herci.	Že	je	u	všech	perfektní	zpívání,	na	
to	jsme	si	už	v	Městském	divadle	v	Brně	zvyk-
li.	Čisté	 výrazné	 hlasy,	 perfektní	 zvládání	mik-
roportového	zpěvu.	Navíc	je	zde	kladen	důraz	na	
dramatické	herectví,	což	je	v	konverzační	kome-
dii	 velmi	důležité.	Hlavní	postavu,	vnitřně	 roz-
háranou	Pepu,	hraje	Lucie	Bergerová.	(…)	Pepa	
budí	největší	pozornost	a	 její	 šílené	zamilování	
do	záhadného	Ivána	je	hodné	soucitu	i	úsměvu.	
Ivánova	 odvrhnutá	 manželka	 Markéty	 Sedláč-
kové	si	svou	roli	užívá.	(…)	A	Candela	Andrey	
Zelové,	tak	to	je	výbuch	nádherné	energie,	rych-
lomluvy	s	přemírou	gest,	prostě	komická	posta-
va,	jak	má	být.	Moc	hezky	vypracované	vztahy	
má	cudný	milenecký	pár,	Jan	Brožek	jako	Carlos	
a	Eliška	Skálová	jako	Marisa.	(…)	No	a	korunu	
těm	všem	vztahům	dává	hlavní	mužská	postava,	
kolem	které	se	 to	všechno	točí,	a	 to	 je	záhadný	
a	milovaný	sukničkář	Iván	Petra	Štěpána.	Hraje	
ho	tak	trochu	tajemně.	Je	to	málomluvný	alfa	sa-
mec	a	o	 to	větší	 je	sranda	pozorovat,	co	se	ko-
lem	něj	děje.	Režisér	si	velmi	rád	pohrál	s	komu-
nikací	přes	 telefon.	Ono	mu	 to	diktuje	 i	 libreto	
muzikálu,	ale	 ta	spousta	vtipných	detailů	vyvo-
lala	úsměvy	diváků.	No	a	potom	je	v	 inscenaci	
Hana	 Vašáková	 jako	 matador.	 Beze	 slov,	 zato	
v	elegantních	pohybových	kreacích	vytváří	pře-
děly,	které	připomínají	atmosféru	koridy.	A	není	
to	 vlastně	 korida,	 kterou	 tady	 všichni	 zasaženi	

Amorovým	šípem	předvádějí?	Je	 tady	 ještě	po-
stava,	 která	 celým	 muzikálem	 provází,	 jakýsi	
hudební	moderátor	příběhu.	Se	svou	kytarou	jej	
bezezbytku	 naplňuje	 energicky	 zpívající	Dušan	
Vitázek.	(…)

Peter Stoličný, 
www.kultura21.cz, 2. 1. 2018

DOTKNI SE VESMÍRU A POKRAČUJ
Komedie	Dotkni se vesmíru a pokračuj	 se	ode-
hrává	ve	vědeckém	ústavu	a	je	znát,	že	autor	hry	
René	Levínský	toto	prostředí	zná	jako	své	boty.	
Dialogy	 proto	možná	místy	mohou	 působit	 ab-
surdně,	ale	realitu	zvláštního	světa	vědců	odráží	
naprosto	věrně,	i	když	samozřejmě	s	mírnou	nad-
sázkou.	Ačkoliv	inscenace	Hany	Burešové	se	po	
většinu	času	tváří	jako	běžná	konverzační	kome-
die	z	neobvyklého	prostředí,	ambice	má	mnohem	
vyšší.	Převratný	vědecký	objev	zde	není	jen	zdro-
jem	humoru,	ale	nutí	k	zamyšlení,	kde	leží	etic-
ké	hranice	vědeckého	výzkumu.	Burešová	vedla	
herce	jen	k	drobné	nadsázce,	jinak	modelují	své	
role	tak,	že	by	člověka	nepřekvapilo,	kdyby	je	na	
nějaké	fakultě	nebo	ústavu	opravdu	potkal.	Pocit,	
že	se	tahle	hra	dotýká	divákova	mikrosvěta,	do-
dává	i	zasazení	do	brněnských	reálií.	Hlavní	roli	
úspěšného	 vědce	 Bohumila	 Plánovského	 hraje	
Petr	 Štěpán.	 Zpočátku	 je	 to	 nenápadný,	 kama-
rádský	člověk,	který	zanedbává	manželku	(hraje	
ji	Alena	Antalová).	Cesta	vzhůru	ale	 zatemňuje	
jeho	úsudek,	což	se	projeví	v	silné	scéně	přímé-
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28. – 31. LEDNA 2017

Tím,	jak	režisérka	Hana	Burešová	se	svým	dramaturgem	Štěpánem	Otčenáš-
kem	hru	upravili,	zhustili	a	vyhmátli	věci	důležité	i	momenty	lidské	a	zároveň	
komediální,	tak	pro	mě	ta	hra	najednou	začala	žít.	A	já	díky	jejich	úpravě	po-
chopil,	co	všechno	v	sobě	má.	To	jsem	z	té	pražské	nevyčetl.	Je	to	text,	který	
má	potenciál,	aby	se	hrál	i	na	zahraničních	scénách,“	uvedl	člen	poroty	Zdeněk	
A.	Tichý.	(…)

Gabriela Gregorová, 
MF Dnes, 30. 1. 2018

NOMINACE NA CENU THÁLIE 2017: 
MUZIKÁL, OPERETA – DANIEL RYMEŠ, ROLE: CHAPLIN
(…)	Titulní	postavu	dělí	autoři	mezi	tři	představitele	–	chlapce,	mladého	filmo-
vého	hrdinu	a	stárnoucího	muže.	Zejména	figura	mladého	Chaplina	znamená	
obrovskou	hereckou	příležitost.	Tu	beze	zbytku	zužitkoval	vynikající	Daniel	
Rymeš.	Exceloval	nejen	v	groteskových	výstupech	(včetně	typické	chaplinov-
ské	chůze),	ale	také	coby	váhající	umělec,	politik	i	občan.	Rymešův	Chaplin	je	
mužem	úspěšným,	ale	i	rozervaným	a	lidsky	autentickým,	jehož	často	využíva-
jí	či	zneužívají	mladé	ženy.	(…)

www.cenythalie.cz, 31. 1. 2018

BRNO MÁ TŘI NOMINACE NA THÁLII
Do	Brna	putují	tři	nominace	na	výroční	Ceny	Thálie	2017.	Herecká	asociace	
laureáty	vyhlásí	v	sobotu	24.	března.	V	kategorii	opera	zaujala	porotu	Markéta	
Cukrová	(…)	a	operní	pěvkyně	Kateřina	Kněžíková	(…).	V	kategorii	opere-
ty	a	muzikálu	si	nominaci	vysloužil	Daniel	Rymeš	za	 titulní	 roli	v	muzikálu	 
Chaplin	Městského	divadla	Brno.

ČTK, MF Dnes, 1. 2. 2018

HRAJI NEJVĚTŠÍHO REBELA, ŘÍKÁ PATNÁCTILETÝ TALENT 
ŽANEK Z NOVÉHO MUZIKÁLU BÍTLS
Hity	jako	She Loves You,	Help	či	Yesterday	 legendární	anglické	skupiny	The	
Beatles	zná	snad	i	pozpátku.	Matyáš	Kyncl	z	Hustopečí	na	Břeclavsku	dokázal	
zazářit	mezi	osmdesátkou	uchazečů	a	získal	roli	v	muzikálu	Bítls	v	Městském	
divadle	v	Brně.	„Hraji	Žanka,	který	je	z	chlapců	největší	rebel.	Mám	to	rád,“	
říká	patnáctiletý	talent	z	hustopečského	gymnázia.	Součástí	konkurzu	byl	ne-
jen	zpěv	písní	od	liverpoolské	skupiny,	ale	i	taneční	choreografie.	„Tance	jsem	
se	bál	nejvíc,	ale	nakonec	mě	vybrali,“	vzpomíná	na	počáteční	obavy	Kyncl.	
Následovalo	kolečko	zkoušek	na	premiéru,	a	to	téměř	každý	den.	Muzikálový	
Žanek	tak	musel	skloubit	studium	a	nacvičování	role.	Děj	muzikálu	se	odehrá-
vá	na	malém	městě	v	roce	1967,	kde	se	trojice	kamarádů	snaží	založit	kapelu	
a	sní	o	životě	rockových	hvězd.	Jejich	život	se	změní	ve	chvíli,	kdy	město	na-
vštíví	dva	cizinci.	„Je	zajímavé,	jak	se	autorům	podařilo	spojit	moravské	město	
a	Anglii.	Je	to	vlastně	až	absurdní,	ale	velká	sranda,“	hodnotí	gymnazista.	Mla-
dý	muzikant	začal	s	hudbou	již	jako	malý	kluk	a	neustále	na	sobě	pracuje.	(…)	
Kromě	hraní	v	divadle	se	věnuje	i	psaní	básní	a	skládání	písní.	(…)	Plány	do	
budoucna	má	jasné.	„Určitě	chci	ještě	hrát,	protože	mě	to	naplňuje	a	v	divadle	
jsou	výborní	kolegové,“	dodává	mladík.

Aneta Beránková, 
www.breclavsky.denik.cz, 5. 2. 2018

Texty jsou redakčně kráceny.
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PŘIPRAVUJEME
LAKOMEC

Molière

Lakomce snad	 nejvíce	 ze	 všech	Mo-
lièrových	vrcholných	komedií	prová-
zejí	 od	 počátku	 značně	 rozkolísané	
interpretace,	názory	rozdílné,	ba	i	na-
prosto	protichůdné.	Molièrův	součas-
ník,	 básník	 a	 kritik	Nicolas	Boileau,	
pokládal	 tuto	 hru	 za	 vůbec	 nejlepší,	
jakou	kdy	Molière	napsal.	Velký	he-
rec	 komedie	 dellʼarte	 Luigi	 Ricco-
boni	 jí	 opovrhoval	 coby	 pouhopouo-
hým	 plagiátem.	 Osvícenský	 myslitel	
Gotthold	 Ephraim	 Lessing	 ji	 v	Hamburské dra-
maturgii označil	 za	 autorský	 omyl,	 který	 místo	
zobrazení	„lakomého	člověka“	předkládá	„podiv-
né,	odporné	vylíčení	vášně	 lakoty“;	vylíčení,	 jež	
„nemá	vzor	v	přírodě“	a	 jemuž	chybí	„síla	 a	 ži-
vot“.	 Johann	Wolfgang	Goethe	 ovšem	mínil,	 že	
„Molièrův	 Lakomec,	 v	 němž	 neřest	 odstraňuje	
všecku	úctu	mezi	otcem	a	synem,	je	zvlášť	velký	
a	navýsost	tragický“.	Na	druhé	straně	slavný	reži-
sér	Jean	Vilar	pokládal	Lakomce za	„jednu	z	nej-
živějších	 francouzských	 komedií“	 a	 ve	 své	 in
scenaci	z	roku	1952	dal	hře	–	jak	sám	formuloval	
–	„dráždivou	chuť	frašky,	a	to	navzdory	pochybné	
tradici	XIX.	století,	která	z	Lakomce	dělala	reali-
stické	komické	drama,	drama	‚svobodomyslných	
dětí,	utlačovaných	egoistickými	otci‘“.				
Jisté	je,	že	jedno	z	nejslavnějších	děl	předního	dra-
matika	francouzského	klasicismu	baví	již	tři	a	půl	
století	 divadelní	 obecenstvo	 tím,	 jak	 bravurním	
způsobem	 předvádí,	 co	 všechno	 může	 přivodit	
chorobná	 posedlost	 penězi	 či	 náruživá	 závislost	
na	 mamonu.	 Velký	 mistr	 komických	 charakterů	
podává	barvitý	obraz	nekonečných	způsobů	ma-
nipulace,	klamu	a	přetvářky	v	nejintimnějším	pro-
středí	rodiny.	Když	jde	o	peníze,	a	o	ty	jde	v	této	
komedii	 až	 v	 první	 řadě,	 neplatí	 žádná	 pravidla	
slušnosti	či	úcty	dětí	k	rodičům	a	rodičů	k	dětem.	
Ovdovělý	lichvář	Harpagon	zasvětil	život	hamiž-
nosti,	 jeho	 svět	 se	 zúžil	 na	 touhu	držet,	 vlastnit,	
akumulovat.	 Lakota	 je	 u	 něho	 neřestnou	 vášní,	
kterou	 omezuje	 své	 děti	 –	 syna	Kleanta	 a	 dceru	
Elišku,	o	služebnictvu	v	jeho	domě	ani	nemluvě.	
Umí	 peníze	 hromadit	 tvrdou	 lichvou	 i	 sebeodří-
káním.	Jeho	děti	neumějí	nic,	ale	chtějí	život	žít	
a	 užívat,	 pokud	 možno	 s	 nataženou	 dlaní.	 Har-

pagonovo	 skrblictví	 v	 nich	 vzbuzuje	
nenávist	a	posměch	–	emoce	o	to	sil-
nější,	o	co	více	ve	jménu	chamtivosti	
otec	manipuluje	s	jejich	osudy:	Elišku	
míní	 provdat	 za	 starého	 boháče	An-
selma,	 třebaže	dcera	miluje	mladého	
Valéra,	Kleanta	oženit	s	bohatou	vdot-
vou,	 bez	 ohledu	na	 to,	 že	 syn	 je	 za-
milován	do	mladičké	Mariany	ze	sou-
sedství.	 Na	 sňatek	 s	Marianou	 totiž	
pomýšlí	 on	 sám.	 V	tomto	 rodinném	

propletenci	 odhaluje	 Molière	 zhoubné	 důsledky	
Harpagonova	 egocentrického	 hamounství.	 To	
zejména	natrvalo	likviduje	veškeré	normální	city:	
ničí	nejen	lásku	otcovskou	či	lásku	synovskou,	ale	
i	lásku	vůbec,	a	jeho	samotného	vyřazuje	z	lidské	
pospolitosti.	A	jelikož	ani	ostatní	postavy,	Harpa-
gonovi	antagonisté,	nejsou	zrovna	výlupky všech 
ctností,	 zanechává	 komedie	 i	po	 pohádkovém	
(nebo	snad	ironickém?)	happy	endu	jistou	trpkost.	
V	 líčení	 mravů	 vystupuje	 Molière	 jako	 mora-
lista,	 ovšem	 jako	 moralista,	 který	 nemoralizu-
je;	 zároveň	 zůstává	 komediografem	 poučeným	
komedií	 dellʼarte	 a	 starofrancouzskou	 fraškou.	
Lakomec je	 tak	 poněkud	 pesimistickou	 výpo-
vědí	o	stavu	lidského	ducha	(„člověk	je	hnán	lásé-
kou	 k	sobě	 samému	 a	k	věcem,	 jež	 vlastní,“	
řečeno	 sentencí	Molièrova	 současníka	 Françoise	
La	 Rochefoucauld),	 a	 současně	 nabízí	 skvělou	
zábavu.	 Tím	 spíš,	 jeli	 titulní	 postava	 ztvárněna	
velkým	komediantem	–	jako	v	tomto	případě	Bo-
leslavem Polívkou. 
Inscenace	 vychází	 z	 nového	 překladu	 Zuzany 
Čtveráčkové.	 Režie	 a	 úprava:	 Stanislav Moša. 
Scéna:	Jaroslav Milfajt.	Kostýmy:	Andrea Ku-
čerová.	Hudba:	Mirko Vuksanović.	Hrají:	Bole-
slav Polívka (Harpagon),	Kristian Pekar (Kle-
ant),	 Svetlana Janotová (Eliška),	 Jiří Mach 
(Valér),	Dagmar Křížová (Mariana),	Alena An-
talová (dohazovačka	 Frosina),	 Michal Isteník 
(Harpagonův	 kuchař	 a	 kočí	 Jakub),	Jan Mazák 
(Kleantův	sluha	Flok),	Zdeněk Junák (Anselm)	
a další. Premiéra 24. a 25. března 2018 na Či-
noherní scéně MdB.   
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Pouhých pět večerů patří v letošní sezóně skladateli a hu-
debníkovi Zdenku Mertovi a jeho hostům. Pouze v pěti
jedinečných a neopakovatelných večerech si můžete vy-
chutnat jeho šarm, humor, pohotový úsudek i skvělý vy-
pravěčský talent. Ke klavíru tentokrát Zdenek pozval le-
gendy brněnského bigbítu, krom jiného také členy kape-
ly Progres 2, která byla v roce 2016 uvedena do Beatové
síně slávy – Pavla Váněho a Romana Dragouna. Máme
se opravdu na co těšit!  

ZDENEK 
MERTA 

U KLAVÍRU

13. bfiezna 2018
na âinoherní scénû

Anne Bradstreetová (1612–1672), první Ïena, jejíÏ literární dílo by-
lo publikováno v severoamerick˘ch koloniích (v roce 1650).
Narozená v Anglii v puritánské rodinû, ‰iroce vzdûlaná (její knihovna
ãítala na 9000 svazkÛ), manÏelka koloniálního dÛstojníka a matka os-
mi dûtí, která se ve sv˘ch básních vypofiádává s radostmi a strastmi
kaÏdodenního Ïivota s puritánskou vírou v dobro. Jak její otec, tak je-
jí manÏel se spoluzaslouÏili o zaloÏení Harvardu v roce 1636 a dva
z jejích synÛ tam poté studovali. V její dobû a jejím prostfiedí bylo ne-
obvyklé, aby se Ïeny projevovaly literárnû, a tak její tvorba byla dlou-
ho povaÏována za nevhodnou pro Ïenu v domácnosti, aãkoliv pÛvod-
nû byla urãena jen rodinû a nikoliv k publikaci. Také její opakovaná
básnická vyznání milovanému muÏi byla v puritánsk˘ch kruzích po-
vaÏována za nevhodná. Z její tvorby jsem si pro vás dovolil vybrat
a pfieloÏit typickou báseÀ To my Dear and Loving Husband.

Miroslav Macek

Mému drahému a milovanému muÏi
Jsme dÛkaz, Ïe dva jedním mohou b˘t.
Jsi dÛkaz, Ïe lze stále v lásce Ïít.
Jsem dÛkaz, Ïe lze s muÏem ‰Èastná b˘t,
aÈ porovná se, kdo by se chtûl pfiít.
Tvá láska je mi víc, neÏ zlat˘ dÛl
ãi drahokamy zarovnan˘ stÛl.
Îár mojí lásky neuhasí chlad, 
ty je‰tû vût‰í umí‰ do své dát.
Nic nepfiekoná tvojí lásky svit,
snad nebesa ti oplatí ten cit.
Tak za Ïiva se pojìme rádi mít
a po smrti uÏ navûky tak Ïít.

„O ãem se nemÛÏe hovofiit, 
o tom se musí mlãet.“

Ludwig Josef Johann Wittgenstein 
(26. dubna 1889, VídeÀ –

29. dubna 1951, Cambridge) 
byl jedním z nejvlivnûj‰ích filozofÛ 20. století. 

B˘vá spojován pfiedev‰ím 
s analytickou filozofií a filozofií jazyka, 

ovlivnil v‰ak i logické pozitivisty.

SW HW



PREMiéRA NA hUDEbNÍ scéNě 20. LEDNA 2018


