Dokoran_obal_duben_2015_Obalka_leden010 Q8 27.03.15 11:01 Stránka 1

Partneři divadla

STR¯âEK
VÁ≈A

15. dubna 2015
na âinoherní scénû

hofiká kaÏdodenní komedie obyãejn˘ch lidí
Profesor Serebrjakov a jeho krásná Ïena Jelena pfiijíÏdí
na venkovsk˘ statek a v‰e je náhle jinak. Jeho oddan˘
pfiíbuzn˘, kter˘ cel˘ Ïivot dfie na statku, aby se ctihodn˘ profesor mohl zab˘vat pouze vûdeckou ãinností, zjistí, Ïe jeho celoÏivotní úsilí a námaha pfiichází
vniveã. Profesor není ani ctihodn˘, natoÏpak vûdecká
kapacita… Hereck˘ koncert pro Viktora Skálu coby
zhrzeného str˘ãka VáÀu, kterému zdatnû sekundují
Zdenûk Junák, Petr ·tûpán, Ivana VaÀková a mnozí
dal‰í.
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nestává se ãasto, abychom mohli v na‰í zemi uvést svûtovou premiéru díla, za kter˘m stojí jeden z nejvût‰ích souãasn˘ch svûtov˘ch hitmakerÛ. KdyÏ mû oslovila berlínská autorská agentura Gallissas, abych
se blíÏe seznámil s hudbou Ralpha Siegela a zváÏil, jestli bych nechtûl napsat scénáfi k novému muzikálu,
kter˘ by vznikl právû s pouÏitím jeho kompozic a písní, poÏádal jsem je, aby mi tedy zkompletovali jeho
dílo, Ïe si ho poslechnu, zváÏím a rozhodnu se. Docela je to pobavilo. Ralph totiÏ za svÛj Ïivot napsal dva
tisíce písní…! Dramaturgové z agentury mi udûlali jak˘si pfiedv˘bûr, kter˘ ãítal na 80 skladeb, a já se zaãal vposlouchávat do jeho hudby. Nakonec jsem kolem jedné z písní zaãal psát pfiíbûh o slepém kytaristovi a zpûváku Johnnym Blue, o jeho talentu, o jeho „k‰eftu“ s ìáblem, o jeho lásce. Psal jsem samozfiejmû ãesky, a kdyÏ jsem dopsal, text pfieloÏen˘ do nûmãiny jsem poslal do Berlína a odtamtud scénáfi
putoval za Ralphem do Mnichova, kde bydlí. Byl nad‰en, a tak jsme si smluvili na‰i první schÛzku u nûho doma. Samozfiejmû jsem byl zvûdav˘ na ãlovûka, kterého jsem velmi blízce poznal, aniÏ bych ho kdy
zatím potkal, pfies jeho hudbu, kterou mimo jiné interpretovala tfieba taková Mireille Mathieu… A tak
jsem se poprvé setkal s energií nabitou bytostí, která mû uvítala mohutn˘m obûtím a spoustou nádhern˘ch slov o na‰em divadle. (âert ví, kdo ho brífoval…) Rychle jsme se pak dostali k povídání si o nové
inscenaci a v‰echno ‰lo aÏ pfiekvapivû hladce, dokud jsme nezaãali fie‰it obsazení funkce, na které bude
v následující pfiípravû díla velice záleÏet – osobu aranÏéra. VÏdyÈ skladby, které jsem pro muzikál zvolil,
a je jich celkem 36, vznikaly v prÛbûhu více neÏ tfiiceti let a kaÏdá z nich mûla logicky své specifické, své
dobû odpovídající hudební aranÏmá. A oba jsme pfiece chtûli, abychom na jevi‰tû uvedli souãasn˘ pfiíbûh
se souãasnou hudbou, kterou musí logicky pfiipravit nûkdo, kdo své profesi nav˘sost rozumí, kdo má kromû mimofiádného talentu i obrovské zku‰enosti, zná Ralphovu hudbu, ztotoÏní se s m˘m pfiíbûhem i se
zpÛsobem, jak˘m ho zam˘‰lím inscenovat. Ralph nabízel ‰piãkové aranÏéry z newyorské Broadwaye nebo lond˘nského West Endu, hlavních mûst muzikálov˘ch produkcí, a já zase mluvil o ãeské, respektive
moravské múziãnosti a schopnostech kolegÛ v mém brnûnském okolí.
Onu nesmírnû nároãnou, objemnou a citlivou práci jsem po rÛzn˘ch peripetiích nakonec svûfiil hudebnímu skladateli a dirigentu na‰eho divadla Karlu Cónovi, kter˘ v‰e, co napsal s orchestrem a zpûváky, i nastudoval. âtrnáct dnÛ pfied premiérou jsme zrealizovali orchestrální zkou‰ku, kdy jsme dílo poprvé kompletnû zahráli a pfiezpívali. Ralph byl ten den poprvé v na‰em divadle a my v‰ichni, muzikanti,
herci a dal‰í kolegové z divadla jsme sledovali muÏe, kter˘ se nebránil skr˘vat ani nad‰ení ani dojetí, kter˘ objímal jednotlivé zpûváky a mnohokrát i Karla Cóna, jemuÏ nakonec pfiede v‰emi fiekl, Ïe by se od
nûho mûli uãit v‰ichni hudební aranÏéfii na celém svûtû…
Právû díky umûní Karla Cóna se ná‰ Johnny Blue „odûl“ do souãasnosti. VÏdyÈ v tom tkví taky jedna z hlavních zásad na‰eho divadla – uvádûní pÛvodních, originálních inscenací, které souãasn˘m jazykem rozmlouvají se sv˘m divákem. Jsou totiÏ na svûtû i taková divadla, která stále dokola nasazují pár
titulÛ v kalkulu, Ïe na hudbu jejich autorÛ pfiijdou diváci podobnû, jako se chodí do muzea na slavné
a populární exponáty. Îivé a skuteãnû souãasné divadlo má v‰ak za svou zásadní povinnost uvádûní dûl,
která vznikají z oné éterické hmoty, která nás obklopuje právû nyní. A v písních Ralpha jsem na‰el tolik
vzácn˘ch melodií, které pfiesnû odpovídají nárokÛm na dramatické dílo, jeÏ zpívá na dechu souãasnosti,
a byla by, jak fiíkává moje maminka, „vûãná ‰koda“, kdyby se Ralphova hudba neobjevila ve své scénické
– divadelní podobû dnes a tady. …a pfiedstavte si – poprvé právû u nás v Brnû!
Na shledanou u nás v divadle, a nejen na pfiedstavení „Johnny Blue“, se s vámi za v‰echny své kolegy tû‰í

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

Petr Gazdík připravil pro pacienty Masarykova onkologického ústavu krátké vystoupení.

Na Žlutý kopec v Brně, kde onkologický ústav sídlí, přijela
zazpívat také Viktória Matušovová.

Pacienti i zaměstnanci MOÚ zaplnili vstupní halu Švejdova
pavilonu.

Naši herci se na Žlutý kopec zase brzy vrátí, aby potěšili nemocné i jejich opatrovníky.

Synové Johany Gazdíkové úspěšně hostují v muzikálu Let snů
LILI pod režijním vedením Petra Gazdíka.

Hlavní role v muzikálu Jekyll a Hyde si v sále bratislavské
Istropolis zahráli pánové Petr Gazdík a Dušan Vitázek.

V maskérně Domu odborových služeb jsem u matného zrcadla zastihl Janu Musilovou.

U bufetu se občerstvovali Milan Němec, Andrea Březinová
a Svetlana Janotová, nemohl chybět ani Petr Gazdík.

Herci ve vile tuGendHat

foto: jef Kratochvil

listování

Alena Antalová a Petr Gazdík se vypravili do domů seniorů
v Rajhradě a v Modřicích, aby dámám předali kytičku, dárek
od firmy Carmen flora.

V Rajhradě navštívili Akátový dům.

V Modřicích se podívali do Domova pro seniory.

Na zkušebnách se aranžoval muzikál Johnny Blue.

A v Divadelním klubu se mezitím slavila premiéra komedie
Jméno.

Viktórii Matušovovou podpořila na premiéře rodina ze
Slovenska.

Pánové Petr Vít a Azar Abou zahráli na vernisáži výstavy
v galerii Milana Zezuly.

Výstavu Bohuslavy Olešové nazvanou Princip neurčitosti uvedl Jaroslav Hamža.

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil a Otto Balon Mierny
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„VÏdycky se nám zdá lep‰í to,
co nemÛÏeme dostat,
neÏ to, co uÏ máme.
V tom spoãívá romantika
a idiotství lidského Ïivota.“

Erich Maria Remarque
(vlastním jménem
Erich Paul Remark,
22. ãervna 1898, Osnabrück –
25. záfií 1970, Locarno)
nûmeck˘ spisovatel a dramatik
1
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Matthieu Delaporte

Alexandre de La Patellière

režie

Petr Gazdík

foto: jef Kratochvil
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14. a 15. března 2015

Premiéra na činoherní scéně
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v oslnění

stanislav moŠa
i k vile a funkcionalismu?
Jsem vá‰niv˘ ãtenáfi a na Mawerovû románu mû fascinovalo, Ïe je autor skvûl˘m vypravûãem, napsal
stejnû tak mimofiádn˘ pfiíbûh jako i moudr˘. PovaÏuji ho za v˘jimeãného pokraãovatele díla Milana
Kundery. U Sklenûného pokoje, byÈ je „hlavní postavou“ vila Tugendhat, mû více fascinoval pfiíbûh
neÏ prostfiedí, ve kterém se odehrává. Mezi rodinou
a spisovatelem sice panuje napûtí, ale myslím si, Ïe
kdyby Tugendhatovi pfii‰li na na‰e pfiedstavení,
budou poctûni. KdyÏ se ãlovûk zaobírá historií vily,
zÛstává ti‰e stát v pokofie vÛãi tomu, co rodina dokázala, co Mies van der Rohe na jejich objednávku
vytvofiil. Je to unikátní dílo. Ov‰em román Simona
Mawera je pfiedev‰ím fikcí a ne historickou kronikou.
Dal‰í novinkou je komedie Jméno, která tûÏí z bonmotu, Ïe s lidmi je to jako s knihami: mít je doma
je‰tû neznamená mít je pfieãtené. Kdybychom to
vztáhli na hry v Mûstském divadle Brno, pfiekvapila vás nûkterá, bylo v ní více nebo ménû, neÏ byste
ãekal?
Stala se mi pomûrnû dávno zvlá‰tní vûc. Po revoluci
jsem si fiíkal, Ïe koneãnû pfii‰el ãas, abych uvedl na

MoÏná první sluneãní paprsky za oknem nebo vidina svobody vylákaly cvrãka z úkrytu. Chameleon Ferda z vedlej‰í kanceláﬁe si pro nûj ale urãitû
pﬁijde. Zatím ale cvrãek v „ﬁeditelnû“ v klidu koncertuje a dodává na‰emu rozhovoru s ‰éfem Mûstského divadla Brno Stanislavem Mo‰ou
stﬁedomoﬁskou atmosféru. V divadle zkrátka není
o nev‰ední setkání nouze.
Dnes jste se vrátil z Berlína. Jak na vás to mûsto
pÛsobí?
Nádhernû! Po ãase, kdy byl rozdûlen˘, je dnes kulturnû, umûlecky i jinak jedno z nejvíce se rozvíjejících evropsk˘ch mûst. Docela hodnû mlad˘ch lidí
i z Brna fiíká, Ïe chtûjí Ïít právû v Berlínû.
Pfiedpokládám, Ïe jste tam byl pracovnû.
Jezdím do Berlína docela ãasto, máme tam spfiátelenou agenturu, která nám zprostfiedkovává nové
tituly z celého svûta. Díky ní jsme uvedli nebo uvedeme napfiíklad muzikály Flashdance, DUCH nebo
TITANIC.
Pro va‰i scénu jste nedávno reÏíroval hru Sklenûn˘
pokoj, adaptaci románu inspirovaného dramatick˘mi osudy rodiny Tugendhatov˘ch a jejich domu.
Zaujal vás spí‰ pfiíbûh rodiny nebo máte vztah
4
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práví pfiíbûh slepého umûlce, kter˘ za dar vidûní
upí‰e du‰i ìáblu a stane se hvûzdou velkého ‰oubyznysu. Není to téma mnoha adaptacemi uÏ ponûkud vyãerpané?
Faust je nekoneãné téma. Zpracovával se pfied geniálním dílem J. W. Goetheho a o souboji s ìáblem
v sobû, v lidské bytosti se bude psát, co bude ãlovûk
ãlovûkem. A na‰e inscenace je z gruntu originální.
Znamenit˘ slep˘ zpûvák a kytarista Johnny, kdyÏ
od ìábla získá zrak, vidí sice v‰echno to vnûj‰í, ale
zároveÀ ztratí schopnost vidût ty podstatné vûci,
které se mnohdy ukr˘vají pod povrchem. Lidská
bytost je vybavena úÏasn˘m mnoÏstvím zcela specifick˘ch a pfiitom vÏdy skvûl˘ch, neboÈ jedineãn˘ch moÏností, jak nádhernû proÏít svÛj Ïivot –
jinak se to dá fiíct taky takto: „Lidi nejsou razítka
a Ïivot kaÏdému z nich nabízí nekoneãné mnoÏství
nádhern˘ch záÏitkÛ.“ Co je v‰ak na kaÏdé lidské
bytosti vskutku boÏí, je dar fascinace z na‰ich bliÏních. B˘váme fascinováni láskou k nim, jsme fascinováni jejich vzdûláním, jejich obratností,
‰ikovností, jejich vnitfiní i vnûj‰í krásou, jejich obûtavostí, jejich umûním. A to v‰echno od vûkÛ vítûzí
v pohádkách pfii soubojích dobra se zlem. Pohádka
jako metafora na‰ich lidsk˘ch osudÛ… ëábel jako
na‰e vûãná personifikace rÛzn˘ch „svodÛ Ïivota“,
jeÏ Ïádnou fascinaci vÛãi bliÏním nenabízejí. ëábel
nám závidí to, co nemá, a náhradou za to nám po-

jevi‰tû Alberta Camuse. Pfiedpokládal jsem, Ïe mû
jedna z jeho her zaujme stejnû nebo je‰tû více, neÏ
kdyÏ jsem ji pfied lety ãetl poprvé. Nov˘m ãtením
jsem v‰ak byl pfiekvapivû zklamán, jak je to naivní
a my‰lenkovû jednoduché. Nechci se rozhodnû dotknout jeho tvorby, která mû kdysi utváfiela, ale ta
hra se uÏ pro mû v tomto ãase na jevi‰tû nehodila.
I kdyÏ existují samozfiejmû autofii, ktefií se vymykají
závislosti na tom kterém ãase. âechov jako by psal
svoje hry vãera, stejnû tak Shakespeare, Aristofanes
a nûktefií dal‰í.
âím to je?
Netu‰ím. Kdybychom si dlouho povídali, moÏná
bychom na nûco pfii‰li. Tfieba je‰tû nastane ãas, kdy
bude Camus znovu aktuální.
Pfied dvûma lety mûl premiéru druh˘ díl Osudové
trilogie, Peklo – Oãistec – Ráj, volnû související
s Dantovou básní. Na závûr diváci zatím ãekají,
pfiipravujete ho?
Zdenek Merta mi odevzdal 12 hudebních skladeb,
a aÏ budu mít po premiéfie Johnnyho Blue, mám pfiipravené autorské období jenom pro Ráj. Zrovna
vãera jsem si v letadle mapoval ten pÛlrok, kter˘
mám pfied sebou, abych mohl tfieba na podzim
Zdenkovi pfiedat první verzi scénáfie. Ale neÏ se to
opravdu narodí, ubûhne je‰tû rok dva.
V mezidobí jste sáhl po jiné známé látce, faustovském tématu. ZmiÀovan˘ muzikál Johnny Blue vy-

5
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nouká sebestfiednost, sebelásku, nenávist, pomstychtivost, zaslepenost, opovrhování jin˘mi
a hloupost. A tak nad tím v‰ím, chcete-li nad ìáblem, musí vÏdy zvítûzit nûkdy láska, jindy chytrost, nebo kum‰t a velmi ãasto taky bájeãná hudba!
Jak dlouho jste hru psal?
První signály, Ïe by Ralph Siegel (autor hudby –

bili lidé, jako napfiíklad jedna nejmenovaná hereãka, která 15 let nestála na jevi‰ti, a pfiesto byla
nevypovûditelná. Umûleck˘ ‰éf je jako malífi, kter˘
má na paletû urãité barvy, jimiÏ chce malovat svÛj
obraz. KdyÏ nemá Ïlutou a chce malovat obraz
s pfievládající Ïlutou, nemÛÏe pfiece tvofiit podle
sv˘ch pfiedstav. Umûleck˘ ‰éf si vybírá barvy a musí

S choreografkou
Hanou Kratochvilovou

pozn. red.) stál o to, abych napsal scénáfi s jeho hudbou, pfii‰ly na podzim 2013. Hudba byla hotová
a ve vym˘‰lení pfiíbûhu jsem byl zcela svobodn˘.
Dílo bylo dokonãeno v ãervnu 2014. Byla to tedy
pomûrnû rychlá, zato ale intenzivní práce. Nûkteré
hry jsou hotové rychle, o Shakespearovi se fiíká, Ïe
své hry psal 14 dnÛ, maximálnû tfii t˘dny.
Jestli to ov‰em není jen legenda...
Myslím, Ïe ne. Vyprávûl jsem si o tom s Pavlem Kohoutem, fiíkal, Ïe své nejlep‰í hry napsal za t˘den.
V‰echno, co mu trvalo déle, pr˘ nestálo za nic.
Vá‰ soubor staví na osvûdãen˘ch tváfiích, které jsou
v angaÏmá dlouhá léta, ale nebojíte se i nov˘ch talentÛ. Jak˘ pomûr zvolit, aby nevznikl v˘bu‰n˘
kotel a soubor si sedl?
Hezky jste to nazvala kotlem, protoÏe tady se
opravdu vafií, peãe, smaÏí spousta vûcí dohromady,
a to se spoustou siln˘ch individualit. Zásadním
prv˘m pfiedpokladem je maximální profesionalita.
Mojí první podmínkou, abych v roce 1990 nastoupil do funkce umûleckého ‰éfa, bylo, Ïe mi v‰ichni
ãlenové umûleckého souboru podepí‰ou jednoleté
smlouvy. Kdyby to neudûlali, ‰éfem bych se nestal.
Neumím si pfiedstavit, Ïe by v mém souboru pÛso-

je skládat do harmonického vztahu, kter˘ odpovídá
pfiedev‰ím jeho pfiedstavám. Je to jeho právo.
A pfiedpokladem druh˘m je: aby lidé mohli spolupracovat, musí si jeden druhého váÏit. A váÏit si ho
mÛÏe proto, Ïe ví, Ïe kolega odvádí maximální
v˘kon a Ïe se jedná i o ãlovûka, kter˘ má zároveÀ
vysoké morální, mravní a etické zásady. S v˘sostnou
profesionalitou souvisí i schopnost t˘mové práce ve
velkém kolektivu. CoÏ je asi základ toho, proã se
nám tu dafií, proã za námi diváci pfiicházejí, t˘mová
práce je u nás podporována ze dvou zdrojÛ – z maximální profesionality a ze schopnosti kaÏdého na‰e
prostfiedí lidsky harmonizovat.
Kromû slavn˘ch muzikálÛ a konverzaãních komedií va‰e divadlo uvádí i hry pro nároãnûj‰ího diváka od Gogola nebo âechova a také pÛvodní
tvorbu. Podle ãeho si hry vybíráte? Podle skladby
va‰eho ansámblu? Nebo si herce rolím „pfiizpÛsobíte“?
Je to rÛzné. KdyÏ mû tfieba Jirka Josek upozornil na
to, Ïe v Lond˘nû mûla premiéru podle jeho názoru
senzaãní nová hra Podivn˘ pfiípad se psem, pfieãetl
jsem si ji a hned jsem vûdûl, Ïe ji mÛÏeme nasadit,
protoÏe máme v souboru Vojtu Blahutu. KdyÏ ãtu
6
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nové hry, vÏdy je ãtu s pfiedstavou konkrétních
hercÛ. Ale musím taky fiíct, Ïe to pfii rozhodování
o nasazení na repertoár nerozhoduje. Îe bych nenasadil hru jen proto, aby si v ní mohl nûkdo zahrát. Mnohem dÛleÏitûj‰í pro v˘bûr hry je fakt, Ïe
autor dokáÏe s diváky hovofiit skrze svou, potaÏmo
jejich sebereflexi. Îe imperativnû nezdvihá prst, aby
jim pfiedloÏil provokativní studii na‰eho zdemoralizovaného svûta, a vy, diváci, se v tom poznejte,
protoÏe vy jste vinni tím, jak je svût zbídaãel˘. Mám
rád tfieba Karla Steigerwalda, kter˘ se cítí b˘t spoluvinn˘ za „‰pinav˘“ svût a nevyãleÀuje se z nûj. Sebereflexi pak oãekávám i od realizaãního t˘mu
a hercÛ, a pokud se to podafií, odehraje se ona
vzácná sebereflexe i v sále, u samotn˘ch divákÛ.
Jste divadelní reÏisér. Nelákal by vás, podobnû jako
tfieba Miroslava Krobota, donedávna umûleckého
‰éfa Dejvického divadla, i film? Sehran˘ t˘m byste
stejnû jako on mûl...
Nûkolikrát jsem dostal nabídky z televize a filmu,
ale vím, Ïe to není moje médium. Mám tolik práce
v divadle, Ïe bych se do toho tak jiného svûta bál
vstoupit. Je to úplnû jin˘ „druh sportu“.
Miroslavu Krobotovi se to ale soudû podle ohlasÛ
povedlo.
Mirek je nesmírnû skromn˘, ‰ikovn˘ ãlovûk, kter˘
to znamenitû zvládl. A jako bájeãn˘ filmov˘ herec
mûl moÏnost k filmovému fiemeslu více pfiiãichnout. Já jsem sice udûlal nûkolik televizních záznamÛ, ale bez profesionálÛ kolem sebe bych ani
toho nebyl schopen.
Hrál jste nûkdy?
Ale ano, hrál jsem v rÛzn˘ch televizních inscenacích, ale hlavnû na divadle. UÏ dávno jsem si to
v‰ak zakázal. Hlavnû proto, Ïe jsem si pfii záskocích
za nemocné kolegy pletl levou a pravou a pfii pfiedstavení jsem se po jevi‰ti pohyboval opaãn˘m smûrem, protoÏe jsem to mûl jako reÏisér zapamatované
jinak. (smích) ¤íkal jsem si, Ïe bych se nechal obsadit, aÏ bude divadlu zle. Vsadím na to, Ïe se diváci
pfiijdou podívat, jak mi to jde.
Divadlo Járy Cimrmana udûlalo díru do svûta s neherci, nebyl by to tedy první pokus.
Ale já jsem vystudovan˘ herec. Kdo chtûl v dobû,
kdy jsem konãil studia na gymnáziu, studovat reÏii,
musel mít tfiíletou praxi v oboru. A tak jsem po maturitû na gymnáziu nastoupil na konzervatofi a vystudoval tam ãinoherní herectví. Dodnes mi to
v mé hlavní profesi velmi pomáhá.
Mûstské divadlo pfiedstavilo dramaturgick˘ plán

pro pfií‰tí sezónu, v nûmÏ poãítá s men‰ím mnoÏstvím premiér. Dlouhodobû bojujete za zmûnu financování regionálních divadel, jimÏ by nemûlo
pfiispívat jen mûsto, ale i kraj a stát. Znamená to,
Ïe jste boj vzdal?
VÛbec ne. Na‰e rozhodnutí nesouvisí s penûzi,
které získáváme z vefiejn˘ch zdrojÛ. SniÏujeme
poãet premiér proto, Ïe nejsme schopni dostát poÏadavkÛm na‰ich divákÛ. Po nûkter˘ch titulech je
obrovsk˘ pfievis poptávky. KdyÏ jsme nasadili Podivn˘ pfiípad se psem, poãítali jsme, Ïe najde své obecenstvo. Ale hra se stala evergreenem, je vyprodaná
dlouho dopfiedu. Stejnû jako Gogolovy Mrtvé du‰e,
pfiiãemÏ to taky na první pohled není titul, po kterém by mûl b˘t velk˘ diváck˘ hlad. Neãekal jsem,
Ïe obrovsk˘ zájem vzbudí i Sklenûn˘ pokoj, na kaÏdém pfiedstavení sedí 40, 60 lidí na schodech. Co
se t˘ãe kooperativního financování, 23. bfiezna probûhlo v Senátu vefiejné sly‰ení o tom, v jakém stavu
se tento proces nachází, v jakém stavu je pfiíprava
zákona o vefiejnoprávní instituci. Ten by mûl umoÏnit, aby tíha dotování institucí, které realizují Ïivé
umûní, neleÏela na bedrech jen jedné obce. Brno je
na tom navíc ze v‰ech obcí v âR nejhÛfi, protoÏe
7
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povídat. Práva jsme získali pfied pár t˘dny.
Letos na podzim je v plánu 6. roãník festivalu Divadelní svût Brno, na kterém se podílí v‰echna
velká brnûnská divadla. Aãkoliv se vûnoval v˘znamn˘m svûtov˘m osobnostem divadla od Havla
pfies Brooka po Allena, mezinárodní renomé zatím
nezískal. Jak tomu pomoci?
První krok je, Ïe jsme se rozhodli vytáhnout festival
z organizace Turistického informaãního centra
mûsta Brna. To se stalo loni i díky tomu, Ïe do
funkce fieditele Národního divadla Brno pfii‰el
Martin Glaser. S jin˘mi kolegy fiediteli jsme rádi
pfiivítali jeho novou energii. Ambice, aby se Divadelní svût stal svûtov˘m, pfietrvává. Myslím, Ïe na‰e
mûsto k tomu má nejlep‰í dispozice – divadelní
domy, diváky i ‰koly specializované na Ïivé divadelní umûní. Bude záleÏet na tom, co se nám ze
svûta podafií pfiivézt, na Brooka bylo vyprodáno po
dva veãery.
Která látka ãi hra vás teì láká nejvíc? Co byste
v budoucnu rád divákÛm pfiedstavil?
Mám velkou radost, Ïe na repertoár pfiijde v reÏii
Petra Gazdíka jedno z dal‰ích dûl Andrewa Lloyda
Webbera Pískání po vûtru, coÏ je nádhern˘ pohádkov˘ pfiíbûh o osudu JeÏí‰e Krista, jak ho vnímají
dûti. Krásnû dobrodruÏn˘ bude Mendel na Biskupském dvofie, kterého pfiipravuje t˘m kolem reÏiséra

vydává na kulturu ze sv˘ch provozních v˘dajÛ nejvíc. V tom se jednoznaãnû nûco zmûnit musí. Na‰i
diváci nejsou jen z Brna, loni ti mimobrnûn‰tí tvofiili 44 %. A pfiitom obce, odkud k nám pfiicházejí,
se na financování kultury v Brnû vÛbec nepodílejí
a to spravedlivé není. Anebo – Praha má dva velké
operní domy, ale mûsto Prahu to nestojí jedinou
korunu, kdyÏ jsou placené ze státních prostfiedkÛ.
Snad uÏ se zaãalo pracovat na tom, aby se tato situace koneãnû napravila.
V pfií‰tí sezónû uvedete i muzikál TITANIC. Jak
bude pojata scéna? Titanic byl ve své dobû nejvût‰í
osobní parník svûta.
Budeme muset pfiijít na nûco podobného jako
u Sklenûného pokoje, kde taky na jevi‰ti nemáme
originál vily Tugendhat. TITANIC na Hudební
scénu urãitû nepfiipluje, jevi‰tní znak je mnohem
úãinnûj‰í neÏ kopie reality. TITANIC budu teì reÏírovat i ve ·v˘carsku, orchestr v inscenaci bude dirigovat Dan Kalousek a ten za mnou pofiád chodil
s tím, Ïe kdyÏ uÏ to jednou nazkou‰íme, proã inscenaci neudûlat i pro na‰e diváky. Ohromnû se mu
líbí hudba, ta je bájeãná, v‰ak taky muzikál po svém
prvém uvedení na Broadwayi získal nûkolik hlavních cen. Ve ·v˘carsku bude scéna monumentální,
ale stejnû ne tak velká jako Titanic sám. O scénografickém pojetí v na‰em divadle si teprve zaãneme

S Petrem ·tûpánem
a Hanou Kováfiíkovou
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Posílají vám autofii rukopisy her a party muzikálÛ?
Kolik AdalbertÛ Kolínsk˘ch a Eli‰ek Kutnohorsk˘ch – fieãeno s Járou Cimrmanem – odmítáte?
V prÛmûru kaÏd˘ t˘den jednoho. Neãtu ty hry
sám, mám kolegy, kter˘m dÛvûfiuju. Nûkter˘m
autorÛm, byÈ je odmítnu dnes, fieknu, Ïe jejich ãas
tfieba pfiijde. A on za rok ãi dva pfiijde. Napfiíklad
kluci, ktefií napsali Dona Juana, chtûli, abychom
udûlali jejich Jacka Rozparovaãe. My ale máme na
repertoáru Jekylla a Hyda a mít dal‰ího vraha z noãních lond˘nsk˘ch uliãek by nebylo správné. PoÏádal jsem tedy autory o strpení, protoÏe si myslím,
Ïe jejich dílo je natolik kvalitní, Ïe bychom ho za
pár let mohli realizovat. I o Ostrovû pokladÛ jsme
s Dennisem Martinem mluvili pût let. Ale nûkteré
práce, které se mi dostávají na stÛl, pfii v‰í úctû
k jejich autorÛm, neodpovídají tomu, co bychom
chtûli a mûli dûlat. Buì tematicky, nebo kvalitativnû. MoÏná je to záleÏitost vkusu, ale znovu hlásím, neradím se o tom jen sám se sebou, je tu u nás
velice siln˘, velmi citliv˘ a inteligentní dramaturgick˘ t˘m. Zkrátka neustále nûkdo pí‰e nûco nového a my to zkoumáme a to nejlep‰í pak
pfiedkládáme na‰im divákÛm.
Text: (red),
foto: jef Kratochvil

Stanislava Slováka. Tû‰ím se i na Krále Leara s Bolkem Polívkou. Dokonãují se pfiípravy Ostrova pokladÛ, svûtová premiéra muzikálu, kter˘ napsal
Dennis Martin, autor PapeÏky, se odehraje právû
v na‰em divadle. Baví nás uvádût nikde jinde nerealizovaná díla. Nûkterá z nich jsou napsaná pfiímo
pro nás, iniciovali jsme i spoustu nov˘ch pfiekladÛ
nebo dramatizací. Dá se fiíct, Ïe 80 % inscenací
u nás uvádûn˘ch spatfií svûtlo svûta poprvé tady.
NeuvaÏoval jste i o nov˘ch divadelních formách,
jako je napfiíklad nov˘ cirkus ve stylu nûkter˘ch
pfiedstavení Divadla bratfií FormanÛ nebo Cirku
La Putyka?
Myslím si, Ïe kdyÏ uÏ se nûkdo nûãím takov˘m zaobírá, musí to dûlat dlouhodobû a programovû.
A my na to nemáme ãasov˘ prostor, i kdyÏ by to
na‰i herci zajisté zvládli. Shodou okolností pfiedevãírem jsem se na zkou‰ce ptal, jestli nûkdo umí akrobacii v závûsu na látkách, a hned mi fiekli, Ïe tfii
lidi od nás jsou v tom skvûlí. Nakonec jsem se v‰ak
rozhodl, Ïe pfii té písni akrobacii nepotfiebuju. Je‰tû
by to kazilo soustfiedûní se na interpreta oné písnû.
Nov˘ cirkus jsem v nádherném provedení vidûl uÏ
moÏná pfied 15 lety v Avignonu, oslovilo mû to, byl
jsem nad‰en˘, ale je to jiná divadelní disciplína, neÏ
které se vûnujeme u nás.

9
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na KÁvě

s dušanem vitÁzKem
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zrak bûhem okamÏiku. Asi tak, jako kdyÏ se rozsvítí
svûtlo v temné místnosti. A jak toto vûrohodnû zahrát, aby to bylo dostateãnû pÛsobivé a jaksi pfiirozené pro diváky, to mi trochu dûlá starosti.
Autorem hudby tohoto nového muzikálu je nûmeck˘ tvÛrce Ralph Siegel, jehoÏ skladby vyhrávají
Eurovize, kter˘ skládá i pro na‰eho Karla Gotta.
Prostû je to nesmírnû populární a úspû‰ná osobnost.
Bude to podle va‰eho názoru hit sezóny?
Nevím, opravdu nevím. Absolutnû nikdy si to netroufám odhadovat. MoÏná i proto, Ïe uÏ jsem se
nûkolikrát jednodu‰e fieãeno netrefil. Je fakt, Ïe Siegel má odhadem 2000 hitÛ, ale to, co se líbí v Nûmecku, se nemusí líbit zde. Stejnû jako to, co se líbí

Johnny Blue pﬁi‰el jako Duch. Tedy, aby bylo
jasno. Du‰an Vitázek, kter˘ mimo dal‰ích asi osm
rolí, které v souãasnosti hraje, se nyní naplno soustﬁedí na tu nejnovûj‰í. V autorské inscenaci
Stanislava Mo‰i hraje hlavní roli slepého talentovaného muzikanta, kter˘ se jmenuje Johnny Blue
a kter˘ dar vidûní vymûní s ìáblem za du‰i.
A v podveãer, kdy jsme se u divadelní vrátnice
se‰li, spûchal na pﬁedstavení DUCH.
Jak sloÏité je pro zdravého ãlovûka, kter˘ je je‰tû ke
v‰emu sportovnû zaloÏen˘ a pohybovû nadan˘, vytvofiit roli nevidícího?
Kupodivu se mnû to nezdá zase aÏ tak sloÏité, jak
jsem pÛvodnû pfiedpokládal. Ale moÏná je to

Johnny Blue mû nauãil hrát na foukací harmoniku.
mnû, se nemusí líbit vám nebo nûkomu jinému. To
tak nefunguje, jak si kolikrát lidi pfiedstavují. Stává
se nûkdy, Ïe nûco rodíme jakoby proti srsti, jsme
z toho ne‰Èastní, Ïe to snad ani nedotlaãíme do
konce, a lidi se pak z toho mÛÏou zbláznit. To se
jednodu‰e nedá nijak dopfiedu zmûfiit, pochopit,
vymyslet. Jisté v‰ak je, Ïe písniãek tam je opravdu
hodnû a urãitû by se mûly aspoÀ nûkteré líbit
hodnû, stejnû jako ten pfiíbûh samotn˘. Snad neprozradím mnoho, kdyÏ fieknu, Ïe tentokrát to
v‰echno dobfie skonãí a Ïe to je tedy tak, jak má
hodnû divákÛ rádo. Tedy pohádkovû.

i proto, Ïe hodnû starostí se mnou, tedy jako se
slepcem, ponechávám na scénû svému okolí. Za
tmav˘mi br˘lemi se skuteãnû snaÏím mít zavfiené
oãi a vÏdy poãkám, aÏ mû, jak scénáfi velí, spoluhráãi vezmou za ruku, aÏ mû nûkam dovedou, postaví, dají do ruky kytaru a podobnû. Stanislav
Mo‰a nám sice nabízel, Ïe bychom mohli mít exkurzi na speciální oãní kliniku, kde bychom se
mohli seznámit s lidmi, ktefií tfieba nevidí, nakonec
z toho se‰lo, ale myslíme si, Ïe to ani nebylo potfieba. Paradoxnû se mnohem víc obávám toho momentu, kdy Johnny Blue prohlédne. Vrátí se mu
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S Barborou Remi‰ovou,
Hanou Kováfiíkovou
a Katarínou Mikulovou

V pfiedstavení nejen zpíváte, ale doprovázíte se i na
kytaru a hrajete na foukací harmoniku. To v‰echno
umíte nebo jde o divadelní trik?
Na kytaru hraju asi tak, jako na ni umí spousta
klukÛ. V muzikálu Johnny Blue jde v‰ak o kytaru
dvanáctistrunnou, takÏe musím pro inscenaci
hodnû cviãit, ale baví mû to. To je dal‰í z tûch v˘zev,
které kaÏdé nové zkou‰ení pfiiná‰í. TakÏe ano, moje
hra je Ïivá, stejnû jako naÏivo hraju na foukací harmoniku. Je fakt, Ïe na ni jsem neumûl vÛbec, i kdyÏ
jsem to kdysi hodnû dávno zkou‰el a doma v Trenãínû bych moÏná je‰tû ten drÏák na harmoniku, co
se dává na krk, na‰el. Ale jak se skuteãnû na harmoniku hraje, jak se do ní fouká, jak se oh˘bá tón
a podobnû, to jsem se chodil uãit k jednomu známému kamarádovi. A taky jsem si pfii cviãení pomáhal na YouTube. TakÏe Ïádné triky.
Nyní hrajete souãasnû asi v osmi ãi devíti inscenacích. Jak se „skáãe“ z jedné role do druhé a jak lze
cviãit pamûÈ, aby v ní zÛstaly v‰echny texty?
A víte, Ïe to ani sám nûkdy nechápu? Zatím se mnû
texty dobfie uãí i dobfie pamatují. Uãím se je zpíváním, nejradûji o samotû v divadelní ‰atnû, a kdyÏ
se tomu naplno vûnuji, dejme tomu t˘den, pak
jsem schopn˘ se toho nauãit opravdu hodnû. No
a ten start kaÏdé role je zfiejmû zakotven v urãit˘ch
symbolech, mechanismech, prostfiedí, které je pro
kaÏdou inscenaci jiné a specifické, naráÏkách ko-

legÛ, nástupech a podobnû. Je toho jednodu‰e
hodnû a funguje to. Je ale fakt, Ïe kdyby mû nûkdo
jen tak poÏádal, abych text tfieba na ulici zarecitoval, tak mû to buì nepÛjde vÛbec, nebo ho budu
muset v pamûti dlouho hledat a je‰tû si v mysli pomáhat melodií.
Pfii tak velkém zábûru zfiejmû moc ãasu pro sebe ãi
rodinu nemáte. Vyjedete si tfieba obãas okouknout
konkurenci tfieba na lond˘nsk˘ West End?
VÛbec ne. V Anglii jsem nikdy nebyl, v Americe
také ne. Je fakt, Ïe uÏ jsme skoro do Lond˘na odletûli, ale v té dobû mnû Pavlínka oznámila tu krásnou novinu, Ïe je tûhotná, takÏe z toho zase nic
nebylo. Ale ta radost samozfiejmû stála za to. Volného ãasu mám pochopitelnû kvÛli pracovnímu vytíÏení hodnû málo. Na lyÏe ãi jin˘ zimní sport
mÛÏu zapomenout, dost ãasto máme povinnosti
i bûhem letních divadelních prázdnin. To si v‰ak
nestûÏuji, ale konstatuji. Divadlo mû baví i Ïiví
a snaÏím se mu dát maximum. Ta ztráta ãasu i urãité osobní svobody je nutná daÀ za to, Ïe hrajeme
na vytíÏené a chválabohu oblíbené a nav‰tûvované
scénû.
Ale i hodnû vytíÏen˘ dvojnásobn˘ nositel Thálie
a jeden z nejoblíbenûj‰ích brnûnsk˘ch hercÛ pfiece
má nûjak˘ voln˘ ãas, nûjaké koníãky.
To víte, Ïe ano. KdyÏ si chci opravdu vyãistit hlavu
a zaÏít trochu adrenalinu, sbalím kfiídlo a jedu si na
12 12
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lem. A doufám, Ïe to tak bude i dál. MoÏná, Ïe
kdybych mûl nûjak˘ cíl, kterého bych chtûl dosáhnout a uÏ bych ho dosáhl, tak by to tfieba i zev‰ednûlo. Nebo pokud by byly tfieba cílem divadelní
ceny, tak by to moÏná také mohlo vést k nûjakému
pocitu vyhofiení, ale to není mÛj pfiípad. Já to
takhle nemám. Zatím mû divadlo natolik baví, Ïe
jdu od role k roli a pofiád se na tu práci tû‰ím. Na
to stejné naráÏel jeden mÛj kamarád, uÏ kdyÏ jsem
zaãínal. Dûlal jsem tehdy v Bratislavû Vlasy a s tûmi
jsme otvírali i zdej‰í brnûnské divadlo. Hrál jsem
Bergera. Po nûm pak pfii‰la role JeÏí‰e Krista a ten
kamarád se mnû tenkrát smál se slovy: „A co ty
chce‰ je‰tû pak dûlat v tom muzikálu. Po tak velk˘ch rolích?“ Ale tûch vûcí je tolik na svûtû zajímav˘ch a tolik se jich na svûtû tvofií, Ïe to pofiád za to
dal‰í a dal‰í zkou‰ení stojí.

nûjak˘ vhodn˘ kousek zaskákat. Tedy zalétat na padákovém kfiídle. To je má velká láska, která mû drÏí
uÏ od ‰estnácti let, kdy jsem to zkusil poprvé a kdy
jsem si udûlal i potfiebné zkou‰ky. KdyÏ jsou pfiíhodné podmínky, je to úÏasná záleÏitost. Na‰tûstí
jsem tomu v‰ak nepropadl tolik, jako mnozí moji
kamarádi, ktefií nedoãkavû ãekají na kaÏd˘ vhodn˘
den s pfiíhodnou termikou a jsou ochotni obûtovat
tomuto koníãku opravdu hodnû. No a taky si dokáÏu odpoãnout za fiídítky své cestovní motorky.
Mám enduro a tfieba v˘let do Rumunska byla záleÏitost, na kterou se nedá zapomenout.
A kterou z mnoha rolí, jeÏ máte za sebou nebo kterou hrajete, povaÏujete za nejdÛleÏitûj‰í nebo tfieba
nejmilej‰í?
Tak na to se mû lidé hodnû ptají a moÏná, Ïe mi
nûkdy ani nevûfií, kdyÏ na to nemám jasnou odpovûì. Ale je to skuteãnû tak, Ïe nedávám pfiednost
Ïádné. Víc neÏ jednotlivé postavy upfiednostÀuji
skuteãnost, Ïe mû lidé spojují s Mûstsk˘m divad-

Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil
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na KÁvě

s Karlem cónem
Od zaãátku jsme vûdûli, Ïe ty písniãky budou vypadat jinak, neÏ se prezentují v originále. SnaÏil
jsem se moc, abych z nich odboural právû to nûmecké, které ãlovûka nutí houpat se v rytmu s tuplákem v ruce. A pozor, v mnoÏství dvou tisíc písní,
které Ralph Siegel zatím napsal, najdeme i úplnû
jiné skladby, neÏ jsou tyhle. TakÏe obavy jsem skuteãnû nemûl.
V ãem podle vás spoãívá úspûch písní Ralpha
Siegela?
Ralph je pfiedev‰ím velk˘ melodik, staví své písnû
na v˘razném melodickém nápadu, kter˘ opakuje
tak dlouho, aÏ máte pocit, Ïe tu hudbu znáte odjakÏiva. V tom trochu pfiipomíná tfieba Karla Svobodu. A je schopen napsat písniãku ruskou,
mexickou, francouzsk˘ ‰anson i nûmeckou polku.
Ty vûci se vám prostû dostanou pod kÛÏi.
Kolik jeho hitÛ celkem se v inscenaci rozezní?
Dobfie poãítáno – 36. Ov‰em nûkteré jen v úryvcích, podkresech ãi instrumentálkách, ale vût‰ina
v plné parádû.

O hitech Ralpha Siegela nemûl hudebník, skladatel a dirigent Mûstského divadla Brno Karel Cón
je‰tû pﬁed nûkolika mûsíci pr˘ ani tu‰ení. Pﬁesto
právû on nyní sjednotil rozmanité písnû nûmeckého hitmakera v nové orchestraci a s Emou Mike‰kovou mûl na starost i hudební nastudování.
Retro frãí, Michal David stejnû jako ABBA… Ale
pfiece jen, moÏná trochu kacífisky, spadá sem i Mr.
Grand Prix poãátku osmdesát˘ch let, Ralph Siegel?
MoÏná se m˘lím, ale znám˘ je hlavnû v nûmeck˘ch
zemích, u nás pfies Karla Gotta – ale není to spí‰
„buntovská“ éra, na niÏ se díváme skrz prsty?
Já jsem ãlovûk, abych tak fiekl, Ralphem Siegelem
nepolíben˘. AÏ do loÀského prosince jsem o jeho
existenci ani jeho písniãkách nemûl tu‰ení. Ale
máte pravdu, písniãky tohoto „einkeslovského“
typu nám moc nesedí, není to zrovna ná‰ ‰álek
kávy.
Nemûl jste obavy, Ïe Johnny Blue se právû díky
tomu stane pro diváky, fieknûme jemnû, nepfiitaÏliv˘?
14
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té muziky je tam opravdu hodnû, a taky velmi omezen˘m ãasem, kter˘ jsme na to mûli. Ale takhle my
vlastnû pracujeme pofiád, takÏe Johnny Blue není
Ïádná v˘jimka.
Vá‰ skladatelsk˘ úãet je pomûrnû obsáhl˘ – neuvaÏujete zase tfieba v blízké budoucnosti o vlastním
autorském muzikálu?
Nûkolik takov˘ch vûcí uÏ mám za sebou a doufám,
Ïe je‰tû hodnû pfied sebou. V nejbliÏ‰í dobû mû ãeká
opereta o Mendelovi. A dál uvidíme. Je to vûc zakázky.
Vá‰ hit – napfiíã hudebním spektrem?
Tak takov˘ nemám. Je tolik krásné hudby, kterou
rád poslouchám, Ïe bych mohl tûÏko vyzdvihnout
jednu jedinou píseÀ. Ale chcete-li: Freddie Mercury, Queen a Bohemian Rhapsody.

Kromû asi nejproslulej‰ího hitu Babiãka, které
písnû je‰tû v pfiedstavení usly‰íme a které asi budeme znát? A usly‰íme je v originále, nebo v ãe‰tinû
s nov˘mi texty?
V‰echny písnû zazní s nov˘mi ãesk˘mi texty, s jedinou v˘jimkou, a tou je krásn˘ gospel, kter˘ by
byl hfiích nezpívat v anglickém originále. A doãkáte
se i té Babiãky, ale jen na chvilku.
Orchestrace – co si pod tím pfiesnû mÛÏe laik pfiedstavit?
Orchestrace nebo aranÏmá, to je velmi ‰irok˘
pojem, v podstatû to znamená pfievedení nûjaké
fieknûme klavírní hudby do plného orchestru. Ale
taky to mÛÏe znamenat to, Ïe autor zapíská osm
taktÛ nûjaké melodie a fiekne aranÏérovi – udûlej
mi z toho osm minut muziky. To je orchestrace
v americkém pojetí. (smích)
Byla tato práce nûãím v˘jimeãná?
V˘jimeãná – snad jenom sv˘m rozsahem, protoÏe

Text: (jih),
foto: jef Kratochvil

Na zku‰ebnû
s Ralphem Siegelem

15

Dokoran_duben_2015_Sestava 1 27.03.15 11:07 Stránka 16

BISKUPSK¯ DVÒR 2015
open air pﬁedstavení pod vûÏemi Petrova
JiÏ po‰esté oÏije chladná dlaÏba a tichá zákoutí Biskupského dvora Moravského zemského
muzea v Brnû napínav˘mi, dojemn˘mi i komick˘mi pﬁíbûhy, vyprávûjícími osudy v˘znamn˘ch
ãesk˘ch historick˘ch osobností. MdB ve spolupráci s Moravsk˘m zemsk˘m muzeem a reklamní spoleãností SNIP & CO tentokrát pﬁedstaví divákÛm ãtyﬁi inscenace MdB, z toho
dvû zcela pÛvodní a psané právû pro tento jedineãn˘ brnûnsk˘ prostor.
Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán, Karel Cón:
MENDEL ANEB VZPOURA HRÁ·KÒ
hudební komedie o vûhlasném genetikovi
Ve svûtové premiéfie uvedeme pfiíbûh snad svûtovû nejproslulej‰ího BrÀana – zakladatele genetiky
Gregora Johanna Mendela, opata augustiniánského klá‰tera na Starém Brnû. NepÛjde v‰ak
o tradiãní Ïivotopisné drama, ale o komediální zpûvohru s pÛvodními písnûmi, v níÏ do Mendelova osudu vstupují rozliãné brnûnské legendy (neboÈ autofii vnímají Mendela jako brnûnsk˘
stfiedobod a erb Brna, s jehoÏ osobou spojují nejrÛznûj‰í brnûnské m˘ty) a v níÏ se koneãnû dozvíme také to, co na opatovy experimenty fiíká sám starobrnûnsk˘ hrách.
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrajeme 21. – 26. ãervna a 5. – 7. ãervence 2015
Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán, Karel Cón:
BARON TRENCK
v˘pravná legenda se zpûvy
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrajeme 28. a 29. ãervna 2015
Alan J. Lerner, Frederick Loewe:
MY FAIR LADY (ZE ZEL≈ÁKU)
muzikálová komedie
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrajeme 1. – 3. ãervence 2015
Karel Svoboda, Zdenûk Podskalsk˘,
Jifií ·taidl, Eduard Kreãmar:
NOC NA KARL·TEJNù
legendární ãesk˘ muzikál
ReÏie: Igor Ondfiíãek
Hrajeme 9. – 12. ãervence 2015
Pfiedstavení probíhají v Biskupském dvofie ve vnitfiním areálu
Moravského zemského muzea v Brnû (vstup na pfiedstavení od Zelného trhu).
Pfiedstavení se zaãátkem ve 20.30 hodin se hrají ve venkovních prostorách za kaÏdého poãasí.
Vstupenky lze zakoupit jiÏ nyní v pokladnách Mûstského divadla Brno,
Lidická 12, 602 00 Brno, nebo online na www.mdb.cz.
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hrajeme

jehoÏ kon‰elstvo je rozhádané, prolezlé korupcí, podvÛdky a intrikami, a kde místní uãitel, nejãestnûj‰í postava hry, se tomu neumí postavit. Nakonec se v‰ak
tváfií v tváfi ohroÏení z mocné sousední zemû Yberland
a za vydatné pomoci dvou zbûhl˘ch yberlandsk˘ch
ÏoldnéfiÛ, ktefií se k nim pfiipojí, eidam‰tí semknou
a prokáÏí neãekanou vÛli a soudrÏnost. Plejáda plastick˘ch komediálních figur a figurek, povûstn˘ slovní
humor V+W a nesmrtelné JeÏkovy hity jako Holduj
tanci, pohybu, Vy nevíte, co je stfiedovûk nebo Sláva mu,
on je pa‰ák – i to jsou jedny z mnoha dÛvodÛ, proã
pfiivítat TûÏkou Barboru na jevi‰ti âinoherní scény
Mûstského divadla Brno.
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Michal Isteník, Jifií Ressler, Zdenûk Junák, Evelína Kachlífiová nebo Markéta Sedláãková, Patrik Bofieck˘, Lucie Zedníãková, Vojtûch Blahuta, Ladislav
Koláfi, Jakub Uliãník a dal‰í.

Dennis Martin, Christoph Jilo,
Wolfgang Adenberg:
OSTROV POKLADÒ
Robert Louis Stevenson se narodil v roce 1850 ve skotském Edinburghu. Od narození trpûl tuberkulózou,
a proto znaãnou ãást dûtství strávil v posteli a poslouchal vyprávûní pirátsk˘ch historek svého otce, v˘znamného stavitele majákÛ. Thomas Stevenson si pro svého
syna pfiedstavoval podobnou kariéru, proto byl velice
zklaman˘, kdyÏ se Louis rozhodl stát se spisovatelem.
Mezigeneraãní spory a nepochopení mezi otcem
a synem jsou také jednou z hlavních dûjov˘ch linek nového muzikálu, kter˘ u nás bude mít svûtovou premiéru. Nûmeãtí autofii Dennis Martin a Christoph Jilo
jsou u nás známí jiÏ díky úspû‰nému muzikálu PapeÏka. Ve svém novém pfiíbûhu spojují skuteãn˘ Ïivot
spisovatele Stevensona s pfiíbûhem jeho nejznámûj‰í
knihy Ostrov pokladÛ. Zromantizovan˘ svût pirátÛ, nekoneãn˘ch mofisk˘ch scenérií, nedobytn˘ch lodí, pust˘ch ostrovÛ a zakopan˘ch pokladÛ se zde prolíná
s realistick˘mi problémy mladého muÏe, kter˘ se navzdory otci vydává za sv˘m snem, odjíÏdí do PafiíÏe,
aby zde v centru nespoutané bohémy na‰el nejen téma
pro svou prvotinu, ale také potkal svou Ïivotní lásku
Fanny Osbourneovou. Její syn Lloyd je Louisovi nejen
mlad˘m pfiítelem, ale také prvním ãtenáfiem a zároveÀ
i inspirací pro novou knihu o pirátech. Mal˘ Lloyd se
ve fiktivním pfiíbûhu stává Jimem Hawkinsem a i dal‰í
postavy skuteãného Ïivota oÏívají v knize jako posádka
slavné Hispanioly, jako jednonoh˘ John Silver ãi pomaten˘ Ben Gunn. Jak to tentokrát dopadne se slavn˘m pokladem kapitána Flinta i samotn˘m osudem
Roberta Louise Stevensona se diváci Hudební scény
pfiesvûdãí v dobrodruÏném muzikálu plném nádherné
fantazie.
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Luká‰ Janota nebo Ale‰ Slanina, Hana Holi‰ová
nebo Ivana VaÀková nebo Lucie Bergerová, Martin
Havelka nebo Ladislav Koláfi, Petr ·tûpán nebo Jakub
Zedníãek nebo Jozef Hru‰koci, Jifií Mach nebo Du‰an
Vitázek a dal‰í.

Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière:
JMÉNO
Vincent je ãtyfiicátník v nejlep‰í formû, úspû‰n˘,
a tedy i ‰Èastn˘ makléfi s nemovitostmi; ‰Èastn˘ o to
víc, Ïe oãekává narození prvního potomka. Zrovna se
dostavil na opulentní veãefii, kterou ve svém bytû pofiádá jeho mlad‰í sestra Elisabeth a jeho ‰vagr Pierre,
profesor literatury. Malou rodinnou se‰lost doplÀuje
VincentÛv kamarád od ‰kolky Claude, nyní pozounista symfonického orchestru a jen zdánlivû pfiiboudl˘
chlapík, kterého v‰ak v‰ichni zúãastnûní pokládají bezmála za ãlena rodiny (a jak se vposled ukáÏe, ono „bezmála“ není zcela na místû). Je‰tû se ãeká na Annu,
Vincentovu tûhotnou partnerku, která vÏdy a v‰ude
chodí pozdû. K ukrácení chvíle poslouÏí radostn˘
bombov˘ útok na Vincenta v podobû otázek stran
jeho otcovství. BliÏní zejména zajímá, jak se 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…
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.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Alena Antalová, Viktor Skála, Martin Havelka,
Jakub Uliãník a Viktória Matu‰ovová.

Jifií Voskovec, Jan Werich, Jaroslav JeÏek:
TùÎKÁ BARBORA
Hry Jifiího Voskovce a Jana Wericha se mohou zdát
neoddûlitelnû spjaty s osobnostmi sv˘ch autorÛ, na
stranu druhou se uÏ dávno staly trvalou souãástí zlatého fondu ãeské dramatiky. TûÏká Barbora mezi v‰emi
díly V+W vyniká brilantním humorem obou autorÛ
i zcela kouzeln˘m nadãasov˘m poselstvím. Pfiíbûh je
posazen do malého holandského mûsteãka Eidamu,
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činoherní scéna

Program dUben

hudební scéna

1.4. st 19.00 Škola základ života

1.4. st 18.00 johnny blue

2.4. čt 19.00 johnny blue

2.4. čt 18.00 Škola základ života

3.4. pá 19.00 donaha!

4.4. so 19.00 donaha!

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

7.4. út 19.00 johnny blue

A6/AB6

9.4. čt 19.00 johnny blue

A3/AB3

9.4. čt 19.00 Podivný případ se psem

10.4. pá 19.00 johnny blue

11.4. so 19.00 brouk v hlavě

11.4. so 19.00 johnny blue

15.4. st 19.00 strýček váňa

16.4. čt 19.00 mrtvé duše

17.4. pá 19.00 mrtvé duše

18.4. so 19.00 jméno

19.4. ne 19.00 jméno

20.4. po 19.00 jméno

21.4. út 19.00 Princ homburský

28.4. út 19.00 jméno

29.4. st 19.00 dokonalá svatba

30.4. čt 19.00 skleněný pokoj

PPP/P18
PP1

Flashdance

A6
D
AB1

24.4. pá 19.00 skleněný pokoj

27.4. po 18.00 jméno

17.4. pá 18.00 Flashdance

AB4

A4

26.4. ne 19.00 jméno

16.4. čt 18.00 Flashdance

A2

22.4. st 17.00 elPis 20

25.4. so 18.00 skleněný pokoj

C4

15.4. st 19.00 Flashdance

A1

C2

23.4. čt 19.00 skleněný pokoj

C2/E2

12.4. ne 18.00 johnny blue

12.4. ne 18.00 brouk v hlavě

14.4. út 19.00 těžká barbora

C5/E5

11.4. so 14.00 johnny blue

10.4. pá 19.00 Podivný případ se psem

13.4. po 19.00 těžká barbora

SP

3.4. pá 19.00 johnny blue

8.4. st 19.00 johnny blue

7.4. út 18.00 sugar! (někdo to rád horké)

Mûstského divadla Brno

A4/AB4

4.4. so 19.00 johnny blue

4.4. so 14.00 donaha!

Hudební scény

19.4. ne 19.00 benátský kupec

20.4. po 19.00 benátský kupec
22.4. st 19.00 dUch

A5

23.4. čt 19.00 dUch
24.4. pá 19.00 dUch

E7

25.4. so 14.00 dUch

SP

25.4. so 19.00 dUch

AB2

26.4. ne 14.00 dUch
26.4. ne 19.00 dUch

C4

27.4. po 19.00 dUch

28.4. út 18.00 dUch

18
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hoStování

PREmiéRA

činoherní scéna

1.5. pá 19.00 skleněný pokoj

2.5. so 19.00 skleněný pokoj

vEřEjná gEnERálkA

Program Květen

hudební scéna

1.5. pá 14.00 let snů lili

AB5

5.5. út 19.00 těžká barbora
7.5. čt 19.00 jméno

AB3

9.5. so 19.00 jméno

E5

8.5. pá 19.00 jméno

10.5. ne 18.00 donaha!

3.5. ne 14.00 let snů lili

E2

3.5. ne 18.00 let snů lili

A4

Let snÛ LILI

AB6

13.5. st 19.00 jméno

C2

15.5. pá 19.00 jméno

C4

14.5. čt 19.00 jméno
17.5. ne 18.00 jméno

18.5. po 19.00 dvojitá rezervace

15.5. pá 14.00 ostrov pokladů

15.5. pá 19.00 ostrov pokladů

16.5. so 19.00 ostrov pokladů

17.5. ne 19.00 ostrov pokladů

C5

19.5. út 19.00 strýček váňa

A2015

21.5. čt 18.00 Podivný případ se psem

Z2015

20.5. st 19.00 strýček váňa

Mûstského divadla Brno

2.5. so 18.00 let snů lili

11.5. po 19.00 donaha!

12.5. út 19.00 jméno

Hudební scény

2.5. so 14.00 let snů lili
AB1

6.5. st 19.00 těžká barbora

DERniéRA

1.5. pá 18.00 let snů lili

3.5. ne 18.00 skleněný pokoj
4.5. po 19.00 těžká barbora

DivADElní kluB

18.5. po 19.00 ostrov pokladů

19.5. út 19.00 ostrov pokladů

R2015

A5/AB5
P
D/E7
A1/AB1

20.5. st 19.00 ostrov pokladů

A2/AB2

22.5. pá 18.00 ostrov pokladů

A4/AB4

21.5. čt 19.00 ostrov pokladů

A3/AB3

23.5. so 14.00 ostrov pokladů

22.5. pá 19.00 Podivný případ se psem

23.5. so 19.00 Podivný případ se psem

23.5. so 19.00 ostrov pokladů

25.5. po 19.00 těžká barbora

25.5. po 18.00 ostrov pokladů

24.5. ne 18.00 ostrov pokladů

A6/AB6

26.5. út 18.00 těžká barbora

26.5. út 19.00 ostrov pokladů

SP

30.5. so 19.00 skleněný pokoj

28.5. čt 19.00 ostrov pokladů

24.5. ne 18.00 těžká barbora

27.5. st 18.00 skleněný pokoj

31.5. ne 19.00 skleněný pokoj

27.5. st 18.00 ostrov pokladů

C2/E2

29.5. pá 19.00 ostrov pokladů

C4

30.5. so 18.00 ostrov pokladů
31.5. ne 14.00 ostrov pokladů
31.5. ne 18.00 ostrov pokladů

19
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matik Simon Stephens, a to s v˘jimeãn˘m diváck˘m i kritick˘m ohlasem. Pouh˘ rok po lond˘nské
premiéfie uvedlo tento nev‰ední pfiíbûh na jevi‰ti âinoherní scény Mûstské divadlo Brno.
ReÏie: Mikolá‰ Tyc
Hrají: Vojtûch Blahuta, Hana Holi‰ová, Alena
Antalová, Igor Ondfiíãek, Miroslava Koláfiová,
Jana Musilová, Milan Nûmec, Ale‰ Slanina, Zdenûk Bure‰ a Eli‰ka Skálová.

Anton Pavloviã âechov:
STR¯âEK VÁ≈A
Dûj se odehrává na zapadlém venkovském statku,
kam pfiijíÏdí penzionovan˘ profesor Serebrjakov
se svou mladou a krásnou Ïenou Jelenou. Na
statku hospodafií bratr profesorovy první Ïeny
Vojnickij – str˘ãek VáÀa, a SoÀa, Serebrjakova
dcera z prvního manÏelství. Náv‰tûva honorace
z mûsta obrátí zabûhnut˘ chod hospodáfiství naruby. Snídá se v poledne, obûdvá veãer. Îeny pijí,
zpívají a pláãou nad promarnûn˘mi moÏnostmi.
MuÏi pijí, zpívají a pláãou nad promarnûn˘mi
moÏnostmi je‰tû o poznání více. A úroda zatím
hnije. Serebrjakov b˘val VáÀov˘m idolem; ve vífie
v profesorovy schopnosti na nûho VáÀa dlouhá
léta ochotnû dfiel a zfiekl se vlastních ambicí. Teì
se v‰ak vyjeví, Ïe profesor je jen nadutá vûdecká
nula a egoistick˘ parazit. VáÀa uÏ nemá proã Ïít…
Inu, souboj vá‰ní, sebeklamÛ, rozbit˘ch iluzí, nenaplnûn˘ch nadûjí a neopûtovan˘ch lásek: nadmíru pÛsobiv˘ nadãasov˘ obraz zpÛsobu Ïivota
druhu homo sapiens. Hru plnou humoru
a smutku napsal doktor âechov pfied sto dvaceti
roky, ale to ãechovovské trápení, trapnosti a smû‰nosti nám nejsou vÛbec vzdálené…
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Viktor Skála, Petr ·tûpán, Zdenûk Junák,
Ivana VaÀková, Lenka Janíková nebo Svetlana Janotová, Jan Mazák, Miroslava Koláfiová, Eva Jelínková, Patrik Bofieck˘ a Jaroslav Zádûra.

Martin Lingnau, Jurrian von Dongen, Koen
van Dijk:
LET SNÒ LILI
Tfiináctiletá holãiãka Lili hledá své místo ve svûtû.
S rodiãi se neustále dohaduje o tom, co by mûla
a nemûla dûlat, rodiãe sami se spolu ãasto hádají
a vytváfiejí tak kolem sebe nepfiíjemnou atmosféru. Dosud bylo pro Lili velkou radostí vyrábût
s babiãkou Knihu elfÛ, malovat do ní obrázky, vym˘‰let pfiíbûhy. Kamarádi se jí ale vysmívají, Ïe
uÏ je na podobné fantazírování velká. KdyÏ se
tedy Lili na zaãátku na‰eho pfiíbûhu znovu ocitá
u babiãky, nechce uÏ její vyprávûní o Elfí fií‰i poslouchat. Jakmile Lili usne, zaãnou se ov‰em dít
podivné vûci… Z Elfí fií‰e pfiilétá Aloe, elf svûtlu‰ka, a hledá svoji ztracenou sestfiiãku Amyru.
Ukazuje se, Ïe král elfÛ Oberon má velké starosti,
neboÈ dosud mírumilovn˘ trollí národ se pod vedením urputného FÛriuse snaÏí elfy vystrnadit
z jejich území. Elfové pfiicházejí o svou magickou
sílu, která dokáÏe svût harmonizovat, neboÈ lidé
na nû pfiestávají vûfiit. Lili se tedy s babiãkou vydává na cestu, na které je ãeká dobrodruÏn˘
pokus o záchranu Elfí fií‰e. Po cestû potkávají
trolla Nemotoruse, kter˘ touÏí b˘t elfem, do cesty
se jim postaví i popleten˘ FÛriusÛv ‰pion Netop˘rus. Zaãne díky Lili v Elfí fií‰i znovu padat kouzeln˘ prach? Podafií se Oberonovi a jeho Ïenû
Titanii znovu nastolit klid mezi elfy a trolly?
A jak je to vlastnû s babiããinou minulostí? A stalo
se to v‰echno doopravdy, nebo to byl jen sen?
Napínav˘ pfiíbûh pln˘ zázraãn˘ch postav a prostfiedí, kter˘ je protkán krásn˘mi písnûmi, je
urãen pro celou rodinu.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Alena Antalová nebo Jana Musilová, Petr
Gazdík nebo Milan Nûmec nebo Igor Ondfiíãek,
Katefiina Marie Fialová nebo Natálie Grossová,
Jana Gazdíková nebo Lenka Bartol‰icová, Jan
Apolenáfi nebo Luká‰ Vlãek, Luká‰ Janota nebo
Jakub Uliãník a dal‰í.

Mark Haddon, Simon Stephens:
PODIVN¯ P¤ÍPAD SE PSEM
Christopheru Booneovi je patnáct let a má rád ãísla.
Christopheru Booneovi je patnáct let, má rád ãísla,
matematiku, Ïije sám se sv˘m otcem a je autista.
Christopher Boone je autista a dokáÏe z hlavy vypoãítat, kolik je 2 na 45. Christopher Boone postupuje
vÏdy pfiísnû logicky a rozhodne se vy‰etfiit nejvût‰í záhadu ve svém okolí – kdo zabil Wellingtona, pudla
jeho sousedky paní Shearsové. Christopher Boone
zjistí, kdo zabil Wellingtona, ale následkem toho
zaãne jiné, mnohem vût‰í pátrání...
Prazvlá‰tní detektivka souãasného britského autora
Marka Haddona spojuje napûtí, laskav˘ humor
i siln˘ pfiíbûh o hledání sv˘ch kofienÛ a o tûÏkosti
lásky k postiÏenému dítûti tak dovednû, Ïe její autor
za ni byl ocenûn v roce 2003 prestiÏní Whitbreadovou cenou za nejlep‰í britskou knihu roku. V roce
2012 ji zdramatizoval pro lond˘nské Národní divadlo HaddonÛv pfiítel, renomovan˘ britsk˘ dra20
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strýček váňa
hořká každodenní komedie
obyčejných lidí

činoherní scéna

15. dubna, 19. a 20. května 2015

Princ homburský
romantické drama cti

činoherní scéna

21. dubna 2015

let snů lili

rodinný fantasy muzikál

hudební scéna

1. – 3. května 2015
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Mark Haddon
Simon Stephens

V

G
režie Mikoláš Tyc

hrajeme na činoherní scéně

9. a 10. dUbna, 21. – 23. Května 2015
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VídeĖská 108, 619 00 Brno, tel.: +420 547 423 211, fax: +420 547 423 221, e-mail: arko@arko-brno.cz, www.arko-brno.cz

GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEB
ekologické a vodohospodáĜské
stavby
provozování vodohospodáĜských
zaĜízení
pozemní stavby
inženýrské a dopravní stavby
zajištČní projektové dokumentace
zajištČní stavebního povolení
zrychlené stavební Ĝízení
a kolaudaþní souhlas
inženýrská þinnost pĜi realizaci díla

Držitel certifikátĤ:
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Jiří Voskovec
Jan Werich
Jaroslav Ježek

režie Stanislav Slovák

13. a 14. dUbna 2015

hrajeme na činoherní scéně
25
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naPsali o nÁs

materiální, bojuje o lásku svého muÏe. Toho ztvárÀuje Petr ·tûpán, kter˘ opût dokazuje, Ïe patfií
k hereck˘m sázkám na jistotu. Je uvûfiitelnû dobrosrdeãn˘, cynick˘ a racionální, i kdyÏ se s pfiíchodem prostitutky Katy podvoluje emocím a touze.
Pochybuje, miluje – kaÏdou ze „sv˘ch“ Ïen jinak.
Pfiesto si stále kdesi uvnitfi sebe h˘ãká svût vlastních
emocí.
Prostitutku a ‰vadlenu Katu dokázala ve v‰ech jejích Ïivotních radostech i strastech v˘teãnû zpodobnit Svetlana Janotová, stûÏejní roli pak v pfiíbûhu
zaujímá nejlep‰í pfiítelkynû Liesel – vnitfinû silná

SKLENùN¯M POKOJEM
V MùSTSKÉM DIVADLE BRNO
PROBLESKUJE GEJZÍR EMOCÍ
Z proslulého románu Simona Mawera inspirovaného osudem vily Tugendhat vytvofiil reÏisér Stanislav Mo‰a poutavou inscenaci o lásce, bolesti
a lidském údûlu.
Vila Tugendhat. Architekt Ludwig Mies van der
Rohe. Osud rodiny Tugendhatov˘ch. Mûsto Brno.
Onyxová stûna a skla tak velká, Ïe stírají hranici
mezi vnitfiním a vnûj‰ím prostorem. To v‰e britsk˘
spisovatel Simon Mawer pfietavil s neskr˘vanou
dávkou fantazie do románu Sklenûn˘ pokoj, kter˘
se stal svûtov˘m bestsellerem. To proto se z TugendhatÛ stali Landauerovi, z vily Tugendhat vila Landauer, Brno se promûnilo v Mûsto a architekt van
der Rohe v Rainera von Abta.
Bylo jen otázkou ãasu, kdy po textu sáhnou filmafii
a divadelníci. Ve svûtové premiéfie román na divadelní jevi‰tû pfienesl Stanislav Mo‰a z Mûstského divadla Brno, a to v sobotu veãer za osobní úãasti
autora. Mawer nechal reÏisérovi volnou ruku a jak
po premiéfie fiekl: „I kdyÏ jsem jazyku hercÛ nerozumûl, vnímal jsem kaÏdé jejich slovo, gesto, kaÏdou proÏitou emoci.“ âímÏ vystihl pfiesnû to, co se
v novém nastudování podafiilo: Sklenûn˘ pokoj diváka strhne hlavnû sv˘m pfiíbûhem a hereck˘mi v˘kony, i kdyÏ v˘tvarné pojetí scény a kost˘mÛ je
vizuálním proÏitkem samo o sobû.
Mo‰ovi se podafiilo najít inscenaãní klíã, pomocí
nûhoÏ Sklenûn˘ pokoj suverénnû odemkl: zkompiloval pfiítomné s minul˘m, nechal se vést pfiíbûhem
a uchopil jej v novém, neotfiele divadelním rozmûru. To, Ïe k textu pfii dramatizaci pfiistupoval aÏ
pietnû a nechal na jevi‰ti oÏít právû ty etudy a charakterové rysy figur, které diváci ve v˘sledku spatfií,
je jeho autorskou i reÏijní v˘sadou. Stejnû jako to,
Ïe závûr pfiíbûhu pfiedsunul do roku 1968 – na rozdíl od knihy, která konãí aÏ v letech devadesát˘ch.
Ústfiední manÏelskou dvojici Liesel a Viktora Landauerov˘ch ztvárÀují Pavla Vitázková a Petr ·tûpán.
Vitázková se v tak v˘razné a vnitfinû rozpolcené ãinoherní roli pfiedstavuje po dlouhé dobû a je velmi
pfiesvûdãivá. Je Ïenou milující i apatickou, zatrpklou i touÏící po citech, které druhému pfiikázat
nelze. Coby bohatá dáma, jeÏ si mÛÏe dopfiát v‰e

Hana Hanáková. Tu skvûle nastudovala Ivana VaÀková. Vstoupí-li do dûje Hana, v‰e zaÏité a samozfiejmé rozmetá na padrÈ, ov‰em s elegancí jí vlastní.
KaÏdou vtefiinou VaÀková na jevi‰ti ãelí spletitému
Ïivotnímu osudu, kter˘ zavr‰uje Hanino smífiení
a fyzické i vnitfiní vyãerpání. âas je neúprosn˘,
podvoluje se mu forma i obsah. Ve vile Landauer
i kdekoliv jinde.
Typovû i herecky stoprocentní je také Igor Ondfiíãek, kter˘ ve své figufie vûdce a pfiíslu‰níka SS citlivû
mísí sebejistotu s rozpaãitostí a vûdecké argumenty
s emocemi, i kdyÏ nakonec beztak pfievládne zlo,
fyzická síla a nacistické cíle.
S protipóly fieãeného i proÏitého si pohrávají nejen
herci, ale i celé nastudování. A stejnû jako je pro
Mawera ústfiední neustálá tenze mezi ideálnû vykonstruovan˘m prostorem a reáln˘m Ïivotem
v nûm, tak i Mo‰a sází na pfiítomnost protikladÛ,
formálních i obsahov˘ch: realita – sny, rozum –
emoce, víra – beznadûj, láska – nenávist, uniformní
– jedineãné, svûtlo – tma, slepota. To v‰e je souãástí
ÏivotÛ vystupujících postav, to v‰e brnûnská inscenace mísí v tempu, jenÏ je v úvodu hodnû hektické
a v závûru snad aÏ pfiíli‰ rozvolnûné. Pfiesto inscenace nedá divákovi v tom nejlep‰ím slova smyslu
26
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vydechnout. Dûj je vsazen do rámcovû ucelen˘ch
obrazov˘ch v˘stupÛ. KaÏd˘ z nich lemuje svûteln˘
pfiedûl, ale je vÏdy jedno gesto, jedna postava, co
zÛstane v kuÏelu nasvûtlena tak, Ïe nechává v divákovi doznít vyfiãené. V pozadí neru‰enû plyne pfie-

vadelnûním tohoto pfiíbûhu se pomysln˘ oblouk
rozpíná je‰tû o nûco dál. Energie jednoho brnûnského domu se pfielévá ze století do století, z reality
do svûta iluzí, ze slov na papífie do podmaniv˘ch
hereck˘ch gest. Inscenace Sklenûn˘ pokoj je nejaktuálnûj‰ím pfiíkladem toho, co dokáÏe souãasné
Mûstské divadlo Brno nabídnout – dramaturgicky,
herecky, reÏijnû i v˘tvarnû.
Markéta Stulírová,
Brnûnsk˘ deník, 9. 2. 2015
BRNO MAGICKÉ PODLE BRITA SIMONA
MAWERA
Jako dosud nikdy v minulosti stalo se Brno pfiedmûtem zájmu historikÛ a romanopiscÛ. A v jaké
kvalitû! Kniha Simona Mawera Sklenûn˘ pokoj je uÏ
svûtovû proslulá, a nejenom proto, Ïe v centru jeho
pozornosti se ocitla vila Tugendhat, perla moderní
svûtové architektury, nejvût‰í dílo Nûmce Ludwiga
Mies van der Rohe na evropském kontinentu.
První, koho napadlo pfienést pfiíbûh majitelÛ vily,
lidí kolem nich a doby, která je naz˘vána nejãastûji
divn˘m stoletím a ovlivnila jejich osudy, je Stanislav Mo‰a a jeho brnûnské Mûstské divadlo.
MawerÛv The Glass Room je literární fikcí s prÛhlednou inspirací mûsta, vily a lidí v nich konkrétními reáliemi. Aby je pak Mo‰a s pouÏitím
pfiekladu Luká‰e Nováka v dramatizaci BrÀanÛm
nekonkretizoval! Jeho hra má ale i vlastní vklad shrnuteln˘ do repliky jedné z postav pfiíbûhu: Láska
k jednomu ãlovûku neznamená nenávist k druhému.
Sklenûn˘ pokoj je oslavou lidské ãinorodosti a usilování o souÏití v ãasech, ve kter˘ch o kvalitû Ïivota
je‰tû nerozhodovala rasová pfiíslu‰nost ani ideologie. V Brnû to byl nepochybnû intelektuální a prÛmyslov˘ v˘kvût ãeské, nûmecké a Ïidovské
komunity.
Ano, ve Sklenûném pokoji nechybí ani âecháãek
v mírnû nadsazeném projevu Michala Isteníka.
Jeho Laník je oním závistiv˘m a vyãÛran˘m sluÏebníkem kaÏdého reÏimu. Jinak ale pfievaÏují noblesa,
velkorysost, rozmach, prosperita.
Pravda, trochu se pozapomnûlo tfieba na to, Ïe vilu
dokonãil van der Rohe na prahu svûtové hospodáfiské krize, Mawer ani Mo‰a v‰ak neusilovali o sociální téma, n˘brÏ o oslavu pospolitosti.
Úspûch svûtové premiéry Sklenûného pokoje zhmotÀuje na jevi‰ti brnûnská herecká elita. Petr ·tûpán
a Pavla Vitázková jako manÏelé Landauerovi, zada-

stavba scény, to v‰e za klavírních melodií skladatele
Zdenka Merty. Lyrické, jindy epicky tíÏivé tóny
umocÀující absurditu okamÏikÛ. Je to jako tok
filmu. Stfiih, dûj, stfiih, dûj, v‰e pfiitom souzní a zÛstává propojené v kompaktním celku.
Návody k v˘tvarnému pojetí mûli divadelníci hustû
rozeseté v románovém textu. A reÏisér toho vyuÏívá.
„âistota vjemÛ. AÏ hmatatelná pfiítomnost siluet.
Zdvojené obrazy. Zrcadlení. Svislé nosníky procházející interiérem. V‰echno vypadá jako domek
z kostek.“ To v‰e jsou charakteristiky z knihy pfienesené na jevi‰tû. A stejnû tak „obrazy jako vzpomínky, které se Liesel vybavují.“ Mo‰a jich vytvofiil
pûtapadesát.
Autorem scény je Christoph Weyers. V duchu japonské papírové skládaãky origami vytvofiil tento
nûmeck˘ scénograf nespoãet „prostfiíhan˘ch“ obrazÛ, do nichÏ vkomponoval stromy, vûÏe, známé
siluety mûst a tyto orámované v˘jevy rÛznû vrství
za sebe tak, aby diváka lépe pfienesl do pfiíznaãného
místa – do Brna, Vídnû, Benátek ãi ·v˘carska. Scénické promûny fungují dokonale, a to v úzké
provázanosti se svûteln˘m designem. Ten má
v inscenaci stejnû v˘znamnou úlohu jako scéna samotná. KaÏdá vtefiina hraje svou roli a z technického hlediska je to souhra nároãná, pfiesto v‰e
pÛsobí lehce. Divák je pfiitom paradoxnû natolik
pohlcen˘ herci a dûjem, Ïe je v‰e ostatní druhotné.
Nejen v knize zaznívá, Ïe vila Tugendhat je manifestací krásy. Pokud tento názor pfiijmeme, pak je
MawerÛv román tím nejlep‰ím stvrzením toho, jak
siln˘ úãinek mÛÏe literátova fantazie mít. A se zdi27

Dokoran_duben_2015_Sestava 1 27.03.15 11:09 Stránka 28

vatelé a majitelé vily, Ivana VaÀková coby rodinná
pfiítelkynû Hana, Svetlana Janotová v roli vídeÀské
Îidovky a partnerky chybujícího Landauera, Igor
Ondfiíãek coby Hauptsturmführer Stahl, hledaã
ãistoty árijské rasy, Radka Coufalová, rehabilitaãní
sestra Zdenka.
V dal‰ích rolích se prosazují Rastislav Gajdo‰, Zdenûk Junák, Jifií Mach, Patrik Bofieck˘, Jan Mazák,
Ladislav Koláfi a dal‰í. Znamenité jsou kost˘my
Andrey Kuãerové, scéna Christopha Weyerse, hymnicky velebná hudba Zdenka Merty… V‰e v umûfiené dávce patosu, kter˘ si nejenom vila Tugendhat,
ale i hodnoty, které uchovává, zaslouÏí.
Jifií P. KfiíÏ,
Právo, 12. 2. 2015

a v˘smûchu hodné. Cestou pfii hledání a nacházení
prodejcÛ se diváku (spoleãnû s hlavní postavou i vypravûãem pfiíbûhu v jedné osobû) pfiedstavuje defilé
pitoreskních figur a figurek. ReÏisérce se podafiilo
v˘teãnû sladit v˘kony v‰ech úãinkujících ãlenÛ ãinoherního souboru. KaÏd˘ pfii ztvárnûní individuálních ãrt postavy udrÏuje stejnou spoleãnou
hladinu komické karikaturní nadsázky. Îádn˘
z hercÛ svou roli „nepfiepískne“. Inscenace klade
dÛraz na komplexnost projevu, dÛleÏitou souãástí
je pohybová sloÏka, pantomimika a mimika.
K umocnûní komické nadsázky pfiispívají „klaunovsky“ zabílené tváfie, paruky, extravagantní úãesy
a kost˘my.
Brnûnské Mrtvé du‰e jsou hereck˘m koncertem Michala Isteníka. Pfii skvûlé souhfie se v‰emi herci bez
rozdílu. Ztvárnûní postaviãek v jejich rozliãnosti se
spoleãn˘m rovnítkem pokrytectví i obav z moÏn˘ch následkÛ vlastní ‰patnosti se povedlo. Vyzvednout nûkoho ze souboru zvlá‰È by moÏná bylo
kfiivdou vÛãi ostatním. Hereãky toho nemûly tolik
jako muÏi, o to víc zaujaly pohybovû ve vtipnû fie‰en˘ch kost˘mech Zuzany ·tefunkové-Rusínové.
PÛvodní hudba inspirovaná „ruskou notou“
(Petr Hromádka) v rozmanit˘ch podobách
atmosféru vhodnû dotváfiela.
Jednoduchou scénu Tomá‰e Rusína reÏisérka s invencí zhodnotila. Asi nejvíce zaujalo fie‰ení vyuÏívající posed na prosté
Ïidliãce s opratûmi v rukou, za pomoci
osvûtlení dovedené k dokonalé iluzi ruské
trojky fiítící se nekoneãnou plání velké Rusi.
KdyÏ dojde k odhalení podstaty podnikání
hlavního „hrdiny“, nitro v‰ech aktérÛ se
ocitá v plném svûtle. Sezení místních celebrit
je panoptikální se‰lostí pfii fietûzové konzumaci neodmyslitelné vodky. V‰ichni pfiítomní plni obav aÏ k absurdním závûrÛm
meditují, k˘m v‰ím mÛÏe pfiíchozí ve skuteãnosti
b˘t, co v‰e se za jeho pfiíjezdem asi skr˘vá, co v‰e
(a je toho hodnû) by mohl odhalit.
Hra slovy v úvodu a závûru je jasnû zasazena do ruského kontextu, z celého dûje v‰ak prosakuje dost
samo o sobû pro Rusko a ruského ãlovûka charakteristického. A mnohé, ãemu se Gogol dokázal
vysmát u sv˘ch krajanÛ, má dosah obecnûj‰í, nevyh˘bá se jin˘m národÛm vãetnû na‰ich domácích
du‰í a du‰iãek, aÈ jiÏ mrtv˘m ãi Ïiv˘m.
Jaroslav ·tûpaník,
www.literarky.parlamentnilisty.cz, 14. 10. 2014

BRNùNSKÉ MRTVÉ DU·E
Slavn˘ GogolÛv román Mrtvé du‰e, bfiitkou satiru
na pomûry v tehdej‰ím Rusku i vlastnosti ruského
ãlovûka, adaptovala pro divadlo reÏisérka Hana Bure‰ová spoleãnû se ·tûpánem Otãená‰kem, souãasnû
dramaturgem inscenace. Premiérou hry zahájilo
Mûstské divadlo Brno novou divadelní sezónu.

Dûj románu jako by byl u‰it˘ i na ledacos z na‰í
ãeské a moravské dosud ne zcela „mrtvé“ reality.
Také k nám dorazil nejeden podnikatel s vykutálen˘m projektem, poznali jsme mrtvé du‰e, velrybáfie, a bílé konû nemusejí b˘t v˘hradnû spfieÏením
ruské trojky.
ReÏisérka se od podobn˘ch nabízejících se aktualizací správnû a zcela oprostila. Na scénu uvádí pfiíbûh nákupãího mrtv˘ch du‰í v gogolovském duchu
groteskní nadsázkou, a to tak, Ïe divák mÛÏe vnímat nejen to specificky ruské, ale i to na‰e tuzemské a vlastnû v‰elidské: rysy a vlastnosti smû‰né
28
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DUCH P¤IDAL TRIKY
I KORUPCI NA WALL STREET
Do svého portfolia muzikálov˘ch novinek, které
dfiíve uvádûli na anglické ãi americké pÛdû, pfiidalo
Mûstské divadlo Brno dal‰í poloÏku. V ãeské premiéfie nasadilo muzikál DUCH, kter˘ je adaptací
stejnojmenného romantického filmu z roku 1990.
Muzikál uÏ pro‰el svûtem, ale dosud ho vidûly jen
ãtyfii evropské zemû.

filmového scénáfie Bruce Joel Rubin) prorÛstáním
naznaãen˘ch ÏánrÛ, spoustou technick˘ch fines,
popovû znûjící hudby a zbûsilého tempa vznikla
v Brnû zábava, která bude konvenovat nejen romanticky zaloÏen˘m divákÛm.
ReÏisér inscenace Stanislav Mo‰a je zku‰en˘m autorem podobn˘ch velk˘ch spektáklÛ. Pro svého
DUCHa navrch na‰el ideální spolupracovníky. Scénograf Christoph Weyers vytvofiil dvojúrovÀovou

Jevi‰tní verze Ducha vznikla pfied tfiemi lety v Manchesteru, titul posléze putoval na lond˘nsk˘ West
End a pozdûji se objevil i na Broadwayi. Muzikály
inspirované celuloidov˘m umûním ãi pfiímo divadelní pfiepisy filmÛ nejsou Ïádnou novinkou.
V Mûstském divadle Brno rádi sahají po takov˘ch
dílech, kter˘m cestu ke slávû ãi diváckému úspûchu
klestil nejdfiíve film. Staãí namátkou pfiipomenout
jen v posledních tfiech letech uvedené tituly jako
Donaha!, Mary Poppins, Kvítek z horrroru ãi Flashdance.
Z v˘‰e jmenovan˘ch muzikálÛ se v Brnû vût‰inou
staly divácké hity a nejinak tomu bude zfiejmû
i v pfiípadû DUCHa. Ten ov‰em volí jiné prostfiedky
a témata neÏ jeho pfiedchÛdci. Vedle dojemné love
story, v níÏ mrtv˘ Sam ochrání svoji Ïivou Molly
a aÏ teprve poté jeho du‰e dojde klidu, je to nyní
také napínav˘ pfiíbûh o korupci na Wall Street a navrch vtipná duchafiská fantasy. Zruãn˘m scenáristick˘m (libreto a texty písní vytvofiil sám autor

scénu, která se lehce promûní v rozlehl˘ loftov˘ byt
zamilované dvojice, tunel v metru, pfiijímací kabinet potfie‰tûné ãerno‰ské senzibilky ãi jenom náznakem mobiliáfie v luxusní kanceláfi bankéfiÛ.
K úspûchu pfiedstavení pfiispívají také umné scénické projekce Petra Hlou‰ka a Dalibora âernáka,
jejichÏ promítané videosmyãky jednou velmi dynamizují sborové scény ranní ‰piãky z newyorského
Wall Streetu, jindy tfieba dokonale sugerují levitující duchy v prÛsvitném vagonu podzemní dráhy.
K tomu pfiipoãtûte laserové efekty, které r˘sují onen
tunel do Ïivota po Ïivotû ãi závûreãnou cestu Sama
k nebesÛm, nebo tfieba vzná‰ející se postavy a vzduchem plující pfiedmûty. Na své si tak pfiijdou i diváci, kter˘m mÛÏe dojemn˘ pfiíbûh ústfiední dvojice
pfiipadat místy sladkoboln˘.
Muzikál DUCH se dokáÏe ve tfiech hodinách ve
standardu populární muziky lehce promûÀovat
i hudebnû. Zní cukrkandlovû znûjící dueta, ale
i sviÏná ãísla s ozvukem jazzu, swingu ãi ãerno‰29
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reÏie

Petr Gazdík

Opût jsme se vrátili na jevi‰tû slovenského Istropolisu v Bratislavû, kde
jsme v pfiedchozích letech jiÏ nûkolikrát hostovali s na‰imi inscenacemi.
Tentokrát jsme nad‰enému obecenstvu odehráli ãtyfii pfiedstavení napínavého muzikálu Jekyll a Hyde.

foto: jef Kratochvil
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istroPolis, bratislava

Dokoran_duben_2015_Sestava 1 27.03.15 11:09 Stránka 32

sk˘ch gospelÛ nebo ukázka rapovaného songu.
A hudební nastudování Ïivého orchestru je tady uÏ
tradiãnû pod taktovkou Dana Kalouska záÏitkem.
Svetlana Janotová je ãernovláska jako filmová Demi
Moore a Du‰an Vitázek podobnû urostl˘ hezoun
jako Patrick Swayze. Mnohem dÛleÏitûj‰í neÏ lehká
typová podobnost s hollywoodsk˘mi hvûzdami je
v‰ak jejich schopnost traktovat dojemn˘ tragick˘
pfiíbûh aÏ civilnû, sympaticky a bez oãekávané muzikálové ulepenosti. Oba jsou velmi zku‰en˘mi muzikálov˘mi hráãi, coÏ ostatnû pfii této show jen
potvrzují zpûvem i herectvím.

vervou, Ïe vyvolává salvy smíchu a ovace je‰tû pfied
dûkovaãkou. Jde o koncizní, ze fietûzu neutrÏen˘
a publiku lacinû nenadbíhající v˘kon, v nûmÏ hereãka pfiesnû dávkuje grimasy, intonaãní i gestické
piruety. Její podvodná vû‰tkynû je k smíchu a pfiitom nic neztrácí z lidské opravdovosti.
Muzikál DUCH je ov‰em dílem celého kolektivu.
Nutno pochválit energická sborová ãísla ‰ífiící nakaÏlivou vervu z pohybu a nabízející funkãní a vynalézavou choreografii Hany Kratochvilové.
Pochvalu zaslouÏí i v˘kon Roberta Jíchy jako padoucha Carla, ãi hfimotného a zábavného Ducha
v metru, jak jej nabízí Igor Ondfiíãek.
Triky herecké v kombinaci s tûmi iluzorními a technick˘mi se ve finále slévají do pfiíjemné zábavy,
která vedle emocionálního vkladu pro citlivé povahy nabídne skvûlé duchafiské uvolnûní pro ty otrlej‰í a rozpt˘lení pro v‰echny bez rozdílu. Kouzlí
tady divadelní finty, v˘borné svícení, ‰lapající muzika a sv˘mi v˘kony zejména v‰ichni aktéfii. Není
potfieba vytahovat trochu barvotiskové sdûlení muzikálu o v‰emocné síle ãisté lásky. Siln˘ cit tady samozfiejmû vítûzí, darebáci jsou uvrÏeni do pekla
a Ïiví pfiihlíÏející zjistí, Ïe se u toho dá zaÏít vedle
dojetí také hodnû Ïivotadárné a nikoliv duchamorné legrace.
Lubo‰ Mareãek,
www.echo24.cz, 23. 10. 2014
GOGOL – NÁ· SOUâASNÍK
Rozporupln˘ odkaz Nikolaje Vasiljeviãe Gogola
b˘vá nahlíÏen z rozliãn˘ch zorn˘ch úhlÛ. Velmi
vhodn˘ zvolila pÛvodní dramatizace nedokonãeného románu Mrtvé du‰e, kterou vytvofiili reÏisérka
Hana Bure‰ová a dramaturg ·tûpán Otãená‰ek pro
ãeskou premiéru Mûstského divadla Brno. V proslulé próze s námûtem spekulativního pokusu
o podvodné zbohatnutí pfiesnû vyhmátli bez násiln˘ch textov˘ch úprav adresnou aktuálnost autorova
spoleãensko-kritického pohledu, zasahujícího
dne‰ní pomûry v Rusku i sofistikovanûj‰í korupãní
aféry u nás. My‰lenkovû varovná a jevi‰tnû nápaditá
antiiluzivní inscenace staví na v˘razné stylizaci
a zgroteskÀující nadsázce. V poloze kabaretní revue
s vyrovnanou hereckou sloÏkou exceluje Michal Isteník, ztvárÀující chameleonského hoch‰taplerka
âiãikova v ostr˘ch pfiechodech mezi vlastní postavou a funkcí komentátora.
Vít Závodsk˘,
T˘deník Rozhlas, 10. 11. 2014

Jakousi nevûrohodnou nasládlost obe‰li i pfii
ústfiední melodii muzikálu (ale i filmu), tedy pfii jediném známém hitu veãera, kter˘m je slavná
Unchained Melody uÏ z roku 1955. Kfiehk˘ milostn˘ song proslavil Elvis Presley a brnûn‰tí inscenátofii jej zámûrnû jako jediné písÀové ãíslo nechali
zaznít v anglickém originále.
Premiéra DUCHa mûla i jinou devízu. Stal se jí
v˘kon Zdeny Herfortové v roli bláznivé spiritistické
podvodnice Ody Mae, která jediná zprostfiedkovává komunikaci mezi mrtv˘m Samem a Molly.
Herfortová si svou bláznivou a tûlkou naãernûnou
podvodnici v ‰íleném etno obleãku uÏívá s takovou
32
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Nejpopulárnûj‰í hereãka sezóny

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

Pfiíbûh zÛstává samozfiejmû stejn˘, ale film nekopíruje. Ani my s Du‰anem (Du‰an
Vitázek, kter˘ se Slaninou alternuje stejnou roli – pozn. aut.) se nesnaÏíme kopírovat
Patricka Swayzeho, protoÏe by to pÛsobilo akorát tak trapnû. Navíc já jsem paradoxnû film Duch pfiedtím vÛbec neznal. Myslel jsem si, Ïe pÛjde o film Krotitelé
duchÛ. (smích)

Nejpopulárnûj‰í herec sezóny

K¤ÍDLA 2014/2015

B¯T DUCHEM JE ZVLÁ·TNÍ, ALE I FRUSTRUJÍCÍ POCIT
Posun od lehce vy‰inut˘ch typÛ postav k úspû‰nému bankéfii na Wall Street zaznamenal obsazením do titulní role muzikálu DUCH herec Ale‰ Slanina. âlen Mûstského divadla Brno se navíc pro postavu proslavenou ve filmu Patrickem Swayzem
uãí tfieba hrát na kytaru. „Dennû cviãím poctivû aspoÀ hodinu,“ pfiiznává osmadvacetilet˘ rodák z Klatov.
Muzikál DUCH byl napsan˘ podle stejnojmenného filmu z roku 1990. Jak moc
z nûj vycházíte?

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

Nejpopulárnûj‰í inscenace sezóny (za‰krtnûte)
Nikolaj Vasiljeviã Gogol / Mrtvé du‰e
B. J. Rubin, D. Stewart, G. Ballard / DUCH
Heinrich von Kleist / Princ Hombursk˘
J. Voskovec, J. Werich, J. JeÏek / TûÏká Barbora
M. Lingnau, J. van Dongen, K. van Dijk / Let snÛ LILI
Simon Mawer / Sklenûn˘ pokoj
Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière / Jméno
Stanislav Mo‰a, Ralph Siegel / Johnny Blue

Dennis Martin / Ostrov pokladÛ
S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón / Mendel
aneb Vzpoura hrá‰kÛ

PRINC HOMBURSK¯ ANEB HRA PLNÁ PROTIKLADÒ
Prostá, nicménû funkãní a vlastnû polyfunkãní scéna je doplnûna nanejv˘‰e impresivními svûtly, ãernobílé kost˘my ladí s ãernobíl˘m pojetím postav, ale neladí s civilním a soudob˘m obleãením vojákÛ a dÛstojníkÛ, ktefií po celou dobu hry jsou
stále na bitevním poli. Soudobé obleãení a soudobá scéna kontrastuje s ponûkud
archaickou jevi‰tní mluvou. I kdyÏ pfiekladatel dÛslednû pouÏíval nynûj‰í slovní zásobu, ponechal pÛvodní ver‰e blankversu z poãátku 19. století. Navíc v textu zÛstaly
nûkteré archaické obraty a rozko‰atûlé pfiímûry, kontrastující s nadãasov˘m vyznûním hry a se soudob˘mi kost˘my. Nakonec i samotn˘ závûr hry je pln˘ protikladÛ
a neãekan˘ch zvratÛ, takÏe vlastnû zÛstává na divákovi, aby sám rozhodl, jak hrdina
dopadl: Byl popraven nebo omilostnûn? Byl hrdina nebo zbabûlec? Ale fieknu vám,
i kdyÏ je hra jako kaÏdá klasika ponûkud rozvláãná, tûch dobr˘ch míst má opravdu
hodnû a závûr je strhující. Nejen herci, ale cel˘ realizaãní t˘m MdB podali profesionálnû vybrou‰en˘ v˘kon.
Vratislav Mlãoch,
www.babocka.vram.cz, 16. 11. 2014

Nejv˘raznûj‰í tvÛrãí poãin
(dramaturgie, scéna, kost˘my, scénická hudba, choreografie,
rekvizity, masky, vlásenky, plakát, program atp.)
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...............................................

Adresa, (e-mail):

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

Anketní lístek
vhoìte, prosíme, do anketní schránky
u pokladny divadla nejpozdûji
30. 11. 2015

Mûstské divadlo Brno,
Lidická 12, 602 00 Brno
komerãní odd.: +420 533 316 410
e-mail: komercni@mdb.cz

✄

Jméno:

Dokoran_duben_2015_Sestava 1 27.03.15 11:09 Stránka 34

17.

Dokoran_duben_2015_Sestava 1 27.03.15 11:09 Stránka 35

17. března 2015

aUtor ralPh siegel na zKoUŠce mUziKÁlU johnnY blUe
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A v‰ichni si Èukali na ãelo, protoÏe Duch je pfiece romantická kultovka. Tak jsem si ho potom pustil asi
ãtrnáct dní pfied zaãátkem zkou‰ek.
Jak na jevi‰ti fie‰íte triky a dal‰í efekty?
Myslím si, Ïe triky na scénû jsou mnohdy je‰tû zajímavûj‰í neÏ ve filmu, protoÏe je divák vidí naÏivo.
Nechceme ale dopfiedu nic moc prozrazovat, aby to
bylo pfiekvapení. Snad jen to, Ïe divadlo zakoupilo
tfii speciální lasery a díky nim pouÏijeme úplnû
novou techniku, která u nás dosud nebyla. TakÏe
budeme létat, vzná‰et se, procházet zdí nebo dvefimi.
Ale jak, to neprozradím.

ovlivÀovat. B˘t duchem je frustrující. KaÏdopádnû
je to velmi zvlá‰tní pocit, kter˘ si na jevi‰ti uÏívám,
ale v civilním Ïivotû si ho rád odepfiu.
Nechtûl byste ani alespoÀ takto mlãky pfiihlíÏet u nûkoho konkrétního?
To bych chtûl u Vilmy Cibulkové. Ale ani ne tak b˘t
duch jako její hereck˘ partner. (smích) Mám uÏ pro
nás namy‰lenou i jednu konkrétní divadelní hru, ale
zatím nám ji nikde v divadle nenasadili. Ale tfieba
se to jednoho dne splní.
V létû jste byl v Lond˘nû. Nav‰tívil jste i nûjaké
pfiedstavení na West Endu?
Byl jsem tam t˘den a vidûl jednak úchvatnou ãinohru The War Horse, a pak ‰est muzikálÛ:
The Wicked, Billy Elliot, Bodyguard, Fantom Opery,
Miss Saigon a Charlie and The Chocolate Factory.
Lístky jsme si vÏdy poctivû vystáli ve frontû aÏ ten
sam˘ den ráno, takÏe jsme si kolikrát vybojovali
i místa do první fiady uprostfied. Témûfi v‰echno to
byly úÏasné záÏitky, takÏe v Lond˘nû jsem urãitû
nebyl naposledy.
V létû jste se také pfiedstavil v nejnovûj‰ím taneãním
projektu ProArt Company s názvem USPUD. Jak
jste se k této spolupráci dostal?
S Martinem Dvofiákem (‰éf ProArt Company – pozn.
aut.) jsme uÏ pfied dvûma lety dûlali v Besedním domû
inscenaci Pfiíbûh vojáka na hudbu Igora Stravinského
a s brnûnskou Filharmonií. USPUD byl tedy uÏ ná‰
druh˘ projekt, kter˘ jsme pÛvodnû pfiipravili pro vilu
Tugendhat. Je moc fajn, Ïe choreografie vznikají spoleãnû, Martin mi je dûlá pfiímo na tûlo a nenutí mû do
nûãeho, v ãem bych se necítil dobfie.
Míváte pfii tanci vût‰í trému?
Nesrovnatelnû vût‰í! Navíc jsme byli na jevi‰ti jen ve
dvou, já jen v jednoduchém ãerném kost˘mu, takÏe
se za nic neschovám. Tanec je úplnû jin˘ styl jevi‰ tního vyjadfiování, neÏ dûláme v muzikálu. Ale je v˘borné, Ïe si mÛÏu takto odskoãit jinam a nezakrnût.
A tak trochu paradoxnû jsem se za více ménû taneãní
roli v muzikálu Koãky ocitl za loÀsk˘ rok v ‰ir‰í nominaci na Thálii. Tak to mû hodnû pfiekvapilo.
Odkdy tancujete?
Od sv˘ch sedmi let, kdy jsem nastoupil do folklórního souboru Púãik. Tam jsem vydrÏel aÏ do osmnácti, tedy i pfies svoje studia na konzervatofii
a hostování v Mûstském divadle Brno. Zaãal jsem
hrát vlastnû uÏ ve ãtrnácti díky konkurzu do Koloãavy.
Lenka Suchá,
Brnûnsk˘ deník, 14. 10. 2014

Jak moc je pro vás tato role nároãná?
Hodnû, protoÏe skoro neslezu z jevi‰tû. Navíc je to
pro mû snad první „dospûlá role“, protoÏe zatím
jsem hrál vût‰inou lehce vy‰inuté typy. AÈ uÏ to byl
Mickey v Pokrevních bratrech, Dafné v Sugar!, Kornelius Hackel v Hello, Dolly!, Mozart, Jimmy ve
Flashdance, Anastázius v PapeÏce nebo Pavel v Divé
Báfie. Tohle je naopak postava z úplnû jiného sociálního prostfiedí, úspû‰n˘ bankéfi na Wall Street.
Je to tedy pro vás protiúkol?
To asi ne, spí‰ jsem nikoho takového zatím nehrál.
Obná‰í to pro mû i jednu velkou v˘zvu, kterou je
nauãit se hrát na kytaru. Je‰tû neÏ se v muzikálu
stanu duchem, hraji své pfiítelkyni Molly na scénû
Ïivû jednu písniãku. O prázdninách jsem proto dostal od Stanislava Mo‰i email, Ïe pokud uÏ na kytaru
nehraji, mám se to rychle nauãit. V tom má oproti
mnû Du‰an v˘hodu, protoÏe je kytarista a u nás uÏ
hrál napfiíklad v Oãistci. TakÏe já poctivû dennû cviãím a postupnû si vytváfiím mozoly na prstech. Tak
snad je to na dobré cestû.
Chtûl byste b˘t duchem i ve skuteãnosti?
âím víc muzikál zkou‰íme, tím víc zji‰Èuji, Ïe urãitû
nechtûl. Jako duch totiÏ musím pfiihlíÏet situacím,
do kter˘ch uÏ ale nemÛÏu zasahovat a ani je nijak
36

Petr Gazdík připravil pro pacienty Masarykova onkologického ústavu krátké vystoupení.

Na Žlutý kopec v Brně, kde onkologický ústav sídlí, přijela
zazpívat také Viktória Matušovová.

Pacienti i zaměstnanci MOÚ zaplnili vstupní halu Švejdova
pavilonu.

Naši herci se na Žlutý kopec zase brzy vrátí, aby potěšili nemocné i jejich opatrovníky.

Synové Johany Gazdíkové úspěšně hostují v muzikálu Let snů
LILI pod režijním vedením Petra Gazdíka.

Hlavní role v muzikálu Jekyll a Hyde si v sále bratislavské
Istropolis zahráli pánové Petr Gazdík a Dušan Vitázek.

V maskérně Domu odborových služeb jsem u matného zrcadla zastihl Janu Musilovou.

U bufetu se občerstvovali Milan Němec, Andrea Březinová
a Svetlana Janotová, nemohl chybět ani Petr Gazdík.

Herci ve vile tuGendHat

foto: jef Kratochvil

listování

Alena Antalová a Petr Gazdík se vypravili do domů seniorů
v Rajhradě a v Modřicích, aby dámám předali kytičku, dárek
od firmy Carmen flora.

V Rajhradě navštívili Akátový dům.

V Modřicích se podívali do Domova pro seniory.

Na zkušebnách se aranžoval muzikál Johnny Blue.

A v Divadelním klubu se mezitím slavila premiéra komedie
Jméno.

Viktórii Matušovovou podpořila na premiéře rodina ze
Slovenska.

Pánové Petr Vít a Azar Abou zahráli na vernisáži výstavy
v galerii Milana Zezuly.

Výstavu Bohuslavy Olešové nazvanou Princip neurčitosti uvedl Jaroslav Hamža.

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil a Otto Balon Mierny
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Partneři divadla

STR¯âEK
VÁ≈A

15. dubna 2015
na âinoherní scénû

hofiká kaÏdodenní komedie obyãejn˘ch lidí
Profesor Serebrjakov a jeho krásná Ïena Jelena pfiijíÏdí
na venkovsk˘ statek a v‰e je náhle jinak. Jeho oddan˘
pfiíbuzn˘, kter˘ cel˘ Ïivot dfie na statku, aby se ctihodn˘ profesor mohl zab˘vat pouze vûdeckou ãinností, zjistí, Ïe jeho celoÏivotní úsilí a námaha pfiichází
vniveã. Profesor není ani ctihodn˘, natoÏpak vûdecká
kapacita… Hereck˘ koncert pro Viktora Skálu coby
zhrzeného str˘ãka VáÀu, kterému zdatnû sekundují
Zdenûk Junák, Petr ·tûpán, Ivana VaÀková a mnozí
dal‰í.
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MUZIKÁL - hudba RALPH SIEGEL
Scénáø a režie
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cena 25,- kč

nestává se ãasto, abychom mohli v na‰í zemi uvést svûtovou premiéru díla, za kter˘m stojí jeden z nejvût‰ích souãasn˘ch svûtov˘ch hitmakerÛ. KdyÏ mû oslovila berlínská autorská agentura Gallissas, abych
se blíÏe seznámil s hudbou Ralpha Siegela a zváÏil, jestli bych nechtûl napsat scénáfi k novému muzikálu,
kter˘ by vznikl právû s pouÏitím jeho kompozic a písní, poÏádal jsem je, aby mi tedy zkompletovali jeho
dílo, Ïe si ho poslechnu, zváÏím a rozhodnu se. Docela je to pobavilo. Ralph totiÏ za svÛj Ïivot napsal dva
tisíce písní…! Dramaturgové z agentury mi udûlali jak˘si pfiedv˘bûr, kter˘ ãítal na 80 skladeb, a já se zaãal vposlouchávat do jeho hudby. Nakonec jsem kolem jedné z písní zaãal psát pfiíbûh o slepém kytaristovi a zpûváku Johnnym Blue, o jeho talentu, o jeho „k‰eftu“ s ìáblem, o jeho lásce. Psal jsem samozfiejmû ãesky, a kdyÏ jsem dopsal, text pfieloÏen˘ do nûmãiny jsem poslal do Berlína a odtamtud scénáfi
putoval za Ralphem do Mnichova, kde bydlí. Byl nad‰en, a tak jsme si smluvili na‰i první schÛzku u nûho doma. Samozfiejmû jsem byl zvûdav˘ na ãlovûka, kterého jsem velmi blízce poznal, aniÏ bych ho kdy
zatím potkal, pfies jeho hudbu, kterou mimo jiné interpretovala tfieba taková Mireille Mathieu… A tak
jsem se poprvé setkal s energií nabitou bytostí, která mû uvítala mohutn˘m obûtím a spoustou nádhern˘ch slov o na‰em divadle. (âert ví, kdo ho brífoval…) Rychle jsme se pak dostali k povídání si o nové
inscenaci a v‰echno ‰lo aÏ pfiekvapivû hladce, dokud jsme nezaãali fie‰it obsazení funkce, na které bude
v následující pfiípravû díla velice záleÏet – osobu aranÏéra. VÏdyÈ skladby, které jsem pro muzikál zvolil,
a je jich celkem 36, vznikaly v prÛbûhu více neÏ tfiiceti let a kaÏdá z nich mûla logicky své specifické, své
dobû odpovídající hudební aranÏmá. A oba jsme pfiece chtûli, abychom na jevi‰tû uvedli souãasn˘ pfiíbûh
se souãasnou hudbou, kterou musí logicky pfiipravit nûkdo, kdo své profesi nav˘sost rozumí, kdo má kromû mimofiádného talentu i obrovské zku‰enosti, zná Ralphovu hudbu, ztotoÏní se s m˘m pfiíbûhem i se
zpÛsobem, jak˘m ho zam˘‰lím inscenovat. Ralph nabízel ‰piãkové aranÏéry z newyorské Broadwaye nebo lond˘nského West Endu, hlavních mûst muzikálov˘ch produkcí, a já zase mluvil o ãeské, respektive
moravské múziãnosti a schopnostech kolegÛ v mém brnûnském okolí.
Onu nesmírnû nároãnou, objemnou a citlivou práci jsem po rÛzn˘ch peripetiích nakonec svûfiil hudebnímu skladateli a dirigentu na‰eho divadla Karlu Cónovi, kter˘ v‰e, co napsal s orchestrem a zpûváky, i nastudoval. âtrnáct dnÛ pfied premiérou jsme zrealizovali orchestrální zkou‰ku, kdy jsme dílo poprvé kompletnû zahráli a pfiezpívali. Ralph byl ten den poprvé v na‰em divadle a my v‰ichni, muzikanti,
herci a dal‰í kolegové z divadla jsme sledovali muÏe, kter˘ se nebránil skr˘vat ani nad‰ení ani dojetí, kter˘ objímal jednotlivé zpûváky a mnohokrát i Karla Cóna, jemuÏ nakonec pfiede v‰emi fiekl, Ïe by se od
nûho mûli uãit v‰ichni hudební aranÏéfii na celém svûtû…
Právû díky umûní Karla Cóna se ná‰ Johnny Blue „odûl“ do souãasnosti. VÏdyÈ v tom tkví taky jedna z hlavních zásad na‰eho divadla – uvádûní pÛvodních, originálních inscenací, které souãasn˘m jazykem rozmlouvají se sv˘m divákem. Jsou totiÏ na svûtû i taková divadla, která stále dokola nasazují pár
titulÛ v kalkulu, Ïe na hudbu jejich autorÛ pfiijdou diváci podobnû, jako se chodí do muzea na slavné
a populární exponáty. Îivé a skuteãnû souãasné divadlo má v‰ak za svou zásadní povinnost uvádûní dûl,
která vznikají z oné éterické hmoty, která nás obklopuje právû nyní. A v písních Ralpha jsem na‰el tolik
vzácn˘ch melodií, které pfiesnû odpovídají nárokÛm na dramatické dílo, jeÏ zpívá na dechu souãasnosti,
a byla by, jak fiíkává moje maminka, „vûãná ‰koda“, kdyby se Ralphova hudba neobjevila ve své scénické
– divadelní podobû dnes a tady. …a pfiedstavte si – poprvé právû u nás v Brnû!
Na shledanou u nás v divadle, a nejen na pfiedstavení „Johnny Blue“, se s vámi za v‰echny své kolegy tû‰í

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

