vážení divadelní přátelé,

červen
2016
cena 25,- kč

před pár dny mohli ti, kteří disponovali možností podívat se přes dalekohled na Slunce, uvidět maličkatou planetu Merkur, která právě protínala pohledovou osu mezi naší Zemí a Sluncem… „maličkatou planetu…“ …malé – velké… jak co ve vztahu k čemu… Například Slunce je vůči vesmíru zcela zanedbatelné, ale vůči Merkuru zase obrovské a člověk ve vztahu k velikosti Merkuru zase nicotně
malý. I jsem si, už pokolikáté, uvědomil, jak skvěle o našem lidském údělu vypovídající jsou slova jedné Nerudovy básně:
…jak lvové bijem o mříže,
jak lvové v kleci jatí,
my bychom vzhůru k nebesům
a jsme zde zemí spjatí.
A pak mi nešlo nevzpomenout si na jednu krátkou science fiction novelu, která vypráví o vesmírné výpravě úklidové čety letící raketoplánem plným košťat, rýžáků a saponátů s cílem uvést znovu do
chodu družici, která přestala fungovat, a to díky vesmírnému spadu, jenž začal plesnivět a bujet. Je zapotřebí všechnu tu za dlouhou dobu nanesenou špínu odstranit, družici náležitě vyčistit a nablýskat, aby
byla znovu stoprocentně funkční… Novela končí zjištěním, že cíl této výpravy si její z plísní nově
vzniklí obyvatelé uvykli nazývat Země…
Pokaždé, když stojím pod jasnou noční oblohou a naskytne se mi pohled na ty spousty hvězd, které
svým nedokonalým zrakem obsáhnu, (i tak je jich ažaž), znovu si uvědomuju, jak pomíjivé jsou všechny ty lidské půtky, všechna ta ideová hašteření, která lidstvo od nepaměti vrhají do nenávistných, genocidami končících půtek.
A znovu si uvědomuju, že to, co nás jako civilizované tvory, (v nezměrné pýše se tak nazýváme),
jednoznačně přesahuje, je kultura. Odkazuju na o tomto pojednávající skvělý román Donny Tartt
„Stehlík“, jenž získal Pulitzerovu cenu a který jsem si sám pro sebe nazval novodobým „Zločinem
a trestem“.
V onom čase, který nám byl v podobě daru života na tomto světě dán, zůstáváme často v úžasu stát
tu před Michelangelovým Davidem, jindy jsme fascinováni výkonem Filharmonie Brno při poslechu
Janáčkovy Glagolské mše, nebo ani nedýcháme v okamžiku, kdy
Petr Gazdík zpívá modlitbu Jeana Valjeana v muzikálu Bídníci…
A co víc, stále vznikají nová úchvatná umělecká díla, která se
pokoušejí formulovat náš svět na jiné bázi než té, o níž slyšíme od
různých vůdců ať už politických, či ekonomických, kteří se bláhově domnívají, že se náš svět, život v něm i naše duše dají lehce
spočítat, předpovědět a nařídit.
Prý se jednou, až se na naši planetu dostaví hosté z jiného světa, a doufejme, že to nebudou nějací čističi, budeme s nimi domlouvat skrze hudbu. Jak krásně poetická představa…! Jen nevím,
zda toho budou na naší planetě všichni schopni…

Na shledanou s vámi se při objevování toho nejpodstatnějšího
v nás skrze divadelní umění za všechny své kolegy těší

Stanislav Moša, ředitel MdB

Carel Fabritius, Stehlík
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Peter Stone
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Ella Wheelerová Wilcoxová (1850 – 1919), americká básnífika,
která se proslavila jiÏ v roce 1883 básní Solitude s nezapomenuteln˘m
a od té doby mnohokrát citovan˘m ver‰em „Smûj se a svût se bude
smát s tebou, plaã a bude‰ plakat sám“. (Mimochodem, za tuto
báseÀ dostala od ãasopisu The New York Sun pût dolarÛ.) Po smrti
malého synka se vûnovala theosofii a spiritismu, její poezie v‰ak
nadále opl˘vala (nûkdy ponûkud sentimentální) radostí a optimismem. Dovolil jsem si pro vás pfieloÏit její pÛvabnou báseÀ A Lover’s
Quarrel.
Miroslav Macek

Partneři divadla

RoztrÏka milencÛ
Má láska s Mofiem zrála dlouho,
v to léto jsme v‰ak vzpláli touhou
a bez ohledu na poãasí
jsme vysnili si krásné ãasy.
KdyÏ hfimotnû jeho slova znûla,
já snila, Ïe to z lásky dûlá,
ty hravé vtípky kaÏdou chvíli!
Tak pfie‰Èastnû jsme spolu Ïili…
Ïe zhrubne tak, jsem nevûdûla
a podzim odcizil nás zcela.
Já mûla za jasné a dané,
Ïe vina na jeho je stranû,
v‰ak odejít jsem otálela,
chtíc vûdût, copak stále dûlá.
V‰ak stfietla jsem se s hrub˘m hlasem,
tak svodÛm Mûsta podlehla jsem.
Ta zmûna byla zcela skvûlá,
jak s Mofiem li‰ili se zcela!
Z chmur minul˘ch se radost stala,
Ïe zima je, jsem nevnímala.
Dny, noci stále spolu, vskutku
jsem zbavila se v‰ech sv˘ch smutkÛ.
V‰ak navzdory v‰í jeho kráse
jsem nerozhodla se v tom ãase,
a zima kdyÏ se jaru vzdala,
jsem opût láskou k Mofii vzplála.
Pryã byla p˘cha, vûdûla jsem,
Ïe du‰i Mofie patfiím zase.
Hned do náruãe jsem mu spûla
a poddala se lásce zcela,
v to léto jsme zas vzpláli touhou,
a láska s Mofiem kvetla dlouho.

„Jste na zemi,
na to není Ïádná léãba.“

CONSULT

Samuel Barclay Beckett
(13. dubna 1906, Foxrock
– 22. prosince 1989, PafiíÏ),
irsk˘ dramatik a prozaik,
pfiedstavitel absurdního divadla.
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foto: Tino Kratochvil

PRODANÝ
SMÍCH

7. května 2016

Premiéra na hudební scéně

Za sebou měl právě premiéru Prodaného smíchu, kde ztvárnil roli Alexandra. A před sebou
vyhlídku na nějaké ty „Titaniky, Karlštejny,
Mendely a zájezd s Learem“, ale hlavně na
prázdniny, které si plánuje užít s rodinou –
především s několikaměsíční dcerkou. Lukáš
Janota se jako otec sice zatím cítí s miminkem
někdy neohrabaně, ale na jevišti tak rozhodně
nepůsobí.
Jak dopadla premiéra Prodaného smíchu, kde
vás diváci vidí v roli Alexandra?
Myslím, že nad očekávání dobře. Dotáhli jsme
to do zdárného konce, i když se občas dostavila
tvůrčí skepse, ale to je u nových autorských děl
asi běžné. Bývá to tak vždycky, když to nejsou
zrovna Bídníci nebo Jesus Christ Superstar a objeví se nějaký méně známý titul. Dřív jsem býval

hem silněji. V každém případě musím zdůraznit
skvělou práci Petra Gazdíka, se kterým se skvěle
pracuje a jeho divadelní cítění se mnou v mnohém rezonuje. To je slovo, panečku… rezonuje!
Prostě byl výborný.
Dovedete si představit život bez smíchu?
Myslím, že se tomu dnes říká deprese a končí
v mnoha případech sebevraždou. Takže děkuji,
ale raději si smích ponechám.
Prodaný smích je ale i o závislostech, dluzích,
rodinných tragédiích…
Je to pěkná moderní pohádka. Témat, kterých se
příběh dotýká a o nichž se dá mluvit, je tam víc.
Není čas se ve všech příliš utápět, protože každé
z nich by jistě obsáhlo mnoho samostatných děl.
A lidí, kteří něco podobného zažili nebo zažívají,
se to určitě dotkne a najdou si je.

KdyÏ vûci fungují a lidi se baví, baví to i herce.
Za své největší výzvy zatím považujete podle webových stránek divadla role v inscenacích Sliby
chyby, Princ Homburský, Faidra a Pokrevní
bratři. V poslední době ale přibyly další
výjimečné herecké příležitosti. Ještě nemáte
důvod seznam měnit?

více kritický ze startu, ale už se snažím nesoudit
před koncem bitvy dopředu. Protože se mi několikrát stalo, že to, o čem jsem nebyl právě přesvědčený, bylo nakonec mnohem lepší, než jsem
předpokládal. Předčasné soudy nejsou prostě na
místě. A jako začínající autor to vnímám mnoS Boleslavem Polívkou v dramatu Král Lear,
reÏie: Stanislav Mo‰a

rodinné stříbro

lukáš Janota
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Co vaše hudební tvorba? Když jsme spolu dělali
rozhovor naposledy, zrovna bylo po premiéře
Podivného případu se psem, pro který jste psal
muziku.
Nedávno jsme s Petrem Štěpánem a Mirkem Ondrou napsali pro 3. ročník muzikálového herectví
JAMU absolventské představení Figarka. Je to
taková muzikálo-komedie dell‘arte, v níž je třináct hudebních čísel. Zatím moje asi největší hudební dílo, co jsem vytvořil. A jsem na to hrozně
pyšný. Studenti to zvládají skvěle, byla to úžasná
práce, i když trošku rychlá, jak to u divadla
někdy bývá. Předtím jsem napsal soundtrack do
pohádky na hvězdárně, kterou dělal Petr Hloušek. Líbilo se mu to a byl se mnou spokojený.
A pokud tento renesanční, všeumělecky založený
a všeschopný člověk řekne, že je to fajn, věřím
mu.
Na sklonku loňského roku se vám narodila
dcera. Vnímáte to jako životní zlom?

Každá nová věc je nová výzva, ale zatím bych
asi neměnil. Je to hodně široký rozptyl. Ale určitě
by se dal doplnit Edgar v Králi Learovi nebo Ostrov pokladů. Protože Král Lear, to je jiná kapitola. To byla opravdu výzva, panečku. Po
několika letech jsem se vrátil zpátky na herecký
začátek. Přece jen jsem se za ty roky už trošku
uvolnil, začínal jsem si zvykat, že když dostanu
novou roli, nemusím s ní primárně bojovat, ale
můžu se pokoušet na ní rovnou pracovat. Ale
s Edgarem jsem bojoval do poslední chvíle. Ještě
než jsme přišli poprvé ze zkušebny na jeviště,
než jsem se celý pomazal blátem, pořád jsem nevěděl, jak na to. Naštěstí se mi Stanislav Moša
jako režisér trpělivě věnoval a nakonec se mi povedlo jeho představu zhmotnit. Doufám.
Nedávno proběhla stá repríza Sugar! (Někdo to
rád horké), na záda jí dýchá v počtu odehraných představení Donaha! Není to únavné hrát
tak dlouho pořád to samé?
V inscenaci Mendel aneb Vzpoura hrá‰kÛ,
reÏie: Stanislav Slovák

Byl jsem u porodu – to je pro mě největší zážitek.
Teď se moc těším, až bude Lili trochu větší,
přece jen je péče v této fázi trošku víc maminčina
věc. Svetlaně (herečka Svetlana Janotová, pozn.
red.) přicmrndávám a občas se cítím strašně ne-

Když věci fungují a lidi se baví, tak to baví
i herce. Únava se však může dostavit vždycky.
Ale dokud lidi na něco chodí, je to v pohodě.
Hrajeme pro diváky – pokud to chtějí vidět, tak
se to hrát bude.
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schopný a neohrabaný. Navíc, i když se snažím,
někdy nemám ani jak pomáhat, protože matka je
matka a děťátko potřebuje hlavně spát a pít, spát
a pít. Ale těším se, až bude větší a přijde můj čas.
Taky mám občas trochu výčitky, když potřebuji
něco udělat a dávám přednost práci před rodinou,
ale musím jen trochu víc plánovat a v tom zrovna
nevynikám.
Dcerce jste dali jméno Liliana, inspirovali jste
se Letem snů LILI?
Vůbec ne. Naopak, když přišel muzikál LILI, tak
jsem z toho jména dostal trochu strach, protože
najednou jí bylo všude plno. Ale jméno vymyslela moje žena mnohem dříve. Chvilku jsme
o tom debatovali, a neboť nás žádné lepší jméno
nenapadlo, je to Lili. A to je dobře!
Ve vašem případě už nejde mluvit jen o herecké
rodině, ale přímo o divadelním klanu. Budete
chtít, aby Lili kráčela ve vašich stopách?
Vůbec žádný plán nemám. A už jsme zase u toho

plánování, že. Bůhví, co se stane. Budeme ji podporovat ve všem, co bude chtít dělat. Uvidíme,
k čemu bude mít vlohy, a podle toho, co jí půjde,
tomu se bude věnovat. Určitě ale budu chtít, aby
se naučila co nejvíc věcí, protože až jí bude třicet,
nenaučí se nic, a i kdyby možná ano, bude mít už
strašně málo času. Kdybych toto věděl dřív, já
bych uměl věcí… Ale jak říká babička: Kdyby
byly v řiti ryby, nemusely by být rybníky.
Jako kluk jste začínal u filmu. Teď žádné plány
tohoto druhu nemáte – film, televize?
Zrovna včera mi volali z České televize. Tři natáčecí dny v dobovém filmu a hrál bych strážmistra, který se snaží vměstnat do auta nějaký
velký náklad a říká svému nadřízenému: „Šéfe!
To se tam nevejde!“ Ale zrovna v tom termínu
mám už jinou práci. Takže třeba zase za deset let.
Škoda! Už jsem se tu větu naučil a zkoušel jsem
si ji říct mnoha způsoby, takže bych měl rozhodně co nabídnout!
Aby byl člověk slavný, musí 40 let
malovat, 10 let hrát na divadle,
S Petrem ·tûpánem, Boleslavem Polívkou
5 let ve filmu – nebo měsíc číst
a Michalem Isteníkem v dramatu Král Lear,
reÏie: Stanislav Mo‰a
kuchařské recepty… Co takhle
nějaký nekonečný seriál, před
deseti lety jste se přece mihl v Ordinaci v růžové zahradě?
To mi taky zavolali, že mají pro
mě roli. Ale už bych nešel. Jako
každý potřebuju vydělávat peníze, ale snažím se dělat všechno
proto, abych je vydělával něčím,
co mě uspokojuje. Nejde to
vždycky, ale představa, že budu
trávit dny na dálnici do Prahy,
kde budu natáčet nějaký megaseriál, mě nepřitahuje ani trochu.
Jsou lepší cesty. A těch pár tisíc
rád oželím. Rok natáčíte seriál,
pak z toho rok žijete, ale co dál?
Jaké máte plány na prázdniny?
Pojedete na dovolenou?
Snad jo, už se těším. Přemýšleli
jsme, že bychom vyvezli malou
i rodiče a společně někam vyrazili. A potom se budeme družit
s přáteli, kteří mají také miminka.
Dětí je teď v divadle jako smetí.
Text: (jih),
foto: jef Kratochvil
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radúz a mahulena na zkušebně

Vlasy doãervena, ponûkud zvlá‰tní zelenomodro‰edé oãi za skly br˘lí v ãerném rámeãku, jako by
v nich byly barevné kontaktní ãoãky. V drobném
obliãeji mil˘, skoro aÏ dûtsk˘ úsmûv. BodejÈ by
ne. VÏdyÈ Viktória Matu‰ovová oslavila v únoru
teprve pûtadvacítku, jak se fiíká – má cel˘ Ïivot
pfied sebou, profesní i osobní. A pokud jí pÛjde
v‰echno tak, jak poslední léta v brnûnském Mûstském divadle, kde je od roku 2013 v angaÏmá, pak
se má na co tû‰it. Ale zase tak jednoduché to
vlastnû nebylo.

znalci divadla ví a ze jména se dá i vytu‰it, Viktória
je rodaãka ze Slovenska. Vût‰inu ‰kolních let proÏila
v Banské ·tiavnici, kde se také zaãala pomalu sbliÏovat se svûtem divadla, hudby, zpûvu. Rusovláska
ovládá hru na housle, klavír, violu, kytaru, flétnu
a také nástroj vydávající po vloÏení do úst mezi
zuby ponûkud zvlá‰tní rezonující zvuk, nástroji se
fiíká brumle, slovensky drumbl’a.
Jak vlastnû vypadala va‰e cesta ze Slovenska aÏ
k profesionálnímu divadlu v Brnû?

To pravé ‰tûstí mû potkalo aÏ tady v Brnû. A já ho nemíním pustit.
Je to tak, zvlá‰tû v závûru, neÏ jsem se pfiestûhovala
z Prahy do Brna, kde jsem opravdu na‰la nov˘
domov, jsem byla v jednom kole. Do konkurzÛ
jsem se hlásila v Praze i Bratislavû, posléze i v Brnû,
hostovala jsem na nûkolika místech a rodiãÛm se
to uÏ asi moc nelíbilo. „Kdyby se ti nûco stalo, tak
se ani nedovíme, ve kterém mûstû vlastnû jsi,“ fiíkali. A i kdyÏ to znûlo jako legrace, tak to vlastnû
moc velká sranda nebyla, fiíká Viki, v jejímÏ hlase
se tu a tam objevuje slovensk˘ akcent. Jak uÏ mnozí

Poprvé jsem ve velkém divadle byla v Bratislavû
s rodiãi a myslím si – jestli si to dobfie pamatuji –
Ïe to bylo na Nové scénû pfiedstavení Na skle malované. Ov‰em to uÏ jsem nav‰tûvovala ve ‰kole literárnû-dramatick˘ krouÏek, kde jsme si na divadlo
také tak nûjak hráli. Odmaliãka, od pûti let jsem
zpívala a zaãínala s houslemi, s taÈkou jsem jezdila
ãasto na rÛzná folklorní vystoupení. To mi myslím
bylo a je hodnû ku prospûchu. Teì napfiíklad dûláme Radúze a Mahulenu, kde jsem dostala roli

S Janem BroÏkem v muzikálu Prodan˘ smích,
reÏie: Petr Gazdík

lelkování s

viktórií matušovovou
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Matky Zemû, a ty folklorní zku‰enosti se hodí. Zatímco ve zpûvu se cítím víc „doma“, k tanci jsem
se dostala aÏ v patnácti letech v Bratislavû na konzervatofii, coÏ uÏ bylo dost pozdû, a teì to zkou‰ím
dohánût. Snad mám je‰tû dost ãasu (smích).
Zvítûzila jste v nûkolika pûveck˘ch soutûÏích, napfiíklad na Slovensku sledované Elán je Elán,
v Praze jste pfied ãtyfimi lety získala s kapelou MooF
ocenûní Zpûvaãka roku. Tak proã jste se nedala na
dráhu pop music?
Zpívání mû fakt baví, ale uÏ po té soutûÏi Elán je
Elán, kdy mi bylo teprve sedmnáct, jsem si na
vlastní kÛÏi vyzkou‰ela, Ïe jen s tím vítûzstvím
a rychlou popularitou se nedá vydrÏet. Je‰tû tak
zhruba rok se o mnû nûco vûdûlo, ale pak se ãlovûk vytratí a je po slávû. Jako na v‰em se musí
i v tomto oboru dál makat a já jsem asi tu‰ila, Ïe
to není cesta pro mû. To mi radili i rodiãe, ktefií
mi doporuãovali víc neÏ pûveckou dráhu, v té
dobû studium ukonãené maturitou a podobnû.
A mûli pravdu. I proto jsem se aÏ v Praze mimo
hraní a zpívání hlásila do mnoha hereck˘ch konkurzÛ a snaÏila se pfiiblíÏit co nejvíce hraní. Po
pfiíchodu z Bratislavy do Prahy jsem moc ãesky
neumûla, anebo se za svoji ãe‰tinu hodnû stydûla.

Pofiádnû jsem se ji zaãala uãit vlastnû aÏ tady
v Brnû. Z Prahy jsem si v‰ak donesla dost ‰patn˘ch v˘razÛ, které mi tady zaãali kolegové opravovat. Nejvíc jsem zaãala ãesky mluvit, kdyÏ jsem
zaãala chodit s kolegou a pfiítelem Honzou BroÏkem, se kter˘m si velmi dobfie rozumíme, v divadle i mimo nûj, a tu a tam mû v na‰em
pronajatém bytû kousek od divadla opravuje dodnes (smích).
A jak jste se tedy vlastnû do brnûnského angaÏmá
dostala?
V Praze jsem dva roky studovala je‰tû Státní konzervatofi, obor populární zpûv, a právû tehdy jsem
vyhrála konkurz, na kter˘ jsem se pfiihlásila do
divadla v Brnû. MÛj úplnû první brnûnsk˘ konkurz byl na Mary Poppins. Nevy‰lo to. Bylo to
právû proto, Ïe tam byly hodnû tûÏké taneãní pasáÏe a tanec, jak jsem jiÏ fiíkala, je moje slabá
stránka, kterou chci zdokonalit. Ov‰em bylo
dobfie, Ïe jsem do Brna na konkurz jela. V‰iml si
mû totiÏ Petr Gazdík, kter˘ kdyÏ mû sly‰el zpívat,
tak mi fiekl, Ïe aÏ vypí‰e dal‰í konkurz, tak aÈ urãitû pfiijedu. A samozfiejmû, abych do té doby na
tanci makala. Byla to pro mû obrovská v˘zva
a skuteãnû jsem dal‰í mûsíce chodila do rÛzn˘ch
taneãních ‰kol, napfiíklad v Luhaãovicích, Bratislavû ãi Praze. A pak pfii‰el konkurz na muzikál
Jekyll a Hyde. To je dodnes moje nejoblíbenûj‰í
pfiedstavení a myslím si, Ïe ho málokteré pfiedãí.
Je to také jedna z nejvût‰ích rolí, které jsem dosud
mûla. Potom pfii‰el druh˘ konkurz na Zorra, kde
jsem také dostala jednu z hlavních rolí. No a pak
pfii‰el ten okamÏik, kdy jsem je‰tû stále jako externistka sedûla jednou na divadelním dvofie na
obûdû, pfii‰el pan fieditel Mo‰a a zeptal se mû,
jestli bych se nemohla na chvíli u nûj stavit na pár
slov v kanceláfii. Tam mnû nabídl angaÏmá. Snad
je‰tû vût‰í radost neÏ já z toho tenkrát mûli rodiãe,
ktefií se o mû tenkrát pro neustálé cestování
opravdu báli. Usadila jsem se.
Jak ãasto jezdíte domÛ do Hontiansk˘ch Nemec?
Jak mi to ãas dovoluje. Mimochodem z na‰í vesnice
pochází i rod LabudovcÛ, tedy známého slovenského herce Mariána Labudy, on je také „Nûmãan“.
Známe se osobnû a obãas se tam potkáváme v kostele, kde je pro vûfiící velk˘m svátkem, kdyÏ tam
pan Labuda ãte první ãtení z Písma, a nûkdy po
nûm dal‰í ãtení pfiedná‰ím i já. Nûkdy tam i zpívám, ale to uÏ jen zfiídkakdy. Mimo to za mnou do
Brna jezdí na pfiedstavení i mamka. Je to pfies tfii
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S Andreou Zelovou a Hanou Kováfiíkovou

sta kilometrÛ, není to tak hrozná vzdálenost. Jezdí
dost ãasto a mimo ní i dal‰í ãlenové na‰í hodnû poãetné rodiny. Máme sedmimístného forda a obvykle ho zaplní.
Kde jste nyní vlastnû doma?
Jednoznaãnû v Brnû. Asi to zní nadnesenû, ale já
jsem tady opravdu uÏ zapustila kofieny, jak se fiíká.
A to nejen profesní, ale i osobní. S Honzou máme
plány do budoucna, chceme si ãasem pofiídit vlastní
byt. Ale na to je je‰tû dost ãasu. Slovensko mám
ráda, ale úroveÀ, jaká je zde, se opravdu jen tak nevidí. To uÏ mÛÏu alespoÀ trochu srovnávat. Je mi
tady opravdu nejlíp na svûtû. Také bych se chtûla
znovu vrátit ke zpívání mimo jevi‰tû a hraní napfiíklad na klavír ãi housle, po ãemÏ se mi opravdu st˘ská. Je fakt, Ïe si tu a tam, kdyÏ je dobrá nálada,
s kolegy v klubu zahrajeme, ale to je jen zfiídka.
Pfied ãasem jste oslavila pûtadvacáté narozeniny.
Co bylo nejlep‰ím dárkem?
Velkou radost jsem mûla z pfiekvapení, které mi
Honza s kolegy pfiipravil v Divadelním klubu. Cel˘
jej vylepil m˘mi fotografiemi od dûtství aÏ po souãasnost. Vlastnû mnû tak pfiedstavil mÛj dosavadní
Ïivot. Bylo to moc milé. Myslím, Ïe to pravé ‰tûstí
mû opravdu potkalo aÏ tady v Brnû. A já ho nemí-

ním pustit. Ostatnû za ‰tûstí povaÏuji i to, Ïe se
mohu setkat na jednom jevi‰ti s dnes jiÏ hereck˘mi
legendami, jako je paní Alena Antalová ãi Viktor
Skála, Martin Havelka, jako je tomu ve Jménu. To
je pro mû nejlep‰í ‰kola. A tfieba se mi jednou po‰tûstí zahrát si i s panem Bolkem Polívkou, se kter˘m jsem se je‰tû nesetkala. I kdyÏ s ním se vlastnû
uÏ osobnû tak trochu znám. Byl to právû Bolek Polívka, kter˘ mû hodnotil jako ãlen poroty v soutûÏi
Elán je Elán. Bylo mi sedmnáct a byl to on, kter˘
mi tenkrát fiekl, Ïe mi chybí kultura pohybu. Mûl
pravdu a dodnes si to beru k srdci. I proto musím
ten tanec pofiád cviãit (smích).
Proã se vám v divadle pfiezdívá BoÏidara?
To bylo tak. KdyÏ jsem se poprvé objevila na zahajovací zkou‰ce Jekylla a Hydea, tak jedna z m˘ch
kolegyÀ (konkrétnû Hanka Kováfiíková) nevûdûla,
jak se jmenuji, proto ji napadla slovenská hereãka
BoÏidara Turzonovová, a tak jsem od té doby prostû
„Slovena BoÏidara“. A tak mi to uÏ zÛstalo.
Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil
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hraJeme

klá‰tera. Trio Stanislav Slovák – Jan ·otkovsk˘ – Petr
·tûpán (které pro Mûstské divadlo Brno a Biskupsk˘
dvÛr pfiipravilo uÏ zpûvohru Baron Trenck a „ãinoherní balet“ Cyril a Metodûj) se v‰ak nevydalo v divadelním líãení Mendelova Ïivota cestou seriózního
pomníku, dÛstojného hesla z encyklopedie. Spoleãnû se skladatelem Karlem Cónem stvofiili „starobrnûnskou operetku“, která svÛj základ ãerpá
v pfiiznanû divadelní „hfie na Mendela“ – a odhodlali
se podívat na Ïivot brnûnského velikána pfii v‰í úctû
se zdravû drzou nadsázkou. Slovy recenzenta Lubo‰e
Mareãka, „divák si uÏije legrace, ale i nûco melodramatick˘ch scén, pocítí dotek historie i autorské fikce
a nadsázky, prostû jak to uÏ v operetkách b˘vá. Zábava
je tady na prvním místû.“
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Milan Nûmec, Luká‰ Janota, Andrea Zelová,
Zdenûk Junák, Du‰an Vitázek, Ladislav Koláfi, Jifií
Ressler a dal‰í.

Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière:
JMÉNO
Vtipná, krutá, dojemná i chytrá hra o muÏích, Ïenách a jejich vztazích je z rodu rychlopaln˘ch konverzaãek; stojí na brilantních dialozích a vychází
z faktu, Ïe s pfiíbuzn˘mi, partnery a pfiáteli je to jako
s knihami: mít je doma je‰tû neznamená mít je pfieãtené.
Vincent je ãtyfiicátník v nejlep‰í formû, úspû‰n˘
makléfi s nemovitostmi, kter˘ oãekává narození prvního potomka. Zrovna se dostavil na opulentní veãefii, kterou pofiádá jeho mlad‰í sestra Elisabeth
a ‰vagr Pierre, profesor literatury. Malou rodinnou
se‰lost doplÀuje VincentÛv kamarád od ‰kolky
Claude, zdánlivû pfiiboudl˘ chlapík, kterého v‰ak
v‰ichni zúãastnûní pokládají bezmála za ãlena rodiny
(a jak se vposled ukáÏe, ono „bezmála“ není zcela na
místû). Je‰tû se ãeká na Annu, Vincentovu tûhotnou
partnerku, která vÏdy a v‰ude chodí pozdû. K ukrácení chvíle poslouÏí radostn˘ bombov˘ útok na Vincenta v podobû otázek stran jeho otcovství. BliÏní
zejména zajímá, jak se VincentÛv prvorozen˘ bude
jmenovat. Tipují, dohadují se, navrhují. Po soustfiedûném nátlaku Vincent z hecu fiekne, Ïe dá svému
synovi jméno Adolphe. A jeho odpovûì v podobû
dobrého, leã poÈouchlého ‰pr˘mu vyvolá vpravdû
melu, chaos, ba hysterickou atmosféru. V˘mûna názorÛ eskaluje, pfiekvapení stíhá pfiekvapení, uÏ nejde
o jméno pro dítû: z rodinn˘ch skfiíní vypadávají rozliãní kostlivci a praní ‰pinavého prádla doprovázejí
zpovûdi upfiímné, aÏ to bolí. Pfiátelská slezina se stává
noãní mÛrou v‰ech zúãastnûn˘ch.
Na pardubickém GRAND Festivalu smíchu 2016
získala tato inscenace hned tfii ocenûní! Alena Antalová byla poctûna Cenou za nejlep‰í Ïensk˘ hereck˘
v˘kon a reÏisér Petr Gazdík pfievzal Cenu studentské
poroty a ocenûní Komedie divákÛ 2016!
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Alena Antalová, Martin Havelka, Viktor
Skála, Jakub Uliãník a Viktória Matu‰ovová.

22. kvûtna ve vûku 85 let zemfiel Adolf Born, kter˘ patfiil k nejv˘znamnûj‰ím
ãesk˘m malífiÛm, kreslífiÛm, karikaturistÛm, grafikÛm a ilustrátorÛm.

Andrew Lloyd Webber, Jim Steinman:
PÍSKÁNÍ PO VùTRU
Pfiedstavovat na‰im divákÛm muzikálového krále
Andrew Lloyd Webbera opravdu není nutné. VÏdyÈ
znaãnou fiádku jeho svûtov˘ch hitÛ jsme jiÏ mûli
moÏnost uvést i v na‰em divadle. Za v‰echny pfiipomeÀme alespoÀ Jesus Christ Superstar, Josef a jeho
úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È, Evita ãi Koãky. Od nové
sezóny ozdobil ná‰ repertoár dal‰í titul z dílny tohoto mága hudebního divadla. Pískání po vûtru je
muzikál inspirovan˘ stejnojmenn˘m filmem z roku
1961, kter˘ se stal pfiedev‰ím v anglosaském svûtû
velmi oblíben˘m. Filmov˘ scénáfi vznikl podle novely Mary Hayley Bellové a byl nominován na pût
britsk˘ch filmov˘ch cen. Vypráví pfiíbûh tfií farmáfisk˘ch dûtí z Louisiany, které ve stodole náhodou narazí na záhadného muÏe, a ovlivnûny pfiíbûhy, které
poslouchají v nedûlní ‰kole, ho zaãnou povaÏovat za
JeÏí‰e Krista. Ve skuteãnosti ov‰em muÏe hledá policie, ale dûti se v‰emoÏnû snaÏí mu pomoci a dále
ho ukr˘vají. Dûj je splétán nevinn˘m svûtem dûtí
s cynick˘m svûtem dospûl˘ch a je emotivním pfiíbûhem, v nûmÏ se pfiedstavivost stfietává s realitou.
Touto inscenací navazujeme i na na‰i dlouholetou
systematickou práci s dûtsk˘mi interprety.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Petr Gazdík, Eli‰ka Skálová, Du‰an Vitázek,
Viktória Matu‰ovová, Tomá‰ Sagher, Jifií Mach
a dal‰í.

Karel Cón, Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr
·tûpán:
MENDEL ANEB VZPOURA HRÁ·KÒ
Johann Gregor Mendel – jeden z mála skuteãn˘ch
géniÛ, kter˘mi se Brno mÛÏe chlubit a kter˘mi se
právem chlubí. Ctihodná a dÛstojná persona, vûdec,
zakladatel moderní genetiky, opat starobrnûnského
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Činoherní scéna

PREMiéRA

Program Červen, Červenec

hudební scéna
2.6. čt 19.00 duch

1.6. st 19.00 charleyova teta

3.6. pá 19.00 malý rodinný podnik

4.6. so 19.00 malý rodinný podnik

AB5

5.6. ne 19.00 malý rodinný podnik

AB6

7.6. út 19.00 Jméno

AB1

6.6. po 19.00 malý rodinný podnik

Činoherní scéna

3.6. pá 18.00 duch

zadáno

5.6. ne 14.00 duch

PPP/P18

PP1

4.6. so 18.00 duch

E7

5.6. ne 18.00 duch

7.6. út 19.00 Johnny blue

8.6. st 19.00 Johnny blue

8.6. st 19.00 Jméno

9.6. čt 19.00 Johnny blue

9.6. čt 19.00 Jméno

13.6. po 19.00 Pískání po větru

10.6. pá 19.00 brouk v hlavě
11.6. so 19.00 brouk v hlavě

R2016/X2016

Program září

9.9. pá 19.00 Frank v.

10.9. so 19.00 Frank v.

C5

11.9. ne 19.00 Frank v.

13.9. út 19.00 Frank v.

A1

T2016/Z2016

DUCH

C2

12.9. po 19.00 duch

13.9. út 19.00 duch

Sugar!

14.9. st 19.00 duch

14.6. út 18.00 Pískání po větru

12.6. ne 19.00 splašené nůžky

15.9. čt 18.00 duch

20.6. po 19.00 Flashdance

13.6. po 19.00 splašené nůžky

21.6. út 19.00 Flashdance

14.6. út 19.00 splašené nůžky

22.6. st 19.00 Flashdance

15.6. st 19.00 dokonalá svatba

19.6. ne 19.00 Jezinky a bezinky

21.9. st 19.00 Flashdance

23.9. pá 18.00 sněhurka a sedm trpaslíků

24.9. so 14.00 sněhurka a sedm trpaslíků

16.9. pá 19.00 sugar! (někdo to rád horké)

23.6. čt 19.00 vrabčák a anděl

28.6. út 18.00 splašené nůžky

biskupský dvůr

17.6. pá 20.30 radúz a mahulena

18.6. so 19.00 radúz a mahulena

19.6. ne 20.30 radúz a mahulena

17.9. so 19.00 Frank v.

18.9. ne 19.00 Frank v.

19.9. po 18.00 Jméno

20.9. út 18.00 brouk v hlavě

30.6. čt 20.30 my Fair lady (ze zelňáku)

22.9. čt 19.00 malý rodinný podnik

23.9. pá 19.00 dvojitá rezervace

4.7. po 20.30 radúz a mahulena

25.9. ne 19.00 Frank v.

5.7. út 20.30 radúz a mahulena

26.9. po 18.00 Frank v.

24.6. pá 20.30 noc na karlštejně

8.7. pá 20.30 mendel aneb vzpoura hrášků

28.9. st 19.00 vrabčák a anděl

6.7. st 20.30 radúz a mahulena

25.6. so 20.30 noc na karlštejně

9.7. so 20.30 mendel aneb vzpoura hrášků

26.6. ne 20.30 noc na karlštejně

10.7. ne 20.30 mendel aneb vzpoura hrášků
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25.9. ne 14.00 sněhurka a sedm trpaslíků

D

27.9. út 19.00 král lear

PPP

Král Lear

24.9. so 19.00 dvojitá rezervace

21.6. út 20.30 radúz a mahulena

22.6. st 20.30 radúz a mahulena

24.9. so 18.00 sněhurka a sedm trpaslíků

A6

21.9. st 19.00 malý rodinný podnik

1.7. pá 20.30 my Fair lady (ze zelňáku)

3.7. ne 20.30 radúz a mahulena

20.6. po 20.30 radúz a mahulena

Flashdance

27.6. po 20.30 noc na karlštejně

29.6. st 20.30 my Fair lady (ze zelňáku)

R2016/X2016

19.9. po 19.00 Flashdance

15.9. čt 18.00 sugar! (někdo to rád horké)

biskupský dvůr

A2016/M2016

20.9. út 18.00 Flashdance

17.6. pá 19.00 Jezinky a bezinky

27.6. po 19.00 splašené nůžky

T2016/Z2016

16.9. pá 19.00 duch

zadáno

16.6. čt 19.00 Jezinky a bezinky

26.6. ne 19.00 splašené nůžky

DERniéRA

11.9. ne 19.00 duch

P

14.9. st 19.00 sugar! (někdo to rád horké)

BiSkuPSký DvůR

hudební scéna

9.9. pá 14.00 Frank v.

12.9. po 19.00 Frank v.

A2016/M2016

vEřEjná gEnERálkA

27.9. út 19.00 vrabčák a anděl

E7
SP

28.9. st 19.00 král lear

29.9. čt 19.00 král lear

29.9. čt 18.00 vrabčák a anděl

30.9. pá 19.00 král lear

30.9. pá 19.00 vrabčák a anděl
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Stanislav Mo‰a, Petr Ulrych:
RADÚZ A MAHULENA
Není v na‰em divadle zcela obvyklé, abychom se opûtovnû vraceli k uvádûní titulÛ, které jsme jiÏ dfiíve inscenovali. Jsou ov‰em díla, která si svÛj návrat na
jevi‰tû jistû zaslouÏí, a vûfiíme, Ïe jsou i diváci, ktefií
jejich obnovení s nad‰ením pfiivítají. K takov˘m
dílÛm jistû patfií i muzikálová balada, která vznikla
podle známého pohádkového poetického dramatu
Julia Zeyera Radúz a Mahulena a která mûla svou svûtovou premiéru 8. listopadu roku 1997. Hrála se aÏ
do roku 2002 a zaznamenala 91 repríz, 36 295 divákÛ se v tûch letech nechalo okouzlit nitern˘m pfiíbûhem, kter˘ jim jiÏ tenkrát hráli Markéta
Sedláãková, Petr Gazdík, Zdena Herfortová, Ladislav
Koláfi, Igor Ondfiíãek, Petr ·tûpán ãi Stanislav Slovák.
Diváci jiÏ tehdy odcházeli z divadla a v hlavû jim stále
znûly nezapomenutelné melodie Petra Ulrycha s krásn˘mi texty Stanislava Mo‰i. Je mnoho tûch, ktefií si
dodnes zpívají „…dvû království se v zá‰ti pot˘kají
a jedno druhé chce srazit na kolena. NeÏ zrozeni jsou
Radúz a Mahulena!“, a nebo „Magursk˘ kralevici,
hodím tû mezi krysy! Co ti kdy bylo krásné, navÏdycky
bude kdysi!“
Nesmrteln˘ pfiíbûh zakázané lásky mezi dvûma znepfiátelen˘mi rody zde tentokrát vychází z lidové slovenské pohádky, ale jde samozfiejmû o motiv je‰tû
star‰í, objevující se v rÛzn˘ch variantách i u bratrÛ
GrimmÛ nebo v indick˘ch eposech. Není tedy pochyb o tom, Ïe také v dne‰ní dobû jde o námût aktuální, nabízející souãasnému obecenstvu moÏnost
proÏít romantick˘ pfiíbûh lásky, která (dovolme si to
kli‰é, jeÏ je zde ov‰em namístû) hory pfiená‰í a kameny láme.
V nové inscenaci uvedeme Radúze a Mahulenu v Biskupském dvofie Moravského zemského muzea, kde
je pro ni ideální pohádkové prostfiedí s ‰ir˘m nebem
a svûÏím vzduchem.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Andrea Zelová, Ale‰ Slanina, Viktória Matu‰ovová, Lucie Bergerová, Stanislav Slovák, Markéta
Sedláãková a dal‰í.

málnû jednu generaci divákÛ. Pfiíbûh osmnáctileté
dívky Alex Owensové, která pfies den pracuje jako
sváfieãka a v noci se vûnuje tomu, co ji opravdu naplÀuje, tedy tanci, a touÏí dostat se na taneãní konzervatofi, uchvátil cel˘ svût a písnû z nûj (napfi. What
A Feeling ãi Maniac) se nenahraditelnû zapsaly do
dûjin populární hudby.
Tento dech beroucí a energií nabit˘ titul pln˘ dynamick˘ch choreografií jsme nabídli ãeskému diváku
v evropské premiéfie v pfiekladu Jifiího Joska, Svetlanû
Janotové pfiinesl nominaci na Cenu Alfréda Radoka
2013!
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Svetlana Janotová nebo Ivana VaÀková, Du‰an
Vitázek nebo Ondfiej Studénka, Hana Holi‰ová nebo
Viktória Matu‰ovová, Zdena Herfortová nebo Ivana
Plíhalová, Zdenûk Junák nebo Milan Nûmec, Igor
Ondfiíãek nebo Luká‰ Vlãek, Luká‰ Janota nebo Ale‰
Slanina a dal‰í.
Alan Ayckbourn:
MAL¯ RODINN¯ PODNIK
Drama Alana Ayckbourna mûlo v lond˘nském
Národním divadle premiéru v roce 1987 a získalo
tehdy cenu Evening Standard Award za nejlep‰í hru
roku. Sir Alan Ayckbourn je v souãasnosti jeden
z nejplodnûj‰ích anglick˘ch autorÛ. Na jeho kontû je
jiÏ sedm desítek dramatick˘ch kusÛ, z nichÏ víc neÏ
polovina mûla premiéru na lond˘nském West Endu
a získala zde i fiadu v˘znamn˘ch ocenûní. Dynamická
ostrá komedie Mal˘ rodinn˘ podnik se odehrává
v prÛbûhu jednoho podzimního t˘dne v rodinû
podnikatele Jacka McCrackena, kter˘ je odhodlan˘
drÏet se sv˘ch pevn˘ch morálních zásad navzdory
okolnímu zkorumpovanému svûtu. JenÏe ne na
dlouho. Pomalu zaãíná pronikat do reality tchánova
podniku, jehoÏ se stává ‰éfem a v nûmÏ se setkává se
v‰ím, co dosud odmítal. Je nucen pokusit se utajit
jisté kompromitující materiály, zároveÀ zji‰Èuje, Ïe
jeho navenek ctná a spofiádaná rodina je plná zlodûjÛ
a cizoloÏníkÛ a nad mravními principy vítûzí osobní
zájmy a byznys. Hra je i pfies dobu svého vzniku stále
aktuální, o ãemÏ vypovídá také fakt, Ïe se v loÀském
roce do Národního divadla v Lond˘nû s velk˘m
úspûchem vrátila. Ayckbourn v ní totiÏ dokonale
kombinuje humor se satirick˘m pozorováním svûta,
nabízí zaráÏející sondu rodinn˘ch vztahÛ a komická
linie vrcholí v pfiekvapivém mrazivém závûru.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Viktor Skála, Alena Antalová, Ladislav Koláfi,
Johana Gazdíková, Jan BroÏek, Ivana VaÀková, Igor
Ondfiíãek, Jakub Uliãník a dal‰í.

Tom Hedley, Robert Cary, Robbie Roth:
FLASHDANCE
Slavn˘ americk˘ hudební film z roku 1983 Flashdance reÏiséra Adriana Lynea se stal ve své dobû
opravdov˘m diváck˘m hitem, vydûlal více neÏ sto
miliónÛ dolarÛ a bûhem prvních dvou t˘dnÛ se prodalo více neÏ 700 000 desek se soundtrackem, kter˘
vyhrál mimo jiné i Cenu Grammy. Uplynulo tfiicet
let od vzniku tohoto fenoménu, jenÏ ovlivnil mini20

Rozptyl rolí od malíře Gauguina v Ostrově pokladů, Zbrojnoše v Noci na Karlštejně, Vojáka
yberlandského vojska v Těžké Barboře přes
Pastýře v Evangeliu o Marii či Milionáře
v Sugar! (Někdo to rád horké) až po Stydlína
ve Sněhurce a sedmi trpaslících figuruje momentálně na aktuálním seznamu u Jakuba Przebindy. Čerstvě pětatřicetiletý herec zkrátka
střídá činohru s muzikálem a ještě si u toho
příležitostně střihne pozici asistenta režie.

Mám obecnû divadlo rád.

Pocházíte z umělecké rodiny. Jak moc jste už
jako kluk přičichl k herectví?
Zhluboka a brzy.
Mohl jste se vůbec vydat jinou cestou než uměleckou?
Byla velká šance stát se hokejistou. Chybělo
málo: talent, píle a stadion.
S rodiči jste vystřídal několik angažmá v různých městech. Kde všude jste byl a jak vás to
ovlivnilo?
Jihlava, Cheb, Karlovy Vary, Pardubice, Praha,
Ostrava, Olomouc a Brno. Pořád mě to ovlivňuje. Pozitivně i negativně.
Kde jste dnes doma?
Doma jsem v Brně. Našel jsem si tady vztah
k lidem. Velká část naší republiky má jižní Moravě co závidět!
I vaše přítelkyně Kristýna Gašperáková je herečka. Je výhoda, když navzájem oba víte, co herectví obnáší?
Má přítelkyně Frfňa je velká herečka, to máte
pravdu. V Městském divadle Brno má smlouvu
jako tanečnice. Zatím. Předpovídám jí velkou budoucnost!
Jak si nejlíp od divadla odpočinete?
Sport, příroda, zahrádka. Třeba U Čápa!
Rád hrajete fotbal, objevujete se i v zápasech
Menšíkovy jedenáctky? Je to pro vás hlavní
relax od divadla?
Fotbal je součást mého života. Nechápu, že jsme
se ještě nepotkali s Jakubem Kohákem. Máme
toho tolik společného!
Nedávno jste oslavil pětatřicáté narozeniny.
Vnímáte to jako určitý mezník?
Jestli bilancuji? Ne! Ne! Ne!
Ve Sněhurce hrajete roli Stydlína. Jste i v soukromí spíš plachý?

v oslnění

Jakub Przebinda

V soukromí jsem opravdu spíše tichý, stydlivý
až plachý. (Vojto, Kubo a Kubo, nesmějte se!)
Jste členem muzikálového souboru, ale často
vystupujete i v činohře. Jak máte rozdělené
sympatie mezi muzikálem a činohrou?
Nemám nic rozdělené. Mám totiž velkou výhodu, že mám obecně divadlo rád!
Text: Lenka Suchá,
foto: jef Kratochvil
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v oslnění

aleš slanina

Letos v lednu oslavil třicátiny, ale než bude
dospělý, to prý bude ještě chvíli trvat, říká
o sobě s úsměvem Aleš Slanina. Sám se však
charakterizuje jako vážný člověk. Vážně bere
především divadlo, ale právě s přibývajícími
roky se přesvědčuje o tom, že nadhled je v životě také důležitý. Počátkem května, kdy
vznikal tento rozhovor, na něj čekaly první
zkoušky na Radúze a Mahulenu, kde ztvárňuje titulní mužskou roli. Možná je tak nyní
už „zaděláno“ na další Křídla, která má jako
vítěz této divácké ankety doma zatím čtyřikrát…
Ve filmovém zpracování zářil jako Radúz Jan
Tříska. V první inscenaci Městského divadla
Brno zase Petr Gazdík nebo Roman Vojtek. Nasadili určitě vysokou laťku…
Téměř každou roli přede mnou už někdo hrál.
Proto se snažím neřešit, jestli budu lepší nebo
horší, ale přistupuji k tomu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Samozřejmě je to závazek, Radúze a Mahulenu zná skoro každý. Stres
z toho, že bych se srovnával s někým jiným, ale
nemám. Přiznávám však, že trošku nervózní
jsem, je to přece jen opravdu velká a náročná romantická role.
Radúz a Mahulena se vrací na jeviště Městského divadla Brno podruhé, derniéra prvního
zpracování v režii Stanislava Moši byla v roce
2002. V čem bude ta letošní jiná?
V tuto chvíli ještě přesně nevím. Hudba bude určitě stejná, text také, ale zda se bude lišit výklad
a pojetí pana režiséra, to netuším. Zda to bude
retro, nebo naopak zcela něco jiného a nového.
Zatím mám za sebou první korepetice u klavíru
a učím se text.
Viděl jste i tu první inscenaci?
Několikrát, snad ve všech možných alternacích.
Měl jsem tu inscenaci moc rád. A ani ve snu by mě
nenapadlo, že budu mít to štěstí a zahraju si v ní.
Jiné to rozhodně bude v tom, že tentokrát se
bude hrát na Biskupském dvoře pod širým
nebem. Přesunete se pak i na Lidickou na tradiční jeviště?
Zatím se přesouvala z Biskupáku jenom Noc na
Karlštejně a nastudování Radúze a Mahuleny by
mělo mít podobný osud.
Vy máte s hraním pod širým nebem značné zkušenosti. V čem je složitější nebo snadnější než
na klasickém jevišti?

Nemáme tam takové pohodlí a zázemí jako v divadle, kde hrajeme téměř každý den a všechno je
tam tomu podřízeno. Pro scénu Biskupského
dvora máme improvizované zázemí v muzeu,
všechno je poněkud v bojovějších podmínkách,
maskérna se nachází tam, kde právě není žádná
expozice. Což je trochu omezující, ale mně to nevadí, mám to rád. Beru to jako příjemné ozvláštnění po těch deseti měsících jednoho či dvou
divadelních prostorů na Lidické. Na jedné straně
hrozí, že může začít třeba pršet, na druhé tam dochází k vzácnému semknutí herců s diváky. Taky
jsem si nikdy nevšiml, když opravdu spustí liják,
že by někdo odcházel.
Kde je tam schovaná nápověda?
Hrajeme bez nápovědy. Kdyby tam na nás začala
křičet, tak to diváci uslyší pomalu dřív než my.
Ale my jsme zvyklí, protože na Hudební scéně
také u některých představení není. I kdyby křičela přes megafon, orchestr nepřehluší.
Ale co když opravdu máte okno?
Holt musíte dobře umět text. U písniček je to trošku větší stres, protože hudba nepočká, tak musíte
nějak básnit. Prostě se z toho musíte vylízat.
Už jste „básnil“?
Zrovna docela nedávno, ale myslím, že to nebylo
ani poznat. Ale na koncertech, kde nejsem za postavu a nemám text spojený s fyzickou akcí, tak
tam se to stává častěji.
Velmi často tvoříte herecký pár se svojí spolužačkou z JAMU Andreou Zelovou. Jste kamarádi i v civilu? Jak důležitý je dobrý partner na
jevišti?
Partner na jevišti patří k tomu nejdůležitějšímu.
A s Andrejkou se nám partneří skvěle, teď jsme
měli od sebe chvíli pauzu, a tak si troufám mluvit
za oba, že se moc těšíme na společnou práci. Slyšíme na sebe výborně, a to, že jsme kamarádi
v civilu, je výhoda. Člověk se nestydí, nemá zábrany a bloky.
Obdivuhodný byl váš trojvýkon v Ostrovu pokladů. Jaké to je přeměňovat se v tak krátké
době z nemocného spisovatele do vlídného doktora a pak zase do blázna Bena?
Zkraje to bylo trošku složitější, pak jsem si zvykl.
Nicméně teď jsme hráli Ostrov pokladů asi po
roce, oprašovací zkouška sice byla, ale pravda je,
že jsem se musel jednou podívat, co mám na
sobě, abych věděl, koho v tu chvíli vlastně hraju
(smích).
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Kvůli Samovi v muzikálu DUCH jste se začal
učit na kytaru. Jak jste daleko?
Zjistil jsem, že kytarista ze mě nebude. V rámci
možností jsem zvládl tu jednu skladbu, kterou
vždycky před představením procvičím, abych se
moc nepřehmatával. Není to naštěstí role muzikanta, ale bankéře, který si doma hraje na kytaru,
snad se tedy i ten přehmat dá občas omluvit.
Co jiného jste se už musel kvůli roli naučit a co
bylo nejtěžší?
Na konzervatoři hrát na flétnu a na klavír, v Radosti na bicí soupravu, u nás na tu kytaru. Stepovat. Někdy je to i o překonání strachu, když
hrajete v nějaké výšce bez zábradlí. Ale nic mimořádně mimořádného asi ještě ne. Obtížné je
naučit se představení v jiném jazyce, když už ho

Ne. Opravdu ne. Když jsem někde hostoval, je
to fajn, ale člověk se strašně rád vrací zpět. Když
už by mohla nastat ponorka, vypuknou obvykle
divadelní prázdniny. Nedávno jsem nahlédl
v muzikálu Romeo a Julie do pražského muzikálového světa. Hraje tam spousta šikovných a milých lidí, ale doma je prostě doma.
Kdy a proč jste se vlastně pro divadlo rozhodl?
U nás v rodině nikdo nemá s divadlem nic společného. V šesti jsem začal chodit do folklorního
souboru Púčik, odtud už bylo blízko do amatérského divadla, a pak jsem šel na konkurz
„k nám“ do Městského. No a nevím z jakého důvodu si mě Stanislav Moša a Petr Ulrych vybrali
do Koločavy, protože jsem byl takové jelito,
které skoro nic neumělo. Pak přišla konzervatoř,

S Jifiím Machem v muzikálu TITANIC,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Zaãínám se pomalu pfiehrávat do charakterÛ normálních lidí.
máte zažité česky a musíte se přeučovat. Což je
těžší než se to učit rovnou od začátku.
Dokázal byste třeba kvůli roli i ztloustnout? Jak
se na vás dívám, hubnout byste asi nemusel.
No, zhubnout, to právě kvůli Radúzovi trošku
řeším. V poslední době jsem se zas tak moc nehýbal, takže chodím do posilovny. A ztloustnul
bych velice rád, to bych dokázal snadno a rychle.
Ale takové věci se týkají spíš filmu, v divadle se
pro tyto účely používá spíš vaton.
A co byste se asi nikdy nenaučil?
Asi bych se nenaučil lítat. Ale z těch reálných dovedností, pokud nejste úplný kopyto a jste pracovitý, tak to obvykle nějak zvládnete. Náročné
by už v mém věku a při mé výšce bylo třeba
salto, minimálně bych to však zkusil. Ale doufám, že to nikdy nepřijde.
Jaký máte poměr záporných a kladných rolí?
Spočítané to nemám. Vyloženě záporné, to byly
třeba postavy v Papežce nebo Králi Learovi, a to
se dobře hraje. Rád mám zápornou Macechu ve
Sněhurce, protože ta je navíc i vtipná. Mám
hlavně hodně blbců a takových srandovních chudáčků, to je velká část mého repertoáru – Kornelius Hackel v Hello, Dolly!, Dafné v Sugar!,
Pavel v Divé Báře, Jimmy ve Flashdance je taky
trošku divný a ani Pešek v Noci na
Karlštejně není úplně normální (smích).
Od školy jste v jednom angažmá, ještě se vám to
nepřejedlo?

potom JAMU a pak angažmá. Takže vlastně šlo
všechno jaksi samo a přirozeně. Zaplať pánbůh,
jsem hrozně spokojený.
Co byste dělal, kdybyste nebyl herec?
Podle přání rodičů jsem měl být doktor, ale to
bych určitě nebyl. Asi bych byl kuchař. Anebo
bych měl nějakou cateringovou firmu. Ale těžko
říct, kterým směrem by se můj život ubíral.
Jdete z role do role, a nejsou to role malé. Máte
taky čas na sebe?
Bývá to složité, někdy se odpočívat nedá vůbec
nebo až večer po představení. Mezi zkouškou
a představením se obvykle musím učit texty nebo
zvládat běžné denní povinnosti. Zatím mi stačí
míň odpočinku, nemusím mít po premiéře dva
týdny pauzu. Ale teď jsem měl volno, takže jsem
všechno zařídil, doma je uklizeno. A s Radúzem
a Mahulenou mop neuvidím zas až do premiéry.
Naštěstí to chodí ve vlnách.
S postavou v které inscenaci jste se nerad loučil?
Bylo jich víc, bohužel. Líto mi bylo Mozarta,
Pokrevních bratrů. Ale teď mám zase moc rád
Ostrov pokladů, DUCHa, Sugar! Vím, že vše
jednoho dne skončí, ale to se nedá nic dělat.
Zatím to vždycky bylo tak, že se za každou hezkou roli, která šla na odpočinek, objevila nějaká
jiná hezká role. Byla by nuda, kdyby člověk měl
hrát jednu, byť krásnou roli.
Už vás poznávají lidé na ulici?
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Občas si všimnu, že se někdo kouká a neví, kam
mě zařadit, protože na jevišti vypadáte většinou
jinak než v civilu. Nejčastěji mě poznávají, když
jdu kolem divadla – to si snadněji spojí. Denně
se mi to ale určitě nestává. Když jsem byl v Londýně, poznali mě ve Starbucks, sice proto, že tam
obsluhovala česká studentka, ale bylo fajn, když
si kupujete na West Endu lístky na muzikál a ve
Starbucks řeknou: Hele, Slanina!
Jak nejradši odpočíváte?
Rád si čtu, rád jsem s přáteli, rád jdu do vinárny
nebo na procházku, podívám se na film – jako
každý druhý. Žádného speciálního koníčka
nemám, nelítám na rogalu, nedělám extrémní
sporty.
Zvyšuje se s třicítkou počet mužských rolí proti
těm chlapeckým?
Třicet mi bylo v lednu, tak to ještě úplně není poznat. Stejně to není tím, co máte na papíře, ale co
vyzařujete a jak vypadáte. Mám ovšem pocit, že
se začínám pomalu přehrávat do charakterů normálních lidí.
Cítíte ten zlom sám na sobě?
Asi ani ne. Je spíš životním obdobím, že si přeskládáte žebříček hodnot a začnete se chovat tro-

šku jinak, a ne proto, že 23. ledna udeřila třicítka
a stal jsem se dospělým. To ještě bude trvat.
Jak se změnil ten žebříček hodnot?
Věřím, že i když to zní jako klišé, když uděláte
něco dobrého, tak se vám to v dobrém vrátí.
Když přemýšlíte pozitivně, je všechno snazší.
Pokud se ráno probudím a budu naštvaný, že mě
bolí záda, tak budu naštvaný celý den. Ale když
si řeknu, nic to není, musím to rozcvičit – ježíš,
nemluvím jako důchodce?! Prostě je potřeba
nebýt ze všeho připosraný, mít nadhled a snažit
se dělat všechno poctivě. I když postupovat podle
tohoto modelu je strašně složité. Není to v tom,
že bych věci jen nechal plynout, ale vím, že svět
se hned tak nezboří. A s tím nadhledem to obvykle jde snáz v práci i v životě, než když to řešíte, všechno je urputné, a stejně to nevyjde.
Co je pro vás důležité?
Asi životní štěstí, pohoda, láska a všechny další
podobné věci.
A máte to?
Mám to. Mám to úplně a zcela. Jsem šťastný.
Text: (jih),
foto: jef Kratochvil
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naPsali o nás

stupy Viktórie Matu‰ovové (Lilith). BoÏek v roli
dospívajícího Timma se neschovává za nûjakou prvoplánovou infantilitu, poÏitkem je jeho jasn˘ a libozvuãn˘ pûveck˘ projev, stejnû jako u Luká‰e
Janoty (Alexandr). Pûvecky suverénní Matu‰ovová
pfiesvûdãivû zachytila rozpor mezi hrub˘m hlasem
mluvící démonou a posléze milující mladou Ïenou.
(…) Prodan˘ smích probublává mezi pohádkou,
duchafiinou, fantasy i podobenstvím o tom, Ïe –
slovy finální písnû – smích v‰em lidem slu‰í a navrch je to lék. (…)
Lubo‰ Mareãek,
www.mestohudby.cz, 10. 5. 2016

JAK V MùSTSKÉM DIVADLE BRNO PRODÁVAJÍ SMÍCH
(…) Brnûnsk˘ inscenaãní t˘m v ãele s reÏisérem
Petrem Gazdíkem vytvofiil svûtelnû-hudební ‰ou,
v níÏ se stfiídají záblesky kasina i samotného pekla.
Ostatnû v‰e – dûní i muzika – tady osciluje
mezi svûtem lidí a démonÛ. V˘prava Christopha
Weyerse, zejména monstrózní kulisy, vznikla jakoby z hravé zvût‰ené stavebnice Merkur. Punc souãasnosti i dusnost herny dodává nûkolik televizních
obrazovek, na kter˘ch bûÏí sportovní sázkafiské zápasy ãi on-line poker, dominantu scénografie tvofií
velká otáãející se ruleta na horizontu jevi‰tû. Gazdík
se snaÏí nabídnout rychle odsypávající podívanou

(inscenace lehce pfiesáhne dvû hodiny), kterou má
vytvofiit vedle pouÏit˘ch laserÛ ãi záznamu zvukÛ
ptákÛ a de‰tû zejména dynamická práce orchestru
(dirigent Ema Mike‰ková) a interpretÛ. (…) Muzikál opravdu nese pfiedstavitel hlavního hrdiny Jan
BoÏek (Timm) a mimofiádn˘m oÏivením jsou v˘-

nápad, ale na kost˘mech se pfiímo vyfiádil. Svou
fantazii totálnû pustil na ‰pacír a ona mu donesla
zpátky kost˘my, Ïe zíráte. ReÏiséru Petru Gazdíkovi
se v takovém prostfiedí uÏ reÏírovalo snadno a na
soubor se mohl spolehnout. Ten nikdy nezklame.
Co se ale vymykalo, byl v˘kon Lucie Bergerové
v roli ìáblice Lilith, plazící se pfied sv˘m pánem
a divoce doráÏející na v‰echny ostatní. Její grimasy,
hlas, gesta, pohyby tûla – to byla pfiímo paráda. (…)
Vratislav Mlãoch,
www.babocka.vram.cz, 9. 5. 2016

dání Aleny Antalové, se ocitá v situaci zpochybnûní
skromnosti i poctivosti komparací s lehkostí Ïivota
v luxusu. Samantha Katefiiny Fialové sebejistou arogancí vystihla chování ãásti dne‰ních mlad˘ch.
Scéna (Emil Koneãn˘) zcela zaplÀuje prostor detailnû vybaven˘mi místnostmi dvoupodlaÏního
domu. UmoÏÀuje paralelní dûje, simultánní vhled
do dûní více domácností. Zajímavé a úãinné je hudební podtrÏení v Ïivém podání. Úãinnosti dodalo
umístûní hudebnice (AlÏbûta Poukarová nebo Iva
Kalusová) ve v˘‰i uprostfied scény. Pfii hudebním
vstupu nasvícen˘, pÛsobiv˘ v˘fiez. (…)
Jaroslav ·tûpaník,
www.literarky.cz, 10. 5. 2016

PRODAN¯ SMÍCH, OV·EMÎE ëÁBLOVI
(…) Dûj je barvit˘ a zapeklit˘, jsou do nûj zabudovány rÛzné vtipné sekvence, a písniãky jsou v˘borné. Hudba je rocková, pro Ïiv˘ orchestr

MAL¯ RODINN¯ PODNIK NA âINOHERNÍ
SCÉNù MDB
(…) Autor na malém prostoru dokázal v˘bornû vystihnout postupnou zmûnu postojÛ, kterou si pfiitom ústfiední aktér sám vlastnû neuvûdomuje.
Souãasnû v rychlém sledu zruãnû vykreslí charaktery

VELK¯ P¤ÍBùH VYPRÁVÍ O MALÉM RODINNÉM PODNIKU
(…) UÏ od prvního zaklepání na zadní vchod v‰em

s dvaceti osmi hudebníky, a zaranÏovaná tak, Ïe neztrácí svÛj rockov˘ náboj, n˘brÏ jej obohacuje
a rozvíjí. Krásnû se poslouchá a svádí k pozpûvování, k pobrukování. V‰ak se na aranÏích podíleli
hned tfii umûlci. Scénu fie‰il Christoph Weyers pomocí zvût‰ené stavebnice Merkur, coÏ je dobr˘

nemalého poãtu postav. (…) ReÏisérem zdafiilé inscenace je Petr Gazdík. Pfiedstavil hru, snad nejvíc
ãernou komedii, zasahující do dal‰ích ÏánrÛ. Ocenûní náleÏí celému hereckému ansámblu. Nejvût‰í
pfiíleÏitost nabízela ústfiední role, které se úspû‰nû
chopil Viktor Skála. ManÏelka, v pfiesvûdãivém po-

hned dochází, Ïe tu nûco „smrdí“. Oãekávání neznámého udrÏuje nastavené napûtí vytváfiené zejména pomocí uvûfiitelnû zahran˘ch lidsk˘ch typÛ
– od starostlivé matky Aleny Antalové, pfies snobsky nad vûcí Jackova bratra Igora Ondfiíãka, aÏ po
neprÛhlednû vzpurn˘ obraz zaji‰tûné dcerky v popokraãování na str. 30
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17. – 22. června, 3. – 6. července 2016
8. – 10. července 2016

24. – 27. června 2016

radúz a mahulena

mendel aneb vzpoura hrášků

noc na karlštejně

29. června – 1. července 2016

my Fair lady
(ze zelňáku)

Červen a Červenec

hraJeme na biskuPském dvoře

pokraãování ze str. 27

vizuální efekty. V Brnû se reÏisér soustfiedil na siln˘
proÏitek z interpretace postav. Od zdÛraznûní dekorací a efektÛ se více pfiiblíÏil k osudÛm lidí. Pomûrnû sloÏitû ãlenûná scéna s toãnou Jaroslava
Milfajta, spolu se svûtelnou reÏií a projekcemi Davida Kachlífie a Petra Hlou‰ka, vytváfií atmosféru
staveb z biblick˘ch ãasÛ promíchan˘ch s kovov˘mi
konstrukcemi snad opu‰tûné továrny. (…) Postavy
vycházejí a mizí v emotivním ‰erosvitu, v‰e úãelnû
napomáhá vytvofiit atmosféru pfiíbûhu z dávnovûku, kter˘ má ov‰em platnost ve v‰ech dobách.
ByÈ se dûje na scénû Ïivota cokoliv, matky v nûm
vÏdy trpûly a trpí. (…)
Peter Stoliãn˘, www.musical-opereta.cz, 14. 3. 2016

dání Katefiiny Fialové, která pfiece nemá zapotfiebí
krást v supermarketu tuÏku na oãi. Viktor Skála
coby Jack hraje se svou chrabrou du‰í bez debaty
prim. Urputnû bojuje s nevyhnuteln˘m. Na druhou stranu s mírou pfiimíchává do dûní ‰petku potfiebného ãerného humoru. (…) Divák od zaãátku
tu‰í, Ïe to nemÛÏe dopadnout dobfie. Pfiesto má koneãné vyvrcholení pfiíbûhu o vzdoru a následnému
podlehnutí kapitalistické dobû prolezlé podvody
zdrcující a burcující efekt. (…)
Klára Tesafiová,
www.munimedia.cz, 2. 4. 2016
EVANGELIUM O MARII V BRNù –
JEDNODU·E DOBRÁ ROCKOVÁ OPERA
(…) Ve v˘stavbû libreta se autofii pustili osvûdãenou
cestou. Pfiíbûh zaãíná ukfiiÏováním a nádhern˘m
sólem Marie, která drÏí v náruãí mrtvého syna. AÏ

potom se rozbûhne retrospektivní pfiíbûh o osudu
JeÏí‰e a o tom, jak se o nûj Marie bojí, utíká se sv˘m
muÏem, tesafiem Josefem, pfied fiádûním Herodese.
Marie stále sleduje JeÏí‰ovo poãínání a obává se
o nûj, jak se jenom matky mohou o své syny bát.
(…) V reÏii Stanislava Slováka se nedûjí velkolepé
30

Hereãky Kristína Vrecková (Mladá Marie) a Martina Severová (Marie) se pomûrnû dobfie popasují
i s nejnároãnûj‰ími operními party a podávají skvûlé
pûvecké v˘kony. Z muÏsk˘ch pfiedstavitelÛ nejvíce
zazáfií Du‰an Vitázek ztvárÀující vypravûãe Jana.
Jeho Jan si je jist˘ ve zpûvu a jeho hlas také sly‰íme
v inscenaci nejvíce. (…)
Katefiina ·ebelová,
www.epochtimes.cz, 23. 3. 2016

EVANGELIUM O MARII JAKO
ROCKOVÁ OPERA O MARII MATCE
(…) Îánrovû se inscenace pohybuje na rockov˘ch,

V BRNù ZAâALI ZPÍVAT
ANDùLÉ A VRABâÁCI
(…) Líãit, co v‰echno Edith a Marlene spolu proÏívají na jevi‰ti, nebo fie‰it, jestli opravdu byly i milenkami a jestli chladná kráska Marlene závidûla
Piafové vÛli starat se aÏ o tfii milence najednou, není
v recenzní glose nejspí‰ zapotfiebí. Zato stojí za
zmínku v˘kony Ivany VaÀkové a Hany Holi‰ové

jazzrockov˘ch a popov˘ch vlnách, které se míchají
v divokém mixu od krásn˘ch, ãistû emotivních
operních písní po ostré rockové melodie. (…)
Místy zaznívají zhudebnûné modlitby nebo pasáÏe
pfiipomínající lidové duchovní písnû. Tyto momenty patfií k nejsilnûj‰ím ãástem inscenace. (…)

v tûch postavách. Ivana VaÀková je dlouhonohou
brnûnskou kráskou, které podsouvají stejn˘ chlad,
mimikry symbolu krásy pfied Marilyn Monroe.
JenÏe ona opl˘vala i temperamentem nezkrotné
Rady v Cikánech. Její Marlene je pfiesn˘m obrazem
sentimentálnosti, odvahy a jasného Ïivotního po-

stoje, za kter˘ si vyslouÏila titul zrádkynû tfietí fií‰e.
Edith Hany Holi‰ové ãní vysoko hereck˘m pojetím. DivákÛm bûhá mráz po zádech nejenom
s identick˘m v˘razem pfii interpretaci ‰ansonÛ Piaf
aÏ po finální Non, je ne regrette rien. Holi‰ové Piaf
není jen symbolem nedostiÏnosti, ale také Ïivotní
troskou, postavou k podpírání. Zniãenou alkoholem a morfiem. (…)
Jifií P. KfiíÏ,
Právo, 20. 4. 2016
RODINNÉ ST¤ETY U POKAÎENÉ VEâE¤E
(…) Hra Jméno od autorské dvojice Matthieu Delaporte – Alexandre de La Patellière je uvádûná od
leto‰ního jara na zdej‰í âinoherní scénû. (…) ReÏisér s bohat˘mi hereck˘mi zku‰enostmi správnû
pochopil a poté na jevi‰ti ctil autory vycizelovan˘
komediální Ïánr; ne‰lo tedy o robustní „fiachandu“,
n˘brÏ o jevi‰tnû autentickou, v zásadû realistickou
pfiedlohu s vtipn˘mi bfiitk˘mi dialogy, dostávající
se místy na hranu ãernohumorného tragikomického lomu. Verbální sloÏku s dvojznaãn˘mi replikami vyvaÏoval dynamick˘m rozehráním nûkter˘ch
situací, poskytl dostateãn˘ prostor (ov‰em nikoli
sólisticky extemporující) ostfiílen˘m interpretÛm
a dosáhl jejich detailnû propracované, av‰ak spontánnû pÛsobící souhry, pramenící ze zjevného kreativního apetytu. Platí to pro celou vyrovnanou
pûtici: popudlivého a zaÈatû agresivního univerzitního profesora Pierra Garauda Viktora Skály; jeho
manÏelku Elisabeth Aleny Antalové, empaticky
usmûvavou, v‰echny trpûlivû zklidÀující a v osvobodivû emancipovaném monologu si ulevující;
dobrodu‰ného, citlivého a inteligentního trombonistu ve fraku Clauda Gatignola, navenek tlumenû
ztvárnûného Jakubem Uliãníkem; pro dominantní
figuru elegantního realitního makléfie Vincenta
Larcheta (zároveÀ úvodního Vypravûãe) v Ïivelnû
bonvivánském podání Martina Havelky, sebevûdomého provokujícího ironika, kterému se po brutálním útoku na Clauda za alkoholového oparu
hroutí dosavadní jistoty; koneãnû i pro trochu
men‰í roli Vincentovy asertivní tûhotné partnerky
Anny Caravatiové, obsazenou elegantní Viktórií
Matu‰ovovou. (…)
Vít Závodsk˘, Kam v Brnû, ãerven 2015
TAK SKONâIL VLÁDCE OCEÁNU
Zkáza Titanicu se jeví jako ideální námût pro muzikál – velkolepé prostfiedí, siln˘ tragick˘ osud vel31
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Nejvýraznější tvůrčí počin
(dramaturgie, scéna, kostýmy, scénická hudba, choreografie,
rekvizity, masky, vlásenky, plakát, program atp.)

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

Alan Ayckbourn / Malý rodinný podnik
Xavier Naidoo, Markus Heitz, Michael Herberger, James Krüss /
Prodaný smích
Stanislav Moša, Petr Ulrych, Julius Zeyer / Radúz a Mahulena
·

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

Nejpopulárnější herečka sezóny

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

Nejpopulárnější herec sezóny

Já hodnû ãtu, protoÏe mû to prostû baví, nabíjí, inspiruje. A kromû toho pofiád dodne‰ka hodnû sportuju.
Máte radost v Ïivotû, ze Ïivota?
Já mám radost pofiád. Musím fiíct, Ïe mû samozfiejmû deprimují vûci, které se dozvídám z médií, které se odehrávají, aÈ uÏ blízko nebo daleko, kolem mû. Já uÏ jsem
ãekal, Ïe ten svût bude ãím dál rozumnûj‰í, ale bohuÏel té nenávisti na tom svûtû
a ideologické nenávisti, ãemuÏ uÏ vÛbec nerozumím, je taková spousta, Ïe to mû samozfiejmû zraÀuje nesmírnû intenzivnû, ale snaÏím se právû tou svou prací a Ïivotem
prostû klást ono opozitum proti té iracionalitû souãasného krutého svûta.
âRo3 Vltava, 11. 2. 2016
Texty jsou redakãnû kráceny.
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Nejpopulárnější inscenace sezóny (zaškrtněte)
Paul Pörtner / Splašené nůžky
Andrew Lloyd Webber, Jim Steinman, Patricia Knop, Gale Edwards /
Pískání po větru
Daniel Große Boymann, Thomas Kahry / Vrabčák a anděl
William Shakespeare / Král Lear
Andreas Sauter, Bernhard Studlar / Červené komety
·
Peter Stone, Maury Yeston / TITANIC
·
L. Tolcsvay, P. Müller, P. Müller Sziámi / Evangelium o Marii

RENDEZ-VOUS SE STANISLAVEM MO·OU
(…)
Jak si stojí va‰e Mûstské divadlo dnes?
Klepu na hlavu, Ïe se nám dlouhodobû dafií, to je
opravdu úkaz. My jsme od roku 1995, od rekonstrukce âinoherní scény vlastnû divadlem neustále
vyprodan˘m, spontánnû vyprodan˘m.
Vãetnû Hudební scény?
Samozfiejmû, ta je otevfiená od roku 2004. TakÏe to
je taková nejkrásnûj‰í starost fieditele, Ïe nemá na
nûkterá pfiedstavení vÛbec Ïádné lístky, nemá moÏnost uspokojit diváky.
À propos, jak si stojí TITANIC? Zdenûk Junák
táhne? Nebo pfiedstavení jako takové?
Zdenûk Junák jako „kluk z plakátu“ dostává nádherné e-maily, jak mu to sekne v té uniformû,
a jemu to opravdu sekne. A kromû toho mnû se
tohle dílo nesmírnû zamlouvá vzhledem k tomu, jak
kvalitní je tam hudba. A jak de facto, pardon, Ïe to
tak fieknu, neromantick˘ a nek˘ãovit˘ ten pfiíbûh je.
A Ïe je to taková zpráva vÛbec o na‰em lidském
osudu, o tom, Ïe se prostû kaÏd˘ z nás, protoÏe
v‰ichni jsme smrtelní, dostane na kfiiÏovatku Ïivota
a smrti. A Ïe TITANIC jako muzikál podává zprávu
o tom, jak se lidé v tento okamÏik „chovají“.
Vy vÛbec tvrdíte, Ïe muzikál jako takov˘ není lehká
múza, coÏ se vám rádo podsouvá.

$

kého zaoceánského parníku a v tom tisíce osudÛ
jednotliv˘ch pasaÏérÛ a ãlenÛ posádky. (…) ReÏisér
Stanislav Mo‰a se s tímto muzikálem nepotkal poprvé. ReÏíroval ho uÏ pfii plenérové produkci na
bfiehu jezera ve ‰v˘carském Walenstadtu. Prostorové moÏnosti pod otevfien˘m nebem byly samozfiejmû ponûkud jiné, pfiesto scénograf Christoph
Weyers dokázal na Hudební scénû Mûstského divadla Brno vybudovat dÛmyslnou konstrukci, která
bez sloÏit˘ch pfiestaveb zavede diváky do v‰ech zákoutí majestátního parníku. (…) Nad drobné pfiíbûhy jednotliv˘ch postav se vypíná velké plátno –
snaha ãlovûka o technologick˘ pokrok, neodolatelná touha po rekordech a mediální slávû, sny,
které jsou zmafieny nedostatkem pokory. Jednu
z nejlep‰ích scén celé inscenace proto uvidíme jiÏ
na zaãátku pfiedstavení – naloìování na Titanic
dává dobfie pocítit nadûje vkládané do cesty pfies
Atlantik. S diváckou obeznámeností s osudem Titanicu si pak pfied pfiestávkou pohrává scéna, kdy
se v oddíle první tfiídy zpívá, ve tfietí tfiídû plánují
mladí milenci spoleãnou budoucnost, zatímco
v hlídkovém ko‰i si dÛstojník Fleet stûÏuje, Ïe musí
„dál plout zlou tmou“. V‰ichni vûdí, co bude následovat, napûtí by se pfiesto dalo krájet. (…)
Luká‰ Dubsk˘,
www.i-divadlo.cz, 7. 4. 2016

KŘÍDLA 2015/2016

Samozfiejmû, Ïe se fiíkalo, Ïe opereta je zábavná forma opery a muzikál, Ïe je následovník operety, coÏ jsou vlastnû v‰echno nesmysly. (…) Je to souãasn˘ hudební
jazyk, uÏ dávno se tam nejedná v první fiadû o zábavu. (…)
Budoucnost tohoto typu divadla? Vyvíjí se to nûjak?
Vyvíjí se to samozfiejmû právû s hudebním jazykem, kter˘ se pouÏívá, protoÏe jsme
obklopení hudbou. (…) Divadlo se bude pofiád hrát, vÏdyÈ se hraje po celou dobu
existence lidského plemene na této zemi. A samozfiejmû bude se k tomu pouÏívat
hudba. Já si myslím, Ïe hudbou je i ná‰ jazyk, protoÏe má svÛj rytmus, má svou
melodii. A hroznû nemám rád právû to rozli‰ování a tfiídûní a ‰katulkování, protoÏe
ono to zavádí. Lidi na západ od na‰ich hranic pfiijímají divadlo spontánnû jako druh
lidského uvaÏování o na‰í jsoucnosti, o na‰í existenci. A to aÈ uÏ zábavnou, nebo
váÏnou formou. Nerozli‰ují na niÏ‰í, vy‰‰í umûní, protoÏe kdyÏ je ãlovûk osloven,
zaujat a fascinován, tak to prostû staãí k tomu, abychom tomu fiíkali umûní.
Máte nûco rozdûlaného? Vy sám jste nûãím zaujat, fascinován?
V souãasné dobû pfiipravuju svûtovou premiéru muzikálu Jeanne d’Arc (Johanka
z Arku) pro nûmeckou soukromou produkci. (…) Lidé z produkãní skupiny vidûli
právû Titanic pfii premiéfie ve ·v˘carsku, kter˘ jsem tam reÏíroval, a byli nad‰ení
tím dílem a svûfiili pfiípravu této inscenace ãeskému t˘mu. Mám kolem sebe spoustu
kolegÛ z na‰eho divadla. TakÏe je to ãest, závazek a navíc je to nádherné dílo. Je to
souãasn˘ muzikál.
Je to mofie práce. Máte ãas na nûjaké koníãky?

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

Adresa, (e-mail):

Jméno:

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

Anketní lístek
vhoďte, prosíme, do anketní schránky
u pokladny divadla nejpozději
30. 11. 2016

Městské divadlo Brno,
Lidická 12, 602 00 Brno
komerční odd.: +420 533 316 360
e-mail: komercni@mdb.cz
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JAK LIDICKÁ BODOVALA
Závûr kaÏdé sezóny b˘vá vhodnou pfiíleÏitostí k pravidelnému rekapitulujícímu ohlédnutí. PfiipomeÀme si tedy v sumarizující struãnosti, jak si pohledem nûkolika celostátních bilancí v tûchto ‰ir‰ích
souvislostech vedly obû scény tfiísouborového Mûstského divadla Brno (MdB).
Poãátkem leto‰ního roku pfiinesla velmi pfiíjemnou vzpruhu úãast MdB na 18. roãníku GRAND
Festivalu smíchu ve V˘chodoãeském divadle Pardubice. Komorní komedie pro pût hercÛ Jméno od
francouzské autorské dvojice Mathieu Delaporte – Alexandre de La Pattelière, nastudovaná Petrem
Gazdíkem, získala hned trojí ocenûní: Cenu studentské poroty, cenu Komedie divákÛ 2015 a rovnûÏ
vítûzství v kategorii Nejlep‰í Ïensk˘ hereck˘ v˘kon pro Alenu Antalovou v roli Elisabeth GaraudLarchetové.
Divadelníky oblíbené profesní akci pfiedávání Ceny Thálie 2015 se opût dostalo dostateãné publicity
vãetnû pfiímého televizního pfienosu. Mezi umûlci z celkem jedenácti mûst se v uÏ‰ích nominacích
objevila opût ãlenka MdB Hana Holi‰ová. S potû‰ením pfiipomeÀme, Ïe tu byl ovacemi ve stoje odmûnûn tfiiaosmdesátilet˘ Stanislav Zindulka, laureát Ceny Thálie za celoÏivotní ãinoherní mistrovství,
kter˘ pfied sv˘m odchodem do Prahy fiadu let úspû‰nû pÛsobil v MdB.
MdB se opût mimofiádnû dafiilo ve sféfie internetového náv‰tûvnického ohlasu. Jména umûlcÛ a inscenací MdB figurovala ve 12. roãníku ankety portálu i-divadlo.cz, kde na rozdíl od v‰ech ostatních
hodnocení nejsou zastoupeni jen odborníci, n˘brÏ i ‰iroká vefiejnost (tentokrát 579 divákÛ) z celé
republiky. JiÏ poãtvrté za sebou a celkovû posedmé stalo se tak MdB nejoblíbenûj‰ím divadlem
u nás. V ‰esti kategoriích nacházíme jména spojená se zdej‰ími scénami na 36 pfiíãkách. V kolonce
„Nejlep‰í inscenace“ dûlí se o sedmé místo zmínûná Gazdíkova inscenace Jméno a MartinÛv muzikál
Ostrov pokladÛ v reÏii Stanislava Slováka, první desítku uzavírá muzikál Lloyda Webbera Pískání po
vûtru (reÏie Petr Gazdík) a bez pov‰imnutí nezÛstala mimo jiné ani Mo‰ova nastudování inscenací
Sklenûn˘ pokoj, Johnny Blue a Král Lear nebo Pörtnerova interaktivní komedie Spla‰ené nÛÏky v pojetí
Mikolá‰e Tyce. Mezi hereãkami na tfietí pozici v˘raznû zabodovala Markéta Sedláãková coby Edith
Piaf z Vrabãáka a andûla a jako deváté se svornû zviditelnily Hana Holi‰ová (alternující stejnou postavu) s Alenou Antalovou v uÏ pfiipomenuté roli ze Jména. Pozornost upoutaly také v˘kony Eli‰ky
Skálové, nejoblíbenûj‰í hereãky z posledních „Kfiídel“ Andrey Zelové, Svetlany Janotové, Ivany VaÀkové, Radky Coufalové nebo Pavly Vitázkové z rozliãn˘ch ãinoherních i hudebních titulÛ. V pánské
kategorii zaujal ‰estou pfiíãku Ale‰ Slanina díky trojroli z Ostrova pokladÛ, hned za ním Petr ·tûpán
v postavû Viktora Landauera z Mo‰ovy adaptace románu Simona Mawera Sklenûn˘ pokoj a poté porÛznu Martin Havelka, Jifií Mach, Petr Gazdík, Boleslav Polívka, Michal Isteník, Luká‰ Janota
a Milan Nûmec. V kategorii „Jin˘ umûleck˘ poãin“ si jako ãtvrtá nejlépe vedla Veronika Hindle za
návrhy kost˘mÛ pro Gazdíkovu koncepci Lingnauova fantaskního muzikálu Let snÛ LILI, pfiipomenuti byli rovnûÏ v˘tvarníci Jaroslav Milfajt, Petr Hlou‰ek a Christoph Weyers, choreografka Carli
Rebecca Jefferson a pfiekladatel Mikulá‰ Bryan. U kategorie „Divadelní osobnost roku 2015“ najdeme mezi nominovan˘mi ‰éfa muzikálového souboru MdB Petra Gazdíka.
V odborn˘ch kruzích si bûhem let získaly prestiÏní postavení nejreprezentativnûj‰í Ceny divadelní
kritiky (CDK), na rozdíl od Cen Thálie dÛslednû individuálnû zamûfien˘ch na v˘konné umûlce, zahrnují CDK rozsáhlou ‰kálu ve‰ker˘ch jevi‰tních aktivit. V hlavní kategorii „Nejlep‰í inscenace
roku“ pfiipomnûlo se Mo‰ovo ãinoherní nastudování Mawerova Sklenûného pokoje a Gazdíkovo hudební Pískání po vûtru. Mezi kreacemi Ïen se objevuje na 7. – 12. místû Markéta Sedláãková v jiÏ
zmínûné roli Edith Piaf. Posléze dojdeme i k Ivanû VaÀkové (Hana Hanáková ve Sklenûném pokoji)
a Andree Zelové (Satana z Mo‰ovy autorské inscenace muzikálu Ralpha Siegela Johnny Blue). V kategorii „MuÏsk˘ hereck˘ v˘kon roku 2015“ se prosadili Petr Gazdík (MuÏ z Pískání po vûtru) a Petr
·tûpán (Viktor Landauer ve Sklenûném pokoji). V kolonce „Divadlo roku“ preferovali MdB respondenti se zdÛvodnûním: „Je to v âesku divadlo z jiné galaxie. Vysoká profesionalita zejména jeho Hudební scény...“ nebo „...právû teì je vhodné znovu vyzdvihnout jeho muzikálov˘ repertoár, a to díky
soustavné práci moderní Hudební scény.“ V oddíle „Nejlep‰í poprvé uvedená ãeská hra roku 2015“
se objevila rozverná starobrnûnská operetka osvûdãeného tvÛrãího tandemu Karel Cón – Stanislav
Slovák – Jan ·otkovsk˘ – Petr ·tûpán Mendel aneb Vzpoura hrá‰kÛ, plenérovû uvádûna na Biskupském
dvofie. V rubrice „Scénografie roku“ potkáme jména kost˘mní v˘tvarnice Veroniky Hindle (muzikál
Let snÛ LILI). Pfiipojili se rovnûÏ autor scény k téÏe ãeské premiéfie David Benson a v˘tvarník Sklenûného pokoje Christoph Weyers. V oddíle „Hudba roku 2015“ zabodoval skladatel a dirigent Karel
Cón s partiturou k pÛvodní pfiedloze Mendel aneb Vzpoura hrá‰kÛ. Dobr˘m povzbuzením do dal‰ího
hereckého rÛstu mÛÏe b˘t Eli‰ce Skálové a Natálii Grossové umístûní v kategorii „Talent roku“.
Jak z tohoto pfiehledu anket celostátního rozmûru vypl˘vá, mohlo se také v uplynulém roce Mûstské
divadlo Brno pochlubit – kromû stabilní divácké pfiíznû ve vyprodan˘ch sálech a pravideln˘ch zahraniãních „spanil˘ch jízd“ – nejedním fundovan˘m názorem a oficiálnû deklarovan˘m úspûchem.
Autor: Vít Závodsk˘. Text je redakãnû krácen.
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Frank v. na zkušebně

PřiPravuJeme

Friedrich Dürrenmatt

Tato „komedie soukromé banky
s hudbou Paula Burkharda“, jak
stojí psáno v podtitulu hry, platí
vedle Návštěvy staré dámy
a Fyziků za vrcholné dílo nezaměnitelné osobnosti evropské literatury druhé poloviny
20. století, švýcarského dramatika Friedricha Dürrenmatta
(1921–1990), který zastával
názor, že je-li úkolem divadla
vyslovovat se ke stavu světa,
pak je pro současnost vhodná
už jen forma komedie, případně
grotesky. Téměř groteskně
vznikla i samotná hra. Dürrenmatt byl osloven, jestli by nenapsal s hudebním skladatelem
Paulem Burkhardem kantátu k jubileu curyšské Činohry. Moc se mu do této příležitostné záležitosti
nechtělo, nicméně se s Burkhardem sešel. Domluvili se, že dají dohromady něco komického, a byl to
skladatel, kdo nabídl základní myšlenku: historii
banky. Pak spolu v Paříži viděli Shakespearova Tita
Andronika. „Bylo to naprosto absurdní,“ vzpomínal
autor, „nejabsurdnější hra, jaká vůbec existuje.
Směs bláznovství a hrůzy, všechno se to obrací do
grotesky… Kamkoli jsem potom šel, všude jsem
viděl jen vraždy. Byl jsem jako začarovaný. Ale pak
jsme si řekli, že z téhle atmosféry by se dalo udělat
divadlo.“ A tak z plánované kantáty vzešla komedie,
která měla premiéru v curyšském Schauspielhaus
roku 1959 a vyvolala bouřlivé reakce. S velkou ironií a šibeničním humorem v ní kontroverzní autor
zobrazil praktiky a morálku jednoho soukromého
peněžního ústavu. Banka Franka Pátého je svérázný
podnik. Peníze, které sem zákaznici vloží, už nikdy
v životě neuvidí. Realizuje se zde také zásada neuzavřít ani jeden poctivý obchod. Podvádí se tu,
okrádá, ba i vraždí jako na běžícím pásu; ale také
se tu hodně zpívá – třeba o dobru, slušnosti i snech
o budoucím štěstí. Tato „loď“ plná „pirátů“ jde však
pomalu ke dnu. Zachránit ji může jen lodivod s modernějšími a účinnějšími metodami.
Slovy autora: „Frank Pátý pojednává o slabošské
vládě jednoho ředitele nad soukromou bankou
a o převzetí obchodu synem. Je to příběh kolektivu.

Frank v.

Metodou této soukromé
banky je gangsterství. Metoda, která pochází ještě ze
starých dobrých časů, je jaksi
nuceně zděděna a špatné dědictví se protlouká dál: gaunerství otců si vynucují
gaunerství synů.“
Svého času mnozí kritici tvrdili, že lidé, jaké Dürrenmatt
ukazuje ve Frankovi Pátém,
prostě neexistují. Sám autor
jako pozorovatel lidí i sebe samotného si tím nebyl tak jist.
Přiznal sice: „Ovšem, moje
soukromá banka je fikce.“ Zároveň však dodal: „My
všichni chceme, stejně jako ti
Frankovi zaměstnanci, dobro, šťastné děti, rodinný
domek, chceme být slušní. Mějme se na pozoru,
abychom o dobru pouze nezpívali, tak jako oni.
Slušnost je něco víc než hezká sentimentalita, lidskost je víc než fráze: je to odvážný čin; a aby tato
odvaha nebyla bláznovstvím, potřebuje úsilí všech.“
Po celý život platil Dürrenmatt ve své vlasti za nepohodlného, nonkonformního spisovatele. Vysloužil
si přezdívku „věčného šťourala“. Teprve když zemřel, začala si švýcarská – a nejen švýcarská – veřejnost plně uvědomovat, že byl vizionář; že měl
vyvinutý čich pro věci, které v jeho době jen matně
naznačovaly svou dnešní podobu. Jeho soukromá
banka je fikce, a zároveň vize možných lidských
vztahů.
Překlad: Jiří Stach. Režie: Hana Burešová. Dramaturgie: Štěpán Otčenášek. Hudební úprava a nastudování: Karel Cón. Scéna: Tomáš Rusín.
Kostýmy: Zuzana Štefunková-Rusínová. Pohybová spolupráce: Martin Pacek. Hrají: Jan
Mazák, Alena Antalová, Igor Ondříček, Radka
Coufalová nebo Markéta Sedláčková, Ladislav
Kolář, Michal Isteník, Alan Novotný, Jiří Ressler, Zdeněk Bureš, Zdeněk Junák, Lucie Zedníčková, Viktor Skála, Vojtěch Blahuta, Eliška
Skálová, Josef Jurásek.
Premiéra 10. a 11. září 2016 na Činoherní scéně
MdB.
-dr-
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Erika Kubálková, Josef Jurásek a Zdenûk Junák
v komedii Brouk v hlavû, která má za sebou jiÏ 190
repríz.

Dne 30. dubna jsme oslavili 20 let od prvního uvedení této inscenace.

Diváci mûli vÏdy moÏnost zhlédnout Zdenu
Herfortovou a Janu Musilovou, jen Jifiího Dvofiáka
vystfiídal Petr ·tûpán.

Lenka Îeneva âerná je nejen na‰í vedoucí kost˘mní
v˘roby, ale i zpûvaãkou.

ReÏisér Filip Renã ji jiÏ po dvakráte obsadil pfii natáãení celoveãerních filmÛ, pfied nedávnem si zazpívala v jeho snímku Lída Baarová.

Tenisov˘ kurt v LuÏáneckém parku se stal dûji‰tûm
jiÏ druhého roãníku Gulá‰ Festu Brno.

V soutûÏním klání o nejchutnûj‰í gulá‰ uvafien˘ na
místû se utkaly také t˘my na‰eho divadla.

listování
Bronzovou medaili si odnesla pochoutka t˘mu
„Sojoví psi“ ZdeÀka Junáka.

Gulá‰ ZdeÀka Junáka pfii‰el ochutnat i principál
Stanislav Mo‰a.

Dobfie se ale také umístil t˘m Jakuba Uliãníka
a IGNIS t˘m Jifiího Morávka.

Náv‰tûvníkÛm a soutûÏícím kuchafiÛm zazpíval Ale‰
Slanina.

Malou taneãní vloÏku pfiidali také Lucie Bergerová
s Jifiím Machem.

Muzikál Prodan˘ smích má po premiéfie. Na jevi‰ti
se potkávají i Viktória Matu‰ovová a Jan BroÏek.

Dne 28. ãervence oslaví spisovatel, dramatik a v neposlední fiadû politik Milan Uhde osmdesáté narozeniny, na snímku s Jitkou âvanãarovou ve foyer
Hudební scény MdB.

ManÏelé Markéta Sedláãková a Stanislav Slovák na
hodech v Modfiicích.

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil, Miroslav Hájek a archiv Lenky Îenevy âerné

V˘tvarník Petr Hlou‰ek, autor mnoha scénick˘ch
projekcí, natáãí se svojí skupinou Uber album, na
pomoc si pfiibrali jazzovou legendu Jifiího Stivína.

partneři divadla

Mediální partneři

Petr Ulrych
Stanislav Mo‰a

Radúz a Mahulena
reÏie Stanislav Mo‰a

pískání
po větru
13. a 14. ãervna 2016
na Hudební scénû
Kouzelná hudba a nádhern˘ pfiíbûh jsou nezbytné ingredience pro skvûl˘ záÏitek v divadle. Obû
v sobû snoubí muzikál Pískání po vûtru.
Neúprosn˘ stfiet dûtského svûta nevinnosti s realitou dospûl˘ch má aÏ magick˘ závûr!
V hlavních rolích se mÛÏete tû‰it na Petra
Gazdíka nebo Jifiího Macha, Eli‰ku Skálovou nebo Katefiinu Marii Fialovou a dal‰í.
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