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19. a 20. ledna 2016
na âinoherní scénû

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 celoÏivotní úsilí a námaha pfiichází vniveã. Profesor bohuÏel není ctihodn˘, natoÏpak
vûdecká kapacita… Hereck˘ koncert pro Viktora
Skálu coby zhrzeného str˘ãka VáÀu, kterému skvûle sekundují Zdenûk Junák, Petr ·tûpán i Ivana
VaÀková. Hrajeme jen ve dvou reprízách!
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jsou divadla a divadla… Nûkterá okázalá, podobající se ‰lehaãkov˘m dortÛm, jiná na prv˘ pohled
chudiãká, ale mnohdy silou své v˘povûdi pfiekonávající jiná. Jedno z nejlep‰ích pfiedstavení, které jsem ve
svém Ïivotû vidûl, se odehrálo ve sklepû pfiestavûném na divadélko. Podobnû je to i s láskou. Mnohdy se
jí dafií více „v podzámãí neÏ na zámku…“
Pfied pár dny jsem si znovu, uÏ pokolikáté (!), prohlíÏel historickou budovu Národního divadla. Má
nedávno novû zrekonstruovanou fasádu, a snad proto více neÏ jindy vyniká zlatá koruna na její stfie‰e.
Zlatá…! Proã?
Nejprve ãlovûka napadne: „okázalost“… Pak jsem si pfiipomenul hlavní „obsah“ oné budovy a naplnila mû p˘cha nad my‰lením na‰ich pfiedkÛ, ktefií zlatou korunu uloÏili na stánek múz – na místo, od
kterého s oprávnûnou nadûjí oãekávali, Ïe se na nûm budou odehrávat slavnosti lidského ducha obsaÏené v divadelních pfiedstaveních, v tûch, která pí‰ou a realizují aktuální souãasníci pro své souãasníky.
VÏdyÈ právû Ïivé, souãasné divadlo je jedním z nejvy‰‰ích pokladÛ lidské spoleãnosti, a proto má jeho sídlo právo nést „zlatou korunu“…
Z tohoto znaku je nav˘sost zfiejmé, jak velkou úctu vykazovali na‰i pfiedkové právû divadelnímu
umûní. KdyÏ jsme totiÏ jako diváci úãastníky divadelního zázraku, odehrávajícího se i zanikajícího ve spoleãném ãase s jin˘mi diváky, odevzdáváme své my‰lení, své nejniternûj‰í city plnû tomu, co se odehrává
na jevi‰ti. Odevzdáváme svÛj Ïivot jinému typu na‰í existence, kdy se na‰e du‰e i mysl na rÛzn˘ch bázích
propojují s my‰lením autora, jenÏ je zde, v tom kouzelném okamÏiku, zastoupen hercem. Oním hercem,
kterému tak rádi podléháme.
Znáte onen pfiíbûh, kter˘ se dlouho traduje? Na lodi plující po Mississippi hraje herecká spoleãnost
Shakespearova Othella. Dílo vrcholí v okamÏiku, kdy Othello ‰krtí Desdemonu, a tu jeden z divákÛ, plnû zaujat inscenací, vytasí svÛj kolt a Othella, resp. herce, kter˘ ho hraje, zastfielí. Loì zastaví u bfiehu
a probûhne poprava onoho vraÏdícího diváka. Pak jsou on i herec, hrající Othella, spoleãnû pohfibeni. Na
náhrobním kameni je nad jejich neboh˘mi tûly napsáno: „Zde leÏí nejlep‰í herec a nejlep‰í divák, co kdy
Ïili.“
Vstupujeme do nového roku, v nûmÏ, jak pfiedpokládám, si budeme i nadále uÏívat svátkÛ divadla.
Toho divadla, které má své tisícileté kofieny v na‰í evropské kultufie. Divadla hraného na ulici, v bytech
i chrámech ducha zdoben˘ch zlatou korunou – v‰ude, kde se mÛÏe setkat herec s divákem. Toho divadla, které se stalo biologickou potfiebou kaÏdého civilizovaného ãlovûka.
Divadlo v‰ak ke své existenci nezbytnû potfiebuje kromû mnoha rÛzn˘ch „ingrediencí“, jako je napfi.
dobrá parta talentovan˘ch lidí, pfiedev‰ím svobodu. âastûji totiÏ, neÏ by bylo zdrávo, vstupují do lidsk˘ch
dûjÛ totalitní reÏimy, nebo totalitnû uvaÏující jedinci, a ti v‰ichni si osobují mít pravdu naprosto ve v‰em
a rádi urãují jin˘m, co mají dûlat – jaké to divadlo mají hrát.
Z m˘ch zku‰eností, (historick˘ch i zahraniãních), musím upozornit na podmínku pro dobré divadlo
zásadní, a tou není hlavnû prostor, ve kterém se divadelní umûní odehrává, tou je nûco mnohem kfiehãího. A tím je umûlecká svoboda divadla a jeho tvÛrcÛ, která musí b˘t zaruãována dlouhodobû a nezávisle na stávajících pseudopolitick˘ch vykladaãích pravdy, aÈ se za‰tiÈují jakoukoli ideologií.
Pfiejme tedy spoleãnû v‰em divadlÛm tfieba v Ústí nad Labem, na Krymu, v Kladnû, v S˘rii ãi
v Minsku – na celém svûtû – v tom dal‰ím novém roce, aby mohla tvofiit ve svobodném prostfiedí k radosti i uÏitku sv˘ch divákÛ!

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

Christina Rossetti (1830 – 1894), anglická básnífika italského pÛvodu, sestra básníka a malífie
Danteho Gabriela Rossettiho, hluboce oddaná
anglikánské církvi, jejíÏ básnû v sobû spojují náboÏenskou víru, melancholii a procítûnost. Na
ukázku jsem pro vás z její poezie pfieloÏil báseÀ
Sleeping at last…
Miroslav Macek
Koneãnû spí
Koneãnû spí, zbavená obav a vrásek,
koneãnû spí, starosti usnuly s ní,
chladná a bílá, bez pfiátel dlí a lásek,
koneãnû spí.
Srdce uÏ ví, zemdlené srdce uÏ ví,
úzkost a Ïal, v srdci Ïe zpÛsobí zásek,
koneãnû spí, bezesn˘m spánkem uÏ spí.
Tak tvrdû spí. Tu zvoniv˘ ptákÛ hlásek
neprobudí, o boufii pfietûÏko zví.
Kde kvete mák, rud˘ mák a zlat˘ klásek,
koneãnû spí.

„ëábel i Bibli cituje,
kdyÏ mu to pfiijde vhod.“
William Shakespeare (1564 – 1616),
v˘znamn˘ anglick˘ dramatik a herec,
klíãová postava
moderního evropského dramatu
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Partneři divadla

červené komety
Andreas Sauter

Bernhard Studlar

19. Prosince 2015
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Premiéra na činoherní scéně

foto: Tino Kratochvil

reÏie Stanislav Slovák

VALA·SK¯ KRÁL LEAR
V rozmezí dvou sezón potkává herec Bolek
Polívka v Mûstském divadle Brno dal‰í velkou
Shakespearovu figuru. Vedle Hamleta moÏná tu
nejvût‰í. Na jaﬁe loÀského roku zaãal na zdej‰í Hudební scénû jako Ïidovsk˘ lichváﬁ ·ajlok Ïádat
libru masa z dluÏníkova tûla, nyní jako po‰etil˘
Lear pﬁichází o v‰echno. Stalo se tak opût v reÏii
Stanislava Mo‰i a znovu na muzikálovém jevi‰ti
MdB. Totální ztráty obou velk˘ch divadelních hrdinÛ znamenají pro Polívku zisky herecké. Na
jeho shakespearovském kontû se zaãaly umûlecké
profity vr‰it uÏ pﬁi Letních shakespearovsk˘ch
slavnostech, na nichÏ odehrál Falstaffa (2009)
a poprvé i Shylocka (2005). Ale jeho cesta k ‰ílenému králi a jeho stvoﬁiteli zaãala mnohem dﬁíve.
Cítí‰ se uÏ jako shakespearovsk˘ herec?
Odehrál jsem dvakrát Shylocka a pokaÏdé jinak.
Jeden byl v pfiekladu Martina Hilského a druh˘ od
Jifiího Joska. První pfied deseti lety patfiil reÏiséru
Romanu Polákovi, vloni pro zmûnu Benátského
kupce reÏíroval Stanislav Mo‰a. A k tomu Falstaff
a nyní moÏná nejvût‰í Shakespeare v podobû Leara.
Necítím se jako shakespearovsk˘ herec, ale rád
v‰em fiíkám: Mluvíte se shakespearovsk˘m hercem.
Vyslovujte pfiesnû!
S Learem ses uÏ pfied deseti lety zprostfiedkovanû setkal v inscenaci Garderobiér. Jako oblékaã Norman
jsi peãoval o Sira – Milana Lasicu, kterého na

227. pfiedstavení Krále Leara nervové vypûtí a váleãné útrapy pfiemáhají. Napadlo tû pfii tom nûkdy,
Ïe bude‰ Leara sám hrát?
No, já uÏ se s Learem setkal poprvé pfied tfiemi dekádami pfii premiéfie mojí hry Terapie, kde byly
úryvky z Leara. Peca hrál herce, kter˘ ztratil pamûÈ,
a naskakují mu texty z této hry. Já uÏ jako kluk,
ochotník, Vizovjan jsem si ãetl Shakespeara i Molièra, ale také Becketta a Kanta. Tehdy jsem to samozfiejmû ãetl z pubertálního intelektuálního
snobismu. Ale ty hry jsou na ãtení nevdûãné. To uÏ
musí mít ãlovûk pfiipravenou nûjakou munici, musí
uÏ nûco vûdût a b˘t trochu zralej‰í. Na to sedmnáctilet˘ Valach nestaãí. Vlastnû dodnes velmi nerad
ãtu divadelní hry, i kdyÏ uÏ je umím pfielouskat tro‰ku líp, protoÏe si dokáÏu pfiedstavit toho budoucího fantoma, kter˘ se nad nimi vzná‰í. Jako kluk
jsem je‰tû toho ducha pfiedstavení nevidûl. Ale
Shakespeara jsem si objevil uÏ tehdy. âetl jsem samozfiejmû i Sonety a ohromoval jimi dûvãata. Pfii mé
vrozené poctivosti nevydával jsem tyto sonety za své.

čert tě vem

Bolek PolívKa
Se Svetlanou Janotovou
v inscenaci Benátsk˘ kupec,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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Jsi prototypem a také interpretem autorského divadla. Napadlo tû je‰tû pfied tou první sráÏkou se
Shakespearov˘m textem, Ïe by ti tento autor mohl
vyhovovat i herecky?
Asi jako v‰echny z mé generace, která poslouchala
z rozhlasu nádherného Lukavského Hamleta. âetl
jsem Lukavského deníky o pfiípravû role: to zmítání,
zklamání z chování blízk˘ch, snaha o odpu‰tûní,
zkrátka silné emoce – pláã, zoufalství, vz˘vání
ÏivlÛ… To je nádhera. Pak jsem vidûl kolegu Pavla
Zedníãka hrát Richarda III. Byla to zfiejmû jenom
otázka ãasu. KaÏd˘, kdo je divadelník a myslí to s divadlem váÏnû, musí na jméno Shakespeare narazit.
A mÛj vztah s ním je podobn˘ jako ho mûl slavn˘
herec Edmund Kean, kterého jsem také v Mûstském
divadle Brno hrál. ¤íkám mu jako on, tedy: Wildo!
Král Lear mûl tfii dcery jako ty. Té nejmlad‰í rozumí‰ také nejménû?
Samozfiejmû, Ïe to ãlovûka pfii zkou‰ení napadá.
¤íkal jsem Stanislavu Mo‰ovi, jestli by se moje divadelní dcery nemohly jmenovat Kamila, Aniãka
a ta nejmlad‰í, s níÏ chce Lear strávit svoje stáfií,
Mariana. I kdyÏ ty dvû prvnû jmenované nejsou
zdaleka takové jako u Shakespeara.
Jedním z témat Benátského kupce i Leara je právû
vztah rodiãÛ a dûtí. Pfiesnûji fieãeno – otcÛ a dcer…
Já se cítím jako tatínek a ten mÛj je mi také vzorem.
Tichá rada a tich˘ úsmûv. Matky jsou urãeny
k tomu, aby byly pfiísnûj‰í a mohly tfieba i trestat.
Do sv˘ch dûtí totiÏ investují daleko více neÏ jejich
muÏ‰tí zploditelé. Pfiivedly je na svût a je‰tû pfied
tím se o nû devût mûsícÛ staraly jen a jen ony. Toto
pouto ani nejde rozetnout. Otec dokáÏe mnohem
rychleji zavrhnout své dûti neÏ matka, která se syna
nezfiekne, i kdyÏ tfieba nûkoho zabije.
Cituji tû: Vidûl jsem v tom Tfiísku a fiíkal jsem si:
„To je velk˘. Shakespeare, kurva, musí b˘t exaltovan˘. Sem patos patfií!“ Je to také tvÛj pfiístup k roli
Leara?
Mû na Learovi fascinuje stfiídání nálad a návalÛ.
Jednou úzkostnû úpí a hned se zase rozãiluje a zabíjel by, aby si naráz skromnû uvûdomil svoji situaci. A brání se tomu, aby neze‰ílel. To je pfií‰erná
situace. My âechové se rádi bráníme humorem, ale
u Leara to najednou v‰echno povolí, hráze se protrhnou… A my ani nevíme, jestli to jeho ‰ílenství
není také jak˘si obrann˘ druh humoru.
V Brnû byli za poslední léta k vidûní tfii pozoruhodní herci v této roli: vzpomínan˘ Jan Tfiíska
a pfied ním Franti‰ek Derfler v Národním divadle

a Jifií Pecha na Provázku. Vidûl jsi je, a v ãem chce‰
b˘t jin˘?
Je to moje ostuda, ale moÏná také v˘hoda, Ïe já je nevidûl. Jenom Tfiísku na brnûnském ·pilberku. Zvedl
se tenkrát dûsn˘ vítr a pfii‰la boufie. Tehdy jsem fiekl
poprvé vûty: Lear, to je kláda. A Tfiíska hraje kládu.
V‰ichni jsme tfiísky proti této kládû! Je to skuteãnû nejvrstevnatûj‰í Shakespearova tragédie. Jsem pokorn˘.
V období po restauraci StuartovcÛ roku 1660 se
Král Lear ãasto hrál se ‰Èastn˘m koncem, protoÏe
se publiku nelíbil temn˘ a depresivní tón hry. Dokonce ve star‰ích variantách pfiíbûhu krále Leira
a jeho dcery Kordely docházelo k happyendu v podobû sladkého rodinného smífiení. DokáÏe‰ si to
pfiedstavit? A nechce‰ to hrát radûji takto dobrotivû?
Ale ono to tam vlastnû v kousíãku je. Lear jí fiíká,
Ïe budou jako ptáãci v kleci. Budou si zpívat. Ty
poÏádá‰ mne o poÏehnání a já tebe o odpu‰tûní…
Ale co by byl Shakespeare bez vraÏd. Shakespeare
a krev – to patfií k sobû.
George Bernard Shaw napsal, Ïe nikdo nikdy nenapí‰e lep‰í tragédii, neÏ je Lear. Souhlasí‰? V ãem
vidí‰ její velikost?
To, co fiekl Shaw, asi víme v‰ichni. Já si ale znova
a znova pfiedstavuju to dobové alÏbûtinské divadlo
s hol˘m prostorem. Hrálo se za denního svûtla.
Dnes si nasvítíme, co potfiebujeme, udûláme s reflektory nejrÛznûj‰í kejkle, pomáháme si hudbou.
Slovo mûlo dfiíve vût‰í smysl neÏ dnes. Dfiíve se to
muselo hrát tak, aby to bylo strhující.
Král Lear byl v‰ak i pfies vymoÏenosti jevi‰tních
technologií ãasto pokládán za hru tak velik˘ch rozmûrÛ, Ïe se vzpírá jevi‰tnímu ztvárnûní…
V‰echny ty vraÏdy, krveprolití a vydloubávání oãí
slouÏily pro to, aby lidé udrÏeli pozornost. Potom
samozfiejmû nastupovaly my‰lenky a v‰e dohromady to muselo na lidi pÛsobit jako dne‰ní filmové
blockbustery. A to od obyãejn˘ch lidí v davu, ktefií
pfii‰li na pfiíbûh, aÏ po intelektuály, ktefií v‰e mohli
vnímat jako báseÀ. Tyto naznaãené prostfiedky
k Shakespearovi prostû patfií a my musíme podobnû
pfiirozenû, ne umûle, tvofiit velikost tfieba i toho
‰klebu ãi vydloubnut˘ch oãí. V‰e je velké a ‰eptá se
tady hlasitû. I probodnuté srdce je tady sly‰et. Dnes
je podobn˘ch tragédií a nepfiedstaviteln˘ch hrÛz
kolem nás samozfiejmû hodnû. Víme tedy, Ïe
mnohdy staãí jenom naznaãit.
Platí u Krále Leara ohrané sousloví tragédie po‰etilosti?
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Se ZdeÀkem Bure‰em
v inscenaci Kean IV.,
reÏie: Zdenûk âernín

KdyÏ se mi dûje nûco, co se mi nelíbí, tak si fiíkám,
Ïe je to jenom na chvilku.
No, nevím, jestli to spí‰e není tragédie uraÏené uraÏenosti a otcovské je‰itnosti. On se prostû urazí,
kdyÏ usly‰í ty tvrdohlavé, jakoby pubescentní
pravdy od nejmlad‰í dcery. Je to v‰e navíc potvrzeno
tím, Ïe Lear je pohan. Nefiíká nikdy BoÏe mÛj! –
Obãas utrousí nûco jako Nebesa! nebo Bohové!
To lze vidût i jinak. Dal‰í konflikt hry tvofií sráÏka
a protiklad starého, patriarchálního svûta a svûta
nového, bezohlednû individualistického… Má‰ podobnou zku‰enost?
Byl jsem dvakrát svûdkem toho, Ïe staré pofiádky,
které nestály za nic, jako by odcházely, aby se vrátily
posléze s je‰tû vût‰í silou. Poprvé to bylo v roce
1968 a za následné normalizace. Paradoxnû po té
nûÏné sametové revoluci jsme mûli také pocit, Ïe
v‰echno ‰patné uÏ ode‰lo, Ïe uÏ máme pokoj. Îe
nyní uÏ budeme jenom spokojenû Ïít, usmívat se
a na tramvajích budou jen ver‰e Skácelovy a Seifertovy. V tom oslnûní jsme zapomnûli, Ïe lidé pofiád
zÛstávají stejní. Moje Marcela mi jednou ãetla
slova: Dûti na‰e pohrdají sv˘mi rodiãi, neváÏí si rodinného krbu a k uãitelÛm chovají se, jako kdyby to
byli jejich sluhové… Citovala mi pfiitom text napsan˘ tfii století pfied Kristem. AÈ chceme nebo nechceme, v‰e se zfiejmû opakuje, jen my máme pocit,
Ïe je to poprvé, coÏ je vlastnû asi i dobfie.

Je pro tebe Lear také stra‰livou vizí hrÛzné – fieãeno
se Shakespearem z kloubÛ vymknuté – spoleãnosti,
která uÏ nefunguje na základû slu‰n˘ch lidsk˘ch
vztahÛ?
Nechci pro podobnou otázku abstrahovat z learovsk˘ch vinic a dûlat ze Shakespeara uÏ pfiímo víno.
AÈ se lidi dom˘‰lejí na základû na‰eho pfiedstavení
sami. Tfieba jako kdyÏ se dívají na hezk˘ obraz.
KaÏd˘ si najde svoje. Lear je nádhernû o nás, o na‰ich Ïivotech a du‰ích, ve které pevnû vûfiíme, o tragickém smyslu Ïivota i o nadûji.
Hra byla ãasto nasazovaná v krizov˘ch váleãn˘ch
dobách, aby zaznûlo také její poselství o nadûji
zprostfiedkované zmoudfiením a obrozením spoleãnosti. Proã hrát Leara dnes?
Víme, Ïe nám i v této tragédii pomÛÏe jak˘si
úsmûv, ne temn˘, ale ten, kter˘ skuteãnû dává nadûji. To je také dÛleÏité. Îivot a svût není takov˘
jen proto, Ïe se tady zabíjíme a jsme k sobû nespravedliví ãi necitliví a neumíme se vcítit jeden do druhého a nev‰ímáme si cizího ne‰tûstí. Je to skuteãnû
velká hra, protoÏe v sobû chová i tu nadûji. Tfieba
i proto ji hrajeme dnes.
Shakespearova tragédie svûdãí také o kfiehké hranici
mezi ‰ílenstvím a moudrostí, chaosem a fiádem.
Stál jsi nûkdy na podobné ambivalentní hranici?
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jsem byl mlad‰í a opil jsem se
více, neÏ bylo zdrávo, nefiíkal
jsem kamarádÛm Vy blbci! Tituloval jsem je v˘hradnû pozem‰Èany, tak jsem byl vysoko. Posílal
jsem k ‰ípku celou planetu. UÏ
tehdy jsem se uãil chápat, co znamená b˘t pov˘‰en˘ král. Spílal
jsem kamarádÛm: Pozem‰Èani
blbí!
Chtûl bys panovat a stát se tfieba
skuteãn˘m králem ãi prezidentem
ãi pfiedsedou vlády nebo nûjaké
politické partaje?
Kdybych chtûl, tak uÏ jím dávno
jsem…
Lear bloudí po zemi se sv˘m ‰a‰kem – pfievrácen˘ obraz ‰a‰ka
a krále je tvoje odvûké téma,
nejen ve slavné inscenaci ·a‰ek
a královna.
Jak se Lear brání ‰ílenství, stává
se postupnû ‰a‰kem. Pohrává si
a tûká, je najednou jedním z bláznÛ a je‰tû to pojmenovává: Pláãeme pfii zrození, protoÏe jsme se
narodili na velkou scénu bláznÛ.
I tohle Lear chápe. Jde asi o to se
tomu bláznovství nebránit. KdyÏ
uÏ jsme jednou ãÛrali do plenek,
mÛÏeme a budeme znova.
Vyhnan˘ král putuje z honosného paláce do pusté
pfiírody, prodûlá obrat od p˘chy k pokofie, od panovaãné a autoritáfiské sebestfiednosti k soucitu a odpu‰tûní, namísto královské koruny ze zlata má
vûneãek z plevele, od samolibého rozumu dospûje
k ‰ílenství. Navíc se fiíká, Ïe na závûr Ïivota nejdeme ke konci, ale k zaãátku a stfiedu v‰ech vûcí.
Jak se ti pracuje s tûmito v‰emi shakespearovsk˘mi
opozity, antonymy a paradoxy?
Ale v‰echny tyto zdánlivé protichÛdné pfiekáÏky
jsou Learova nejdÛleÏitûj‰í cesta. On to v‰e na ní
potká a potká tím i sám sebe. A bojí se, aby neze‰ílel, coÏ se mu stane a on si to uvûdomí. ZaÏívá
cestu sebepoznání i poznání svûta právû díky
v‰emu, co jsi poznamenal. Uã se zpupná p˘cho!
Co sis na‰el pro sebe v tûchto shakespearovsk˘ch vertikálách protikladn˘ch v˘znamÛ?
Tfieba, Ïe uÏ jsme zapomnûli podûkovat, k ãemuÏ
vede víra. Vût‰ina lidí totiÏ neví komu a dal‰í ãást

S Aniãkou Polívkovou
v klaunerii ·a‰ek a Královna,
reÏie: Boleslav Polívka

Já se v tomto smyslu nûjak nesleduju. Samozfiejmû,
Ïe na podobné hranice se ãlovûk automaticky dostává vÏdy, kdyÏ ztrácí nûkoho blízkého, aÈ uÏ fyzicky, nebo se mu nûkdo vzdaluje citovû. KdyÏ
naráz umfie tatínek, maminka, brácha, ocitnete se
na hranici a nevíte, jak pevnû stojíte na hranici,
které se fiíká Ïivot. A uvûdomujete si, jak je v‰e
vratké, kfiehounké a pfiekroãitelné jedin˘m mal˘m
krÛãkem. Velikost Shakespeara je také v tom, Ïe
pfiekraãuje od jeho tehdy aÏ po na‰e sem, nedává
Ïádné jasné hranice a fie‰ení, a my máme pofiád
stejné pochyby. VÏdy jen poloÏí otazník nûkdy ironick˘, nûkdy slitovn˘, nûkdy velk˘, jindy mal˘.
Sám ses pfied ãasem tituloval vala‰sk˘m králem, jste
tedy s Learem kolegové...
A to jsem letos je‰tû natáãel film s reÏisérem Jifiím
Strachem, kde jsem si také zahrál roli krále. ·lo
o pohádku Vûneãek a byl to paradoxnû mÛj první
filmov˘ král. Mám rád tu polohu aristokrata. KdyÏ
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lidí neví proã. Lear je skuteãnû o cestû a poznání
sebe sama a následnû i celého svûta.
Lear pfiedstavuje ohromné mnoÏství textu. Nedûlalo
ti to problémy?
Musíte si v tom umût objevit vnitfiní logiku. Já na
scénáfi jdu od tûch nejzajímavûj‰ích metafor. Tfieba:
Chlístej, de‰ti! To si ãlovûk okamÏitû zapamatuje.
Ale asi to tak nevidí okolí. Na‰e sedmiletá Marjánka se mi dívala pfies rameno, kdyÏ jsem se uãil
text, a povídá: Tati, tohle v‰echno se jako musí‰ nauãit? A hned rezolutnû dodala: Tati, to ale nedá‰!
Podle anoncí Mûstského divadla Brno jde také
o drama individuálního lidského údûlu a velik˘
obraz poutníka a jeho strastiplné cesty. Jak bys charakterizoval svou Ïivotní pouÈ?
Úplnû jednodu‰e. Maminka Boleslava mi fiekla, Ïe
jsem nedûlÀátko a Ïe ta mívají ‰tûstí. Já z toho vycházím. KdyÏ se mi dûje nûco, co se mi nelíbí, tak
si fiíkám, Ïe je to jenom na chvilku a Ïe se to díky
tomu nedûlÀátku rychle spraví a Ïe do té Ïivotní
pouti nemusím ani zasahovat.
Stáfií je velk˘m tématem Leara. Shakespeare se mu
vûnuje i v sonetech, které má‰ rád a které zrcadlí
aÏ hmatatelné napûtí mezi stárnoucím autorem
a jeho mlad˘m idolem. Jak vnímá‰ téma vûkovitosti?
Tady je dÛleÏité, Ïe je star˘ a Ïe si vzpomíná – jako
kaÏd˘ z nás – jak kdysi tfiímal meã. Jeden mÛj
znám˘ fiíkával o Ïenách: Jak vidí‰, Ïe má Ïena vrásky
na krku, okamÏitû pfiepfiahat. Já dnes dodávám, Ïe
kdyÏ vidím pfii ãi‰tûní zubÛ dennû svoje vrásky, pfiestal jsem se tûm cizím divit. Málo si v‰ímáme sami
sebe.
Cítí‰ se stár?
Cítím se star‰í neÏ pfied tfiemi dny. Dokonce se
cítím star‰í neÏ pfied chvílí, kdy jsme se se‰li k tomuto rozhovoru.
Jde také o pfiíbûh o bolestném zmoudfiení panovaãného, sobeckého a prchlivého starce. Má‰ nûco z takového Leara i ty?
V˘mluvnû se tam o moudrosti fiíká: Vy jste napfied
zestárnul a potom zmoudfiel. Nejdfiíve jste mûl zmoudfiet a potom zestárnout. Sám obãas pouÏívám vûdomé prchlivosti a rád zapomínám na nûkteré vûci.
Vûdomá prchlivost je stra‰nû uÏiteãná, tfieba kdyÏ
jedu v autû se Ïenou, fiídím a na zadním sedadle tfii
popichující se dûti, které nûkolikrát bezúspû‰nû
okfiiknu. To se potom naoko rozãílím a vûdomû
prchlivû je po‰lu nûkam a hrozím jim, Ïe pÛjdou
pû‰ky. To se tfieba prchlivost hodí. Potom jde je‰tû

o vûdomé zapomínání, kterému se lidovû fiíká skleróza. Ta je v˘hodná, kdyÏ se t˘ká osobních prohfie‰kÛ. V mojí poslední autorské hfie DNA mne
vlastní dcera osoãuje z je‰itnosti slovy: Tati, ty se
pofiád chlubí‰! Odpovídám: Já se nechlubím, já vzpomínám.
Lear se chystá do královského „dÛchodu“, tématem
je tedy zãásti i ono havlovské odcházení. Jak to vidí‰
s odchodem z hereckého úfiadu ty?
Tak pro nûkoho je to dáno tûlesn˘m omezením.
·ajlok i Lear, jak je hraju, jsou nároãné fyzické v˘kony. Samozfiejmû, Ïe to mÛÏe zaãít haprovat. Peca
tfieba kvÛli limitÛm tûla na mnoho rolí rezignoval.
Tak potom se dá je‰tû hrát ve filmu. Ale kdybych
nemohl hrát, zb˘vá toho je‰tû hodnû. Mohl bych
tfieba uãit nebo bych nûco psal.
Stáfií není ãasto jen po‰etilé, ale v jistém pohledu
i legraãní, smû‰né, tragikomické. Dostane‰ tedy do
svého temného Krále Leara i humor?
Má k tomu spoustu prostoru a záleÏí na tom, jak
to uchopíte. V okamÏicích, kdyÏ má korunu z luãního kvítí, mÛÏe b˘t pro ostatní velmi smutn˘, ale
i smû‰n˘. UÏ jsem mluvil o tom, jak mÛÏe b˘t ãlovûk legraãní, kdyÏ se rozãílí, d‰tí oheÀ nebo chlístá
a je v afektu a zapomíná na to, Ïe prská. Afekt se
bere velmi váÏnû a nemá Ïádnou sebereÏii. Copak
to není smû‰né?
Je tfieba nést, co ãas nám naloÏí, spí‰ hofiké pravdû
pfiát neÏ sladké lÏi. Nejstar‰í trpûl nejvíc. KéÏ nám
se zdafií buì trpût míÀ, ãi nedoÏít se stáfií. – Souhlasí‰ se závûrem a mementem Joskova pfiekladu,
kter˘ pouÏíváte?
V této situaci jsou to ta nejpfiesnûj‰í slova. ZáleÏí
pfiece vÏdy na tom, jaká kvalita toho stáfií je. Vûkov˘
prÛmûr se zvy‰uje, ale jak dochovávat ty lodû s vybrakovan˘mi motory? Jak zachovat tep srdce a nevûdût, zdali se v ãlovûku je‰tû nûco dûje? Jde
opravdu o kvalitu Ïivota. KdyÏ je ãlovûk ve formû
témûfi do poslední chvilky jako Lustig, je to nádherné. Jin˘ ãlovûk na sebe zaãíná zapomínat, jin˘
tomu pomÛÏe jako Hrabal nebo Brodsk˘. To ale
u tohoto dobrého vína, co pijeme, budeme asi tûÏce
hodnotit. Nikdo si asi pfiíli‰ v LDN nepochvaluje
a nefiíká, Ïe mûl odmaturovat a zrovna pfiijít sem.
Text: Lubo‰ Mareãek,
foto: jef Kratochvil
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Andrew Lloyd Webber / T. S. Eliot

foto: Tino Kratochvil

reÏie Stanislav Mo‰a

22. a 23. února 2016
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hrajeme na hudeBní scéně
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Jako královna Eli‰ka v muzikálu Noc na Karl‰tejnû,
reÏie: Igor Ondfiíãek

rodinné stříBro

ivana vaŇKovÁ
OBNAÎIT SE P¤ED DIVÁKEM V ROLI
JE ZCELA P¤IROZENÉ
Regan, dcera krále Leara, a Marlene Dietrich,
slavná nûmecká hereãka, která dobyla Hollywood,
stﬁídala milence a snad i milenky a netajila se
sv˘m citov˘m cynismem. To jsou dvû poslední
role, které v podstatû soubûÏnû nastudovala Ivana
VaÀková. Hereãka s mil˘m, tak trochu plach˘m
úsmûvem, lehk˘m náznakem rodné sloven‰tiny,
která je uÏ ãtrnáct˘m rokem v angaÏmá Mûstského divadla Brno a která Ïije divadlem podle
vlastních slov na jevi‰ti i doma. BodejÈ by ne.

VÏdyÈ její partner Petr Gazdík má za sebou uÏ
hezkou ﬁádku inscenací nejen jako herec, ale i jako
divadelní reÏisér.
Není tedy to zaujetí divadlem taky tak trochu povinností?
VÛbec ne. Nám se sice divadlo skuteãnû prolíná
v profesním i osobním Ïivotû, ale je to jaksi zcela
samozfiejmé. Prostû nás to jeho kouzlo docela pohltilo a to natolik, Ïe uÏ se do divadelního dûní zapojil taky ná‰ osmilet˘ syn a dokonce uÏ vytváfií
jednu z hlavních dûtsk˘ch rolí v novém muzikálu
Pískání po vûtru.
Vrabãák a andûl – nová inscenace o vztahu Marlene Dietrich a Edith Piaf – vám pfiinesla roli nûmecké herecké legendy. Musí mít pfiípadn˘ zájemce
o zhlédnutí pfiedstavení hlub‰í znalosti o tûchto
dvou dámách, aby si drama se zpûvy náleÏitû uÏil?
Myslím si, Ïe to vÛbec není potfieba. Samozfiejmû se
pfiedpokládá, Ïe skoro kaÏd˘ má aspoÀ obecné povûdomí, kdo tyto Ïeny byly, ov‰em pfiíbûh sám není
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Ïádnou dokumentární v˘povûdí. Je to spí‰ skuteãnû
drama, velmi emocionální pfiíbûh o vztahu tûchto
Ïen, o úseku z jejich Ïivota a pochopitelnû o mnoÏství pfiekrásn˘ch písní, které zná myslím skoro
kaÏd˘. Co se t˘ãe dûje, jsem pfiesvûdãena, Ïe je tak
strhující, Ïe zasáhne kaÏdého diváka.
Herectví je vÏdy o emocích, jak se v‰ak ztvárÀují
emoce, o kter˘ch se dá pfiedpokládat, Ïe nevznikly
jen v hlavû autora, ale Ïe se opravdu mohly stát
skuteãn˘m lidem, jako je tomu v tomto pfiípadû?
Je pravda, Ïe obãas se hercÛm stává, Ïe je takové
emoce pohltí. To uÏ je v‰ak otázka profesionality,
aby herec nepropagoval ãi nepfiedvádûl sebe na jevi‰ti, ale pfiedev‰ím tu postavu, kterou vytváfií.
Ov‰em je fakt, Ïe v‰echny situace, které se napfiíklad objevují v této hfie, jsme skoro kaÏd˘ z nás, byÈ
ne v tak vypjaté podobû, uÏ nûkdy proÏili, a tak by
nám mûly b˘t vlastnû lidsky blízké. Je to hodnû
o partnersk˘ch vztazích, je tam i tragická událost,
jsou to prostû vûci, které se v normálním Ïivotû
bûÏnû stávají. AÈ uÏ nám, nebo na‰im blízk˘m.
TakÏe by jim mûl rozumût kaÏd˘. Fascinující na
tom pfiíbûhu podle mne je, Ïe se potkaly dvû tak
velké osobnosti a proÏívaly toto tak intenzivnû,
v takov˘ch velk˘ch zvratech a v takovém tempu.
Ve Vrabãáku a andûlovi je rovnûÏ scéna lesbické
lásky mezi obûma pfiedstavitelkami. Jak se herec vyrovnává s takov˘m ponûkud choulostiv˘m tématem,
kdy si divadlo nemÛÏe pomoci trikem ãi stfiihem
jako tfieba film?

Na‰tûstí po nás nikdo nechce (a o tom to ani není),
abychom pfiedvádûli na jevi‰ti lesbickou lásku jaksi
z technického hlediska, kromû dvou, tfií polibkÛ.
DÛleÏitûj‰í je opût rovina emocionální a v takovém
pfiípadû je jedno, jestli jde o Ïenu nebo o muÏe.
Láska je láska.
S Hanou Kováfiíkovou
v inscenaci Král Lear,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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S Igorem Ondfiíãkem
v dramatu Sklenûny pokoj,
reÏie: Stanislav Mo‰a

KdyÏ jdete pfii studiu role takfiíkajíc s kÛÏí a hlavnû
sv˘mi city a pocity na trh, necháváte si pro sebe je‰tû
nûjakou rezervu, kterou z vás Ïádn˘ reÏisér nedostane?
Naopak, tomu já se vÛbec nebráním. To mám snad
na herectví ze v‰eho nejradûji, je to pro mû taková
terapie. Já se velmi ráda jakoby vnitfinû obnaÏuji.
Nevidím na tom nic ‰patného. To je podle mne to,
proã to dûláme, abychom se dot˘kali lidí v hledi‰ti,
a z toho pak vzniká to krásné mezi jevi‰tûm a hledi‰tûm, tedy kdyÏ opravdu zaãnou proudit emoce
mezi herci a diváky.
Jak se vám pracovalo soubûÏnû na zkou‰ení takov˘ch odli‰n˘ch postav, jako je nûmecká hereãka
a dcera krále Leara v klasickém dramatu?
Zkou‰ky se neprolínaly. Nebylo to dost dobfie z ãasov˘ch dÛvodÛ moÏné, protoÏe by se to nestihlo.
TudíÏ jsem nemusela role stfiídat a dûlit mezi nû
v sobû pozornost. Zaãala jsem nejprve zkou‰et roli
Regan, bylo to nûkolik zkou‰ek, a pak jsem s tím
pfiestala a vûnovala se pouze Marlene. Po zvládnutí
role ve Vrabãáku a andûlovi jsem se zase vrátila
k Shakespearovi. V tomto pohledu to bylo ponûkud nároãnûj‰í, ale zvládnout se to dalo. Jak
úspû‰nû, to uÏ posoudí samotní diváci.
UÏ jste nûkdy hrála s Bolkem Polívkou, a jak˘ je to
na jevi‰ti partner?
S panem Polívkou mám tu ãest spolupracovat poprvé. U mnoha hercÛ se potvrzuje, Ïe ãím vût‰í

a charismatiãtûj‰í a slavnûj‰í osobnost, tím milej‰í
a skromnûj‰í ãlovûk. A u pana Polívky je to tak, nemluvû o tom, Ïe je s ním legrace a Ïe je skvûl˘ herec.
Je to moje premiéra. Je‰tû jsme spolu nikdy nehráli,
ale uÏ po nûkolika zkou‰kách jsem konstatovala, Ïe
se s ním spolupracuje v˘bornû. Je to velmi mil˘,
bystr˘ a pfiedev‰ím inspirativní herec. Jednodu‰e
fieãeno je to vynikající profesionál a ãlovûk a rozhodnû patfií k tûm, se kter˘mi pfii spolupráci vzniká
taková ta profesionální spoleãná rovina, kdy najednou ãlovûk zjistí, Ïe je s ním naladûn˘ na stejné
vlnû, která je pro vytvofiení kaÏdé dobré a pfiesvûdãivé role nutná.
Máte je‰tû nûjakého vysnûného hereckého kolegu, se
kter˘m byste se chtûla pfied diváky objevit?
Nemám. Nikdy jsem nad tím vlastnû ani nepfiem˘‰lela. Mnû vrchovatû staãí vynikající kolegové z na‰eho vynikajícího divadla (smích). Ale i kdyÏ uÏ mû
potkalo hodnû krásn˘ch rolí, mûla jsem dvû vysnûné, které se mi vyplnily. Byla to moje vÛbec
první role v Mûstském divadle Brno – Anita ve West
Side Story, to jsem byla je‰tû na konzervatofii, a Antigona od Jeana Anouilha. Dal‰í takové sny nemám.
Budu bohatû spokojená, kdyÏ se mi vÏdycky podafií
zahrát v‰echny ty, co mû je‰tû ãekají, co nejlépe.
Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil
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host

Kateřina marie FialovÁ
Pfiesnû tak. V osmé tfiídû jsem vlastnû nevûdûla, co
budu dûlat dál, a na radu mého trenéra jsem se
zhruba mûsíc pfied talentovkami rozhodla, Ïe to zkusím na herectví. Nauãila jsem se monolog, báseÀ,
taneãní prÛprava byla v pohodû, a pak jsem se jen
modlila, aby to vy‰lo. A… vy‰lo to! Nikdy jsem nechodila do Ïádného dramaÈáku, u nás v rodinû k herectví taky nikdo nesmûfioval, to spí‰ k hudbû –
taÈka hrál na klavír, nûjací str˘cové na housle, ale Ïe

Za pár mûsícÛ bude maturovat. Za sebou uÏ má
ale víc úspûchÛ, neÏ se mnoh˘m vÛbec podaﬁí dosáhnout za cel˘ Ïivot. Je dvojnásobnou mistryní
svûta i Evropy ve stepu a na jevi‰ti Mûstského divadla Brno ztvárnila dvû hlavní role. Kateﬁina
Marie Fialová pﬁitom pr˘ o divadle pÛvodnû ani
neuvaÏovala.
Jste z Pardubic, pfiedpokládám, Ïe do Brna vás pfiivedlo studium na konzervatofii…
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by se nûkdo vûnoval divadlu, to opravdu nevím.
Upfiímnû, dost mû pfiekvapilo, Ïe mû vzali. Ale zároveÀ mû to nadchlo, jinak bych nestudovala.
Urãitû jste v Pardubicích aspoÀ chodila do divadla,
ne?
Vím, Ïe v Pardubicích máme V˘chodoãeské divadlo, sly‰ela jsem o nûm, ale opravdu ani tam jsem
nechodila. Mûla jsem spoustu jin˘ch aktivit
a krouÏkÛ. KdyÏ jsem zjistila, Ïe odtud pÛvodnû
pfii‰el Milan Nûmec, tro‰ku jsem se stydûla, protoÏe
jsem ho tam ani nezaregistrovala (smích).
TakÏe v patnácti jste ode‰la z domu, do víru velkomûsta. Va‰i nemûli strach?
Oni mûli vÏdycky strach, ale pak si zvykli a byli
v pohodû, tolerovali mi rÛzné kraviny, co jsem dûlala, a mûla jsem jejich plnou podporu. Pendlovala
jsem mezi obûma mûsty, na víkend jsem se vÏdy vracela domÛ a v nedûli veãer zase nastoupila na intr.
A jak do‰lo k va‰emu úãinkování v Mûstském divadle Brno?
Vzniklo to zcela neãekanû. Doslechla jsem se o konkurzu na Let snÛ LILI, pfii‰la jsem zkusit v˘bûr do
company, tancovala jsem, z taneãního kola jsem postoupila do pûveckého a pan Gazdík na mû koukal
tak, aÏ jsem se lekla, Ïe je nûco ‰patnû. A on se mû
zeptal, zda bych zvládla do druhého dne tu hlavní
písniãku. ¤ekla jsem si proã ne, nauãila se ji, a dûlala
jsem Lili. Vla‰tovku z Pískání po vûtru jsem dostala
také po konkurzu. TakÏe to vlastnû bylo takové z niãeho nic, zkusila jsem to – a chytilo se to.
Byla jste nervózní, mûla jste trému?
Já jsem nervózní pofiád, i teì, a vÏdycky pfiedtím,
kdyÏ mi na nûãem záleÏí, na zkou‰kách stejnû jako
na generálkách jsem totálnû vystreslá (smích). Ale
to je asi normální, ãlovûk si musí zvyknout.
Jak probíhalo zkou‰ení LILI? Pfiekvapilo vás nûco?
Pro mû bylo v‰echno nové. Tfii roky jsem studovala
nûco, o ãem jsem vlastnû nic netu‰ila, takÏe kdyÏ
jsem teì dostala takovou moÏnost, v‰echno se
stra‰nû urychlilo. Hodí vás do vody. A plav. Tak
jsem plavala. Ale souãasnû jsem si to i uÏívala.
Pofiád se stresovat by mû taky nebavilo. Zkou‰ela
jsem s Igorem Ondfiíãkem, kter˘ mû na konzervatofii uãil, s Alenou Antalovou – základy herectví
jsem ãerpala od nich pfiímo na jevi‰ti.
A pfii Pískání uÏ jste si byla jistûj‰í?
Trochu asi ano, ale kaÏdá z tûch dvou rolí je jiná.
Jako Lili jsem hrála tak trochu sama sebe, jen míÀ
na‰tvanou a míÀ uchechtanou. Vla‰tovka je uÏ slo-

Ïitûj‰í charakter, takÏe i ta moje cesta k ní byla del‰í.
Byl to opravdu nároãn˘ proces a pfii‰la jsem na to
tak t˘den pfied premiérou. Snad se to povedlo.
Vy jste údajnû velkou ctitelkou Agathy Christie?
Mám hroznû ráda Hercula Poirota, pro mû je to
tuãÀák, kter˘ dokáÏe geniálnû dedukovat a detektivovat. Navíc mû baví morbidní vûci, Edgara
Allana Poea mÛÏu ãíst dennû.
Va‰e motto podle profilu na webu zní: Co mû nezabije, to mû posílí. ¤ídíte se tím?
Moje motto to je pofiád, ale tro‰ku se to posunulo.
Pfied dvûma lety jsem pfii‰la o oba rodiãe, nic hor‰ího mû uÏ potkat nemÛÏe. TakÏe v‰echno intrikování v divadle, ve ‰kole, pomluvy, nûjaké sloÏitosti,
to jsou fakt banality, kter˘mi se ãlovûk nesmí dát
skolit. To k divadlu patfií a bude to k nûmu patfiit
vÏdycky, jenom se s tím musím nauãit bojovat.
U divadla tedy uÏ chcete zÛstat? I kdyÏ nemáte ráda
fale‰ a pfietváfiku, a o tom divadlo tak trochu je?
Chci, hroznû mû to baví. I herectví se pfiece dá
a má dûlat pravdivû. MÛÏete samozfiejmû hrát fale‰nû, ale to vám nikdo neuvûfií.
A co ta maturita?
Úplnû nevím, jak to udûlám, ale drÏím si palce.
Nûjak to snad dopadne.
Text: (jih),
foto: jef Kratochvil

hrajeme

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.

Andreas Sauter, Bernhard Studlar:
âERVENÉ KOMETY
Sestry Lili a Bibi Krollovy uÏ mají dost celého
toho pfiedvánoãního a vánoãního ‰ílenství i zufiivého nakupování a rozhodly se letos Vánoce bojkotovat. Bibi by nejrad‰i odletûla do Dubaje, Lili
zase podle konstelace hvûzd zjistila, Ïe je nejvhodnûj‰í doba poãít dítû se sv˘m manÏelem Leopoldem. JenÏe Leopold se na to se svou kocovinou po
vánoãním veãírku dvakrát netváfií a do jejich domácnosti navíc vtrhnou Liliini a Bibiini rodiãe se
stra‰livou zprávou – byl unesen maminãin mazlíãek, obtloustl˘ kocour Gustav, a únosci za nûj poÏadují astronomick˘ch 10 000 euro! V únosu má
ke v‰emu prsty svérázn˘ postrach okolí, tajemná
banda zvaná „âervené komety“, která se rozhodla
v ãase Vánoc bohat˘m brát a chud˘m dávat…
Jestli se Krollov˘m navzdory v‰emu skuteãnû podafií strávit „normální“ Vánoce, na to uÏ najdete
odpovûì v nejlep‰í nûmeckojazyãné komedii souãasnosti renomovan˘ch rakousk˘ch dramatikÛ (za
svou hru A. je nûkdo jin˘ získali v roce 2000 prestiÏní Kleistovu cenu).
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Ivana VaÀková, Andrea Zelová, Jakub Uliãník, Viktor Skála, Erika Kubálková, Jifií Ressler
a Eva Ventrubová.

Simon Mawer, Stanislav Mo‰a:
SKLENùN¯ POKOJ
Cel˘ svût obdivuje krásnû ãtivé a moudré romány
souãasného britského spisovatele, kter˘ je navíc
zcela v˘jimeãnû spjat s na‰ím mûstem. Jeho román
Sklenûn˘ pokoj byl nominován na nejprestiÏnûj‰í
britskou literární cenu – The Man Booker Prize.
Pfiedstavuje nám osudy Liesel a Viktora Landauerov˘ch, kter˘m slavn˘ architekt postaví moderní
vilu s ohromn˘m sklenûn˘m pokojem. Vila vejde
do dûjin architektury jako „vila Tugendhat“.
Autor se v‰ak zaobírá mistrovsk˘m zpÛsobem
i odvûk˘m lidsk˘m tématem o hledání ‰tûstí. Zdá
se, Ïe k nûmu dvûma bohat˘m manÏelÛm obdafien˘m zdrav˘mi dûtmi nic neschází, ale jak to v Ïivotû b˘vá, není tomu tak. Jejich osobní Ïivot se
stává hlavním hrdinou v onom „sklenûném pokoji“, fenoménu svûtové architektury, kolem
nûhoÏ procházejí evropské dûjiny od tfiicát˘ch aÏ
do devadesát˘ch let. „…sklenûn˘ prostor se stával
Sklenûn˘m snem, snem, kter˘ se hodil k atmosféfie nového státu, v nûmÏ Ïili, státu, kde nebylo podstatné,
kdo je âech, kdo je Nûmec a kdo Îid, kde vládla demokracie a kde vûda a umûní spoleãnû usilovaly o to,
aby pfiinesly ‰tûstí v‰em…“
MdB uvedlo MawerÛv román ve svûtové premiéfie
na jevi‰ti âinoherní scény v divadelní adaptaci
Stanislava Mo‰i.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Pavla Vitázková, Petr ·tûpán, Ivana VaÀková, Michal Isteník, Svetlana Janotová, Rastislav
Gajdo‰, Radka Coufalová, Igor Ondfiíãek, Jifií
Mach a dal‰í.

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˘
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činoherní scéna

Program leden

hudební scéna

2.1. so 19.00 sugar! (někdo to rád horké)

10.1. ne 17.00 tříkrálový koncert

3.1. ne 14.00 sugar! (někdo to rád horké)
4.1. po 19.00 sugar! (někdo to rád horké)

6.1. st 19.00 červené komety
7.1. čt 19.00 červené komety

A3

9.1. so 19.00 červené komety

E5

8.1. pá 19.00 červené komety

10.1. ne 18.00 Podivný případ se psem

A4

13.1. st 18.00 červené komety

14.1. čt 19.00 červené komety

15.1. pá 19.00 jméno

17.1. ne 19.00 jméno

18.1. po 19.00 mrtvé duše

19.1. út 19.00 strýček váňa

16.1. so 19.00 titanic

A5/AB5

18.1. po 19.00 titanic

D/E7

A6

19.1. út 19.00 titanic
21.1. čt 19.00 titanic

A3/AB3

23.1. so 14.00 titanic

C5/E5

22.1. pá 19.00 titanic

23.1. so 19.00 titanic

E2

P

A1/AB1

20.1. st 19.00 titanic

11.1. po 19.00 Podivný případ se psem

12.1. út 19.00 červené komety

15.1. pá 14.00 titanic

17.1. ne 19.00 titanic

C2

činoherní scéna
zadáno

15.1. pá 19.00 titanic

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

5.1. út 19.00 červené komety

PREMiéRA

SP

A2/AB2

C4

A6/AB6

PPP

14.2. ne 18.00 Flashdance

7.2. ne 18.00 vrabčák a anděl

8.2. po 19.00 vrabčák a anděl

Flashdance

10.2. st 18.00 skleněný pokoj

PP1

13.2. so 19.00 splašené nůžky

zadáno

11.2. čt 18.15 splašené nůžky

7.2. ne 19.00 Král lear

zadáno

8.2. po 18.00 Král lear

6.2. so 19.00 splašené nůžky

9.2. út 18.00 skleněný pokoj

4.2. čt 19.00 Král lear

A3/AB3

5.2. pá 19.00 Král lear

5.2. pá 19.00 vrabčák a anděl

P18

14.2. ne 18.00 splašené nůžky

20.2. so 19.00 těžká Barbora

C4
AB5

21.2. ne 18.00 těžká Barbora

15.2. po 19.00 Flashdance

22.2. po 18.00 Brouk v hlavě

16.2. út 18.00 Flashdance

23.2. út 19.00 jméno

18.2. čt 18.00 Pískání po větru

19.2. pá 19.00 Pískání po větru

24.1. ne 18.00 titanic

25.1. po 19.00 dokonalá svatba

30.1. so 14.00 vrabčák a anděl

3.2. st 19.00 Král lear

4.2. čt 18.00 vrabčák a anděl

19.2. pá 19.00 červené komety

Z2016

24.1. ne 19.00 dokonalá svatba

29.1. pá 19.00 jméno

3.2. st 19.00 vrabčák a anděl

18.2. čt 19.00 červené komety

A2016

23.1. so 19.00 splašené nůžky

28.1. čt 19.00 jméno

1.2. po 19.00 skleněný pokoj

2.2. út 18.00 skleněný pokoj

20.2. so 14.00 Pískání po větru

25.1. po 19.00 titanic

M2016

26.1. út 19.00 titanic

zadáno
T2016

27.1. st 18.00 titanic

C2/E2

29.1. pá 18.00 titanic

A4/AB4

28.1. čt 19.00 titanic

R2016

30.1. so 19.00 vrabčák a anděl

30.1. so 14.00 titanic

31.1. ne 18.00 vrabčák a anděl

31.1. ne 18.00 titanic

30.1. so 19.00 titanic

31.1. ne 14.00 vrabčák a anděl
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SP

24.2. st 19.00 charleyova teta

25.2. čt 18.00 charleyova teta

26.2. pá 19.00 červené komety

27.2. so 19.00 červené komety

28.2. ne 18.00 donaha!

DERniéRA

hudební scéna

16.2. út 19.00 jakub a jeho pán

X2016

21.1. čt 19.00 splašené nůžky

28.1. čt 10.30 mrtvé duše

Program únor

DivADElní kluB

15.2. po 19.00 jakub a jeho pán

TITANIC

AB4

20.1. st 19.00 strýček váňa

27.1. st 19.00 mrtvé duše

vEřEjná gEnERálkA

20.2. so 19.00 Pískání po větru

Jméno

22.2. po 19.00 Kočky

23.2. út 18.00 Kočky

zadáno

25.2. čt 19.00 duch

A5

26.2. pá 19.00 duch

AB6

27.2. so 19.00 duch

28.2. ne 18.00 duch

29.2. po 19.00 donaha!
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C4

D/E7

Milan Kundera:
JAKUB A JEHO PÁN
Svûtoznám˘ ãesk˘ prozaik napsal v roce 1971
brilantní melancholickou komedii, popisující
roztodivné pfiíhody ‰lechtického Pána a jeho plebejsky moudrého sluhy Jakuba. Text s podtitulem „pocta Denisi Diderotovi“ v‰ak není pouhou
dramatizací Diderotova románu Jakub Fatalista
– je labuÏnicky rozko‰nickou variací jeho hlavních témat, hrav˘m dom˘‰lením Diderotov˘ch
paradoxÛ oãima ironického skeptika 20. století.
Milan Kundera touto hrou vzdává hold jedné
z nejvût‰ích rozko‰í, jakou zná – rozko‰i z vyprávûní: radostnû se kochá vûãnû se opakující lidskou po‰etilostí i skepticky pfiemítá nad tím, „co
je psáno tam nahofie“ a zdali jsme jako divadelní
postavy napsáni dobfie ãi nikoli. ZároveÀ v‰ak
Kundera svou vytfiíbenou komedií skládá – v nejistém svûtû, kde víme jen to, Ïe jdeme vpfied,
protoÏe „vpfied – to je v‰ude“ – v postavách Jakuba a Pána neokázalou poctu muÏskému pfiátelství.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jan Mazák, Viktor Skála, Andrea Zelová,
Lucie Zedníãková, Martin Havelka, Patrik Bofieck˘, Jakub Zedníãek, Mária Lalková, Jaroslav
Matûjka, Jana Musilová, Ladislav Koláfi a Vojtûch Blahuta.

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.
Andrew Lloyd Webber, Thomas Stearns Eliot:
KOâKY
V historii muzikálového divadla neexistuje titul,
kter˘ by provázelo tolik superlativÛ! Jedná se
o nejdéle uvádûn˘ muzikál v historii lond˘nského West Endu i newyorské Broadwaye, kter˘
ve svûtû vidûlo pfies 67 milionÛ divákÛ! Ve svém
domovském divadle New London Theatre byly
Koãky uvádûny cel˘ch 21 let! Muzikál získal nejprestiÏnûj‰í svûtová ocenûní – dvakrát Grammy
a sedm Cen Tony, coÏ jsou ceny znamenající ve
svûtû hudby a divadla totéÏ co ve filmu Oscar.
Lloyd Webber rád vzpomíná, jak mu v dûtství
jeho matka Jean ãasto pfiedãítala nádherné ver‰ované pohádky o koãkách od Thomase Stearnse
Eliota, nositele Nobelovy ceny za literaturu
z roku 1948. Napsal pak podle nich poetick˘ taneãní muzikál pln˘ nádherné fantazie, kter˘ je
zároveÀ jedním z realizaãnû nejnároãnûj‰ích
divadelních dûl. Umûleck˘ soubor i technické
podmínky Hudební scény MdB jsou pro v˘jimeãnou inscenaci muzikálu Koãky jako stvofiené…!
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Alena Antalová nebo Hana Holi‰ová, Ale‰
Slanina nebo Ondfiej Studénka, Du‰an Vitázek
nebo Peter Pecha, Ladislav Koláfi nebo Jan
Mazák, Petr Gazdík nebo Karel ·karka, Svetlana
Janotová nebo Andrea Zelová, Robert Jícha nebo
Milan Nûmec a dal‰í.

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
20

v oslnění

nikol KotrnetZovÁ
V angaÏmá Mûstského divadla Brno je druhou sezónu, na jevi‰ti zaãíná b˘t k nepﬁehlédnutí. Díky
mateﬁsk˘m povinnostem Svetlany Janotové nastudovala její roli Alex ve Flashdance a v TITANICu
se objeví v roli chlapce – Stewarda. Zﬁejmû tak nezbude, neÏ si sloÏité pﬁíjmení této drobné blond˘nky dobﬁe zapamatovat. Seznamte se: Nikol
Kotrnetzová.

Vystudovala jste muzikál na JAMU v ateliéru Stanislava Slováka. Jak˘ byl pfiechod do profesionálního divadla?
Jsem moc spokojená. Chtûla jsem do stálého angaÏmá, ne na volnou nohu. Pracovat musíte stejnû
tvrdû vÏdycky, ale v divadle se máte kam vracet,
máte jistotu. Na volné noze pfiejíÏdíte po republice
sem a tam, chvíli jste v Pardubicích, pak se zdrÏíte
21 21

Co se stalo tím zlomov˘m momentem?
Asi zhlédnutí filmového muzikálu Pomáda, poté
následoval muzikál Dracula v Praze a potom tady
v divadle pfiedstavení West Side Story. Od té chvíle
jsem vûdûla, Ïe chci dûlat divadlo.
Herecké geny máte v rodinû?
Kdepak, maminka je uãitelka hudebky, tatínek
zpívá tak stra‰nû fale‰nû, Ïe radûji nezpívá, a v˘jimkou je sestra, která krásnû hraje na housle, dokonce
je zakladatelkou a stálou ãlenkou cimbálové muziky
Denár, která u nás na Znojemsku sklízí velk˘
úspûch. Ale studijnû se stejnû dala radûji na strojafiinu. Já jsem od pûti zaãala chodit do rytmiky na
ZU·, o rok pozdûji k tomu pfiibyl klavír a zpûv
a pozdûji i dramaÈák. Taneãní obor jsem dokonce
dva roky pfiesluhovala, byla jsem tam uÏ taková
stálá firma a pomáhala pfii tvofiení choreografií.
A va‰i vás podporovali?
Moc. KdyÏ mi bylo asi jedenáct, uspûla jsem v konkurzu a tady v divadle se m˘m prvním pfiedstavením stala Zahrada divÛ. Od té doby taky na‰i
pendlovali mezi Znojmem a Brnem, vozili mû na
zkou‰ky a na pfiedstavení.
Máte nûjak˘ hereck˘ vzor?
Spoustu, ale konkrétní bych jmenovat nemohla.
Velmi se uãím i od kolegÛ, kdyÏ je vidím, jak pracují na jevi‰ti a zkou‰kách. Ráda se dívám na filmy,
na‰e i zahraniãní, a snaÏím se i v nich nûãím inspirovat. Ale jsem zastáncem názoru, Ïe kaÏd˘ je jin˘
a kaÏdému sedí nûco jiného. Nûkdo vynikne v tom,
dal‰í zase v nûãem jiném.
KvÛli maminkovsk˘m povinnostem opustila na ãas
jevi‰tû Svetlana Janotová a vy jste nastudovala roli
Alex ve Flashdance. Jaké jste mûla pocity, kdyÏ jste
se to dozvûdûla?
Byla to v˘zva a zároveÀ neskuteãná radost, ale myslím, Ïe se to povedlo. Navíc jsem mûla obrovskou
podporu i od dûvãat samotn˘ch, Ivanky i Svetlu‰,
která zrovna v tom termínu mûla rodit. Na roli Alex
mû pfiitahuje hlavnû to spojení tance, zpûvu a herectví. Jsem pfiíznivcem právû tûchto taneãních muzikálÛ, jako je Flashdance, Fame, takÏe zahrát si tuto
roli je pro mû splnûn˘ sen, ale vyloÏenû Ïádnou
úplnû vysnûnou roli nemám. KaÏdá je vysnûná!
Velmi zajímavou „kalhotkovou“ roli jste dostala
v TITANICu…
V obsazení je role oznaãena jako Steward, ale ve
skuteãnosti jde opravdu o dívku, která se tak
stra‰nû chce dostat na Titanic, aby mohla odjet do
Ameriky, Ïe se neváhá pfievléct za chlapce a na-

v Ostravû… DomÛ se vracíte málo a jen na krátk˘
ãas. Mûla jsem nabídku je‰tû z Plznû, ale nakonec
vyhrálo Mûstské divadlo Brno. Pfiece jenom Brno
je i blíÏ mému rodnému mûstu Znojmu, kam se
neustále ráda vracím. A navíc, Mûstské divadlo je
v souãasnosti nejlep‰í scénou pro muzikál v republice.
Jak vás pfiijali kolegové v souboru?
Dobfie, Ïádn˘ problém nenastal. Lidé jsou tu pfiíjemní a pfiátel‰tí, kdyÏ se objeví problém, poradí.
A co vás v profesionálním Ïivotû nejvíc pfiekvapilo?
Po ‰kole ãlovûk nastupuje do zamûstnání s velk˘m
oãekáváním, se spoustou pfiedstav a v nadûji, Ïe
v‰echno nastane teì hned. KaÏd˘ ale má ty cestiãky
nastavené jinak, nûkomu se úspûch dostaví dfiíve,
jin˘ ãeká déle a nûkdo i hodnû dlouho.
Vy jste ve Znojmû vystudovala dvojjazyãné ãeskonûmecké gymnázium, kdy jste se rozhodla pro herectví?
KdyÏ mi bylo asi pût let, tak jsem prohlásila, Ïe
budu hereãka, zpûvaãka a taneãnice. Dodnes si ten
okamÏik pamatuji. A za tím jsem si ‰la, sice pomal˘mi krÛãky, ale stále. Jako si mravenci staví mraveni‰tû jehliãku po jehliãce, s vûdomím, Ïe nejde
v‰echno hned. PÛvodnû jsem zvaÏovala i konzervatofi, ale rodina a pfiátelé mi to rozmluvili s tím, Ïe
je dÛleÏitûj‰í získat vzdûlání, které mi umoÏní dûlat
nûco jiného, kdyby se herecká kariéra náhodou nepovedla. Mimochodem, uÏ teì jsem za v˘uku na
znojemském gymnáziu moc vdûãná, protoÏe MdB
hodnû pracuje s nûmeckou produkcí a znalost jazyka je pro mû znaãnou v˘hodou.
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stoupí na loì právû jako steward. I kdyÏ je to, podle
mû, silná osoba, tak i ona proÏije na Titanicu osudové chvíle a i ona pfiispívá k dotváfiení mozaiky
vyznûní celého pfiíbûhu. V té snaze jít si za sv˘m mi
je opravdu moc blízká. Muzikál TITANIC je
vlastnû spletí rÛzn˘ch Ïivotních pfiíbûhÛ a osudÛ.
KaÏd˘ na loì nastupoval s velk˘m oãekáváním
a touhou splnit si své sny. Ale osud tomu chtûl
jinak. Pfiece jen vûta „UÏívej si kaÏdého dne“ není
jen tak beze smyslu, protoÏe nikdy neví‰, co tû
mÛÏe potkat. U TITANICu jsem dûlala i asistentku
choreografie, zkou‰ení jsem tudíÏ mûla moÏnost
vidût i z jiného úhlu pohledu neÏ jen jako hereãka.
Opût mû to obohatilo o dal‰í poznatky a zku‰enosti, kter˘ch si moc cením.
Kdybychom ale sepsali seznam v‰ech rolí, které jste
v MdB ztvárnila, byl by dlouh˘. V company absolvujete bûÏnû i nûkolik postav za veãer.
Podle mého názoru má ãasto právû company tûÏ‰í
úkol neÏ samotní protagonisté. Je nedílnou souãástí
pfiedstavení, bez ní by to nefungovalo a sólista by
tfieba ani tak nevynikl. Tento fakt si spousta lidí ani
neuvûdomuje. Jiné je to i pfii zkou‰ení, v company
pracujete ve skupinû a musíte táhnout za jeden provaz. Hromadná sborová a choreografická ãísla se
potom mnohdy nacviãují déle neÏ samotné sólové
v˘stupy.
Jak se pfiipravujete na roli?
KdyÏ dostanu scénáfi, nahlas si ho pfieãtu, klidnû
i nûkolikrát. Díky tomu se mi text dostane lépe do
pamûti a pusy. KdyÏ je to nûjaká historická postava,
tak si o ní nûco pfieãtu a najdu nûjaké bliÏ‰í informace, aÈ vím, koho to vÛbec hraji. Potom, kdyÏ uÏ
text umím, si jej opakuju, kde to jen jde. Pfii vafiení,
uklízení ãi na vycházce.
Pokraãujete nûjak v „sebevzdûlávání“?
Ano, vzdûlávat se musíme cel˘ Ïivot. Stále nav‰tûvuji hodiny zpûvu u své profesorky z JAMU. KaÏdé
léto jezdím na nûjak˘ taneãní kurz. Pravidelnû cviãím, protoÏe postava a hlavnû kondiãka je pro nás
muzikálové herce stra‰nû dÛleÏitá.
Umíte i odpoãívat?
Nûkdy mám pocit, Ïe moc ne. Jsem typ, kter˘ nedokáÏe b˘t v klidu. Ale je pravda, Ïe kdyÏ dorazím
do Znojma, tak si nûjak˘ ten odpoãinkov˘ den ráda
udûlám, vezmu na‰eho psa a s pfiítelem vyrazíme na
nûjakou dlouhou vycházku do pfiírody nebo na ryby.
Mají to zaãínající hereãky tûÏ‰í neÏ muÏi?
Urãitû, protoÏe klukÛ je v tomto oboru vÏdycky
míÀ.

Míváte trému?
Ano, jako skoro kaÏd˘, bez toho to asi nejde.
A moÏná dobfie tak, protoÏe mû to nutí více makat,
jak se fiíká, s trémou jde aÏ 20 % v˘konu dolÛ,
tudíÏ kdyÏ to bez trémy zvládnu na 120 %, s trémou to potom dûlá tûch rovn˘ch 100, i kdyÏ kaÏd˘
den není posvícení…
Co je podle vás na herectví nejtûÏ‰í?
Nevím… Asi vnitfiní tlak uspokojit sebe i ostatní.
S kaÏdou rolí pfiichází nûco nového, neznámého,
ale není to nic, co by se nedalo zvládnout.
A co je na herectví nejkrásnûj‰í?
Îe mÛÏete stát na jevi‰ti. Cítit to naplnûní, to, po
ãem touÏí asi kaÏd˘, kdo dûlá svoji práci dobfie, aÈ
je to herec, doktor ãi uãitel.
TakÏe ne touha po slávû?
Krásné je, kdyÏ vidíte diváky, jak se smûjí nebo jsou
dojatí. Jde o tu spokojenost, Ïe mÛÏete rozdávat radost… Na druhou stranu, kaÏd˘ dobr˘ herec je minimálnû trochu znám˘… TakÏe i já chci b˘t
„trochu“ dobrá hereãka (smích).
Máte nûjaké Ïivotní motto?
Pfiej a bude ti pfiáno. Îivot je jedno velké divadlo.
Text: (jih),
foto: jef Kratochvil

Na zku‰ebnû pod reÏijním vedením
Stanislava Mo‰i
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titanic na ZKušeBnÁch
24

25

naPsali o nÁs

ril Hany Kováfiíkové a Regan Ivany VaÀkové,
to byly pfiíkladné ‰tíhlé dámy, ze kter˘ch zlo vyzafiovalo v kaÏdém gestu. Povedlo se usadit ty
intrikánky do role, ve které se rázn˘mi gesty pfiesvûdãují, Ïe fiídí svût, pfiitom je to prolhan˘
Edmund, kterého velmi dobfie ztvárnil Jakub Zedníãek, kdo vlastnû stojí za v‰ím. Monumentální je
také hrabû z Glostru ZdeÀka Junáka nebo Edgar
Luká‰e Janoty, kter˘ si s chutí „stfiihnul“ a do detailÛ propracoval polonahého blázna. Pfiíkladn˘
„parÈák“ krále byl ‰a‰ek Michala Isteníka. (…)
Zvlá‰tní a oãekávanou kapitolou je král Lear hostujícího Boleslava Polívky. Jeho bohat˘ hereck˘
registr, od deklamaãní noblesy aÏ po drobné plebejské po‰Èouchnutí, tady rozvinul do krásnû vystavûného osudu krále, kter˘ se musel zbláznit. (…)
Brnûnská inscenace Stanislava Mo‰i opût pfiesvûdãila, Ïe profesionální pfiístup a pokora pfied textem
velkého dramatika jsou tou nejlep‰í cestou k interpretaci Shakespeara. Tak k dílu pfiistoupil i Boleslav
Polívka a vÛbec cel˘ hereck˘ t˘m. (…)
Peter Stoliãn˘,
www.i-divadlo.cz, 17. 11. 2015

SHAKESPEARE NAPSAL, POLÍVKA ZAHRÁL
(…) Kolikrát jsem vidûla nebo ãetla tuhle vrcholnou
Shakespearovu tragédii? Pûtkrát? Desetkrát? VÏdyÈ
ten pfiíbûh znám jako své boty. Jak je tedy moÏné,
Ïe mne tady znovu strhl, upoutal od první do poslední vûty a byla jsem napjatá, jak dopadne? (…)
ReÏisér Stanislav Mo‰a dává tragédii rozmáchl˘ prostor i patos podpofien˘ navíc bubny Tomá‰e Cvejna
i hudbou Zdenka Merty pfiímo na scénû. (…)
U Leara zapomenete na v‰echny herecké ‰arÏe z ManéÏí a podobn˘ch ka‰pafiin Bolka Polívky. (…) Na
scénû nejen kraluje v kaÏdém smyslu toho slova, ale
navíc s lidskostí a opravdovostí. (…) A kdo by vedle
takového krále nehrál jako o Ïivot? Do sv˘ch partÛ
se opfieli v‰ichni. Velmi talentovanû pak nejen Michal Isteník, ale pfii premiéfie i Petr ·tûpán a Zdenûk
Junák coby charakterní ‰lechtici a Luká‰ Janota zejména v pasáÏích, kdy se coby ohroÏen˘ Edgar stává
blázniv˘m Ïebrákem Tomem.
Jana Soukupová,
Mladá fronta Dnes, 18. 11. 2015

i gestech (podobnû jako v Benátském kupci). (…)
Learovo sebevûdomí a moc na poãátku hry a jeho
zlost na upfiímnou Cordelii (Ivana Odehnalová,
jedna ze tfií alternací) tlumí Polívka do pozice tûla
s vysunutou bradou a vladafisky rozpfiahovan˘ma
rukama, je‰itn˘ vztek soustfiedí do v˘razu tváfie
a spí‰ sevfieného, zlost potlaãujícího hlasového projevu. Podobnû reaguje na donebevolající zradu dcer.
Zlobu a zoufalství nestupÀuje nijak v˘raznû. KdyÏ
se bolest jeho postavy zlomí do ‰ílenství, nachází
pro nû v˘raz v ironickém Ïertování. (…)
Katefiina Slámová Barto‰ová,
Lidové noviny, 27. 11. 2015

POLÍVKÒV LEAR JAKO ÎERTUJÍCÍ JOB
(…) Dominantní jsou pfiedstavitelky „zl˘ch sester“
Goneril a Regan (autorka recenze vidûla z alternací
Pavlu Vitázkovou a Lenku Janíkovou). Obû jsou od
prvního jednání silné aÏ agresivní, charaktery podporuje zejména u Goneril i kost˘m, ãern˘ overal,
boty s pichlav˘mi podpatky, sebevûdomí a prÛraznost. Z dal‰ích postav v˘raznû vystupuje ·a‰ek Michala Isteníka, coÏ je dané textem i hercov˘m
uvolnûn˘m, Ïiv˘m projevem. (…) Polívka je jako
Lear pomûrnû tlumen˘ a disciplinovan˘ v hlase

KRÁL LEAR V MùSTSKÉM DIVADLE BRNO
(…) ReÏisér Stanislav Mo‰a zvolil scénu Christopha
Weyerse, ve které se reálné schodi‰tû mûní v paradoxní prostorové optické klamy. Schody vlastnû
nikam nevedou. To v mnohém napovídá i o konstrukci dramatu, ze kterého osudovû není úniku.
(…) Trojici Learov˘ch dcer hrály Ivana Odehnalová
– Cordelie. Kladná hrdinka se vÏdy hÛfie hraje neÏ
hrdinové záporní. Ov‰em tato Cordelie, to byla
skuteãnû nûÏná Maru‰ka z pohádky SÛl nad zlato
promûnûná v energickou ochránkyni nemocného
otce. Naproti tomu úlisné a ha‰tefiivé dcery, Gone-

VRABâÁK A ANDùL, DVA PROTIKLADY
Dvû hodiny krásného pfiedstavení s písnûmi, které
nikdy nezestárnou a publikum je bude navÏdy milovat, to je nové pfiedstavení Mûstského divadla

Ten zpûv zvedal lidi ze sedadel a nutil je aplaudovat
do rytmu. Marlene Ivany VaÀkové zase v‰echny dojímala sv˘mi melodramatick˘mi písnûmi. (…) Muzikanti zrovna jako hereãky se pfiekonávali a díky
vynalézavû krásn˘m aranÏím Karla Cóna nasazovali
písním korunu. (…)
Vratislav Mlãoch,
www.babocka.vram.cz, 16. 11. 2015
VRABâÁK A ANDùL – KOMORNÍ DRAMA
O VZTAHU EDITH PIAF
A MARLENE DIETRICHOVÉ
(…) Souãasná inscenace Vrabãák a andûl se zab˘vá
mimo skuteãn˘ch Ïivotních momentÛ obou hrdinek hlavnû jejich pfiátelstvím od doby, kdy se poprvé setkaly, po smrt Edith Piaf, potaÏmo po úmrtí
Marlene Dietrich. (…) Komorní inscenace je napsána pro ‰est hercÛ. Nutno podotknout, Ïe prim
tu hrají pouze dvû role – Vrabãák (Piaf ) a Andûl
(Dietrichová). Ostatní herci (bez kter˘ch by to ale
rozhodnû ne‰lo) pouze lehce dokreslují pozadí pro
dvû ústfiední postavy. Jako Edith Piaf záfií Markéta
Sedláãková, která se do role francouzské ‰ansoniérky plnû poloÏila a ztvárÀuje Piaf preciznû do
v‰ech detailÛ. V písni Mon Dieu z jejího zpûvu jde

Brno o Edith Piaf a Marlene Dietrich na âinoherní
scénû. Ale ãinohra to zrovna není, je to spí‰e muzikál, protoÏe o co tu jde pfiedev‰ím, je dostat opût
na scénu v‰echny krásné písnû obou legendárních
zpûvaãek 20. století, doplnûn˘ o dojemn˘ pfiíbûh
o pfiátelství a vzájemné lásce dvou Ïen aÏ za hrob.
(…) Edith byla bájeãná, Markéta Sedláãková tu roli
proÏívala a je‰tû víc si proÏila její nejkrásnûj‰í písnû,
samozfiejmû pfiedev‰ím Mylord a Je ne regrette rien.

pokraãování na str. 30
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foto: jef Kratochvil

15. a 16. února 2016

hrajeme na činoherní scéně
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pokraãování ze str. 27

doslova mráz po zádech. Sedláãková dokáÏe
v‰echny polohy svojí postavy prodat dokonale. Její
Piaf nepostrádá dûtskou du‰i, povahu hvûzdy
z ulice, která se dostala na v˘sluní, nebo Ïenu biãovanou osudem. Sedláãkové Piaf je hravá, emoce
z ní pfiímo tryskají, a pfiesto zÛstává prostû svá.
I pfies nûkterá pfievzatá gesta slavné Edith se nesnaÏí
násilnû kopírovat svoji pfiedlohu. Z jiného soudku
je ukovaná Ivana VaÀková ztvárÀující chladnou nûmeckou (i hollywoodskou) hvûzdu stfiíbrného
plátna Marlene Dietrichovou. Známá sv˘m chladn˘m kouzlem, kter˘m dokázala oãarovat muÏe
i Ïeny, je zde vypodobnûna aÏ do ledové dokonalosti. Marlene ve ztvárnûní Ivany VaÀkové nepostrádá Ïensk˘ ‰arm a pÛvab a pfiitom i jistou
praktiãnost, se kterou se ve svûtû bûÏného i umûleckého Ïivota „ztracené“ Edith vûnuje. Její svÛdnická, matefiská i pfiátelská Marlene jí prostû sedí,
stejnû jako dobfie stfiiÏené kost˘my. (…)
Katefiina ·ebelová,
www.epochtimes.cz, 25. 11. 2015

VRABâÁK A ANDùL:
SEX, DROGY A ·ANSONY
(…) ReÏijní koncepci pro Brno pfiipravil Stanislav
Mo‰a, reÏie samotné se ujal Igor Ondfiíãek. PfiestoÏe
ve‰keré dialogy a monology probíhají v ãe‰tinû,
v‰echny písnû zÛstávají v pÛvodním znûní, takÏe
obû hlavní protagonistky zpívají nûmecky, francouzsky a anglicky. (…) Jak zaãalo pfiátelství mezi
Marlene Dietrich a o ãtrnáct let mlad‰í Edith Piaf,
kam aÏ se posunuly jeho hranice a co v‰echno spolu
obû Ïeny mohly proÏít, je hlavní dûjovou linkou
celé inscenace. Markéta Sedláãková jako Vrabãák
Edith a Ivana VaÀková coby její andûl stráÏn˘ Marlene spoleãnû rozehrály intimní drama plné nostalgick˘ch písní a boufiliv˘ch citÛ a chvílemi aÏ
elektrizující pfiitaÏlivosti, která mezi nimi vznikla.
Drobná Ïena men‰ího vzrÛstu Markéta Sedláãková
disponující syt˘m altem a neutuchající energií byla
naprosto pfiesn˘m opakem vysoké a rozváÏné Ivany
VaÀkové. Obsazení obou hereãek bylo trefné,
pfiedev‰ím Sedláãkové ‰lo takfiíkajíc na tûlo. VaÀková ve fraku a s blond parukou budila dojem
okouzlující, ale velmi pfiísné Ïeny, která si je dobfie
vûdoma sv˘ch pfiedností, slávy i moci. Oproti tomu
Sedláãková v jednoduch˘ch ãern˘ch ‰atech byla
jako neposedné dítû. Její zvoniv˘ smích provázela
ostrá slova. Její gesta pfiipomínala rozvernou dospívající dívenku, kdyÏ byla zrovna zamilovaná, nebo
zhrzenou starou Ïenu, kdyÏ se utápûla v alkoholu
a drogové závislosti. Citlivû tak rozehrávala v‰echny
stránky osobnosti, kterou pfiedstavovala. (…)
Magdaléna Baumannová,
www.mestohudby.cz, 9. 11. 2015

muzikálÛ Mûstského divadla Brno k tûm úspornûj‰ím. Funkãní scéna Emila Koneãného i kost˘mování Andrey Kuãerové nemají ambice strhávat
pozornost, spí‰ nenásilnû ilustrují emoãnû siln˘ pfiíbûh. Podobnû dûji slouÏí choreografie, které secviãila Carli Rebecca Jefferson. Sebelep‰í instrumentace by ov‰em neuspûla bez nad‰eného a heroického v˘konu, kter˘ pfiedvedl muzikálov˘ orchestr
pod peãliv˘m vedením dirigenta Dana Kalouska.
(…)
Vítûzslav Sladk˘,
www.musical-opereta.cz, 27. 10. 2015
NAJÍT, P¤ELOÎIT, ZREÎÍROVAT, ZAHRÁT
(…) Pfiíbûh proplétá nûkolik lehce nahozen˘ch
osudÛ. Tím nejpodstatnûj‰ím je nesmûlé vstupování do svûta dospûl˘ch a první velká láska mladiãké Vla‰tovky v parádním provedení Eli‰ky
Skálové – jistû zpívá a vede postavu pfiesnû na hranû
mezi dûtstvím a dospûlostí. (…) Hlavními postavami jsou spolu s Vla‰tovkou její sourozenci,
zhruba dvanáctiletá Ro‰Èanda a, fieknûme, osmilet˘
UboÏáãek, kter˘m ona nahrazuje zemfielou maminku – inu, pfied Vánocemi se tklivé mysteriózní
pfiíbûhy vÏdycky hodí. Tedy pokud se vyprávûjí
s únosnou mírou sentimentu, s trochou humoru
a nesklouznou do plaãtivosti – a právû to se v Brnû
podafiilo (i kdyÏ slab‰í povahy si poplakaly). A pak

reÏii ve váÏném, psychologicky propletenûj‰ím pfiíbûhu, kter˘ mÛÏe vypadat tak trochu pohádkovû,
ov‰em pohádkou rozhodnû není. (…) V˘tvarné fie‰ení scény i kost˘mÛ patfií v produkci v˘pravn˘ch

PÍSKÁNÍ PO VùTRU:
MùNù ZNÁMÁ „LLOYD WEBBEROVKA“
SI ZÍSKALA DIVÁKY NA PRVNÍ POSLECH
(…) Základní dûjovou osu tvofií pfiíbûh farmáfisk˘ch dûtí z Louisiany, které ve stodole naleznou
poranûného záhadného ãlovûka. (…) Dûtsk˘ iluzornû ãist˘ svût se zde stfietává s cynick˘m pohledem dospûl˘ch. Vznikl poutav˘ pfiíbûh o ztûlesnûní
dûtsk˘ch snÛ, kter˘ skladatel opatfiil neb˘val˘m
mnoÏstvím líbiv˘ch melodií, jeden popov˘ hit
stfiídá druh˘, muzikálové písnû, dûtské sbory i pomalé balady zaujmou na první poslech. (…) Petr
Gazdík dílo pfieloÏil, upravil, zreÏíroval a zároveÀ
bájeãnû odehrál hlavní roli. Gazdík by se jiÏ mohl
povaÏovat za specialistu na muzikály s mnoÏstvím
dûtsk˘ch hercÛ. Poprvé v‰ak dûti hrají v Gazdíkovû
30

31

tu jsou v˘teãní dût‰tí herci: Alena Juráãková preciznû intonuje a jako Ro‰Èanda jedná na jevi‰ti naprosto pfiirozenû, Adam Gazdík dává UboÏáãkovi
kromû jímavé podoby vlasatého kluãíka skepsi,
s níÏ nevûfií slibÛm a zázrakÛm a sem tam smutnû
utrousí naprosto pfiesnou poznámku, pfii které zamrazí. Parádní trojice! Petr Gazdík roli MuÏe také
nijak nezdobí, drÏí její tajemství, zpovûì zpívá

hofice jako zral˘ muÏ, kter˘ poznal, jak to na svûtû
chodí. Ke stejnému vede kolegy i jako reÏisér, Ïádné
kudrlinky. Situace rozehrává vûcnû aÏ stroze na jednoduché scénû sbité z prken – jako v‰echno
v tomto muzikálu i ona osciluje mezi nahrubo
naãrtnut˘mi popisy a prostorem pro imaginaci.
Nic tu není jisté, v‰echno lze dom˘‰let, kaÏd˘ osud
lze symbolicky vykládat. Spolehlivá kapela je
„u Mo‰i“ samozfiejmostí, stejnû jako
company, svícení, projekce. Dobfie sefiízen˘ stroj. Ale hlavnû poctivá kvalitní inscenace pozoruhodného díla. Takové si
cením.
Josef Herman,
Divadelní noviny, 24. 11. 2015
SKLENùN¯ POKOJ
(…) Jako supernova vylétl nad obzor
Brit Simon Mawer. Druh˘ jeho román
je uÏ svûtovû proslul˘. Nejenom proto,
Ïe se v centru jeho pozornosti ocitla
vila Tugendhat. (…) S nápadem pfienést pfiíbûh majitelÛ vily, lidí kolem ní
a doby, která ovlivnila jejich osudy,
pfii‰lo brnûnské Mûstské divadlo.

The Glass Room je literární fikcí s prÛhlednou
inspirací, konkrétními lidmi a reáliemi, Sklenûn˘
pokoj divadelní má vlastní vklad shrnuteln˘ do
repliky jedné z postav pfiíbûhu: Láska k jednomu
ãlovûku neznamená nenávist k druhému. Je oslavou lidské ãinorodosti a usilování o souÏití v ãasech, v nichÏ o kvalitû Ïivota je‰tû nerozhodovala
rasová pfiíslu‰nost ani ideologie tfiídního boje.
(…) Textilní prÛmyslníky promûnil Mawer
v atraktivnûj‰í Landauerovy, majitele automobilky. A v Mûstském divadle pfiivedli na scénu
jedno z nejnaléhavûj‰ích témat posledních let:
Sklenûn˘ pokoj je oslavou pospolitosti. Velmi aktuální.
Jifií P. KfiíÏ,
Xantypa, 31. 3. 2015

Vitázková. ·tûpán ve svém naoko robustním, ale
vnitfinû promy‰leném herectví staví portrét dobromyslného, profesnû zdatného muÏe, kter˘ se
potácí mezi dvûma Ïenami. Jeho Landauer je posedl˘ touhou po lásce stejnû jako pragmatik,
kter˘ dokáÏe odhadnout nepfiízniv˘ dûjinn˘
v˘voj. Velkou roli Liesel Landauerové dostala
Pavla Vitázková. Hereãka má glanc, nabízí pfiesvûdãiv˘ obrázek dobfie situované dámy touÏící
více neÏ po skvûlém domû po pfiídûlu lásky nejbliÏ‰ích. Svetlana Janotová hraje svoji Katalinu
jako dívku, která se prostituuje, aby uÏivila
vlastní dítû, ale touÏí po ‰tûstí a lásce jako lidé ve
vy‰‰ích spoleãensk˘ch patrech. (…) Inscenace
Sklenûn˘ pokoj v Brnû funguje jako historická
sága s nûkolika milostn˘mi trojúhelníky i jako
obecné zpodobnûní nevyzpytateln˘ch tváfií lásky
a dûjinn˘ch zvratÛ. Divácky vdûãnou pfiidanou
hodnotou je její anonymní, ale lehce ãiteln˘ brnûnsk˘ kolorit.

TUGENDHAT
JAKO SKLENùN¯ POKOJ SVùTA
(…) Podobnû jako Mawer chce také reÏisér Mo‰a
vyprávût jak˘si obecnû platn˘ pfiíbûh o hledání
‰tûstí, lásky a místa na zemi v dobách, kdy osudy
lidí urãovaly neblahé a dramatické dûje. (…) Dûj
se primárnû toãí kolem manÏelského páru Landauerov˘ch, kter˘ ztvárnili Petr ·tûpán a Pavla

Lubo‰ Mareãek,
Lidové noviny, 29. 9. 2015

Texty jsou redakãnû kráceny.
32

33

Anton Pavlovič Čechov

foto: jef Kratochvil

režie Stanislav Moša

hrajeme na činoherní scéně

19. a 20. ledna 2016
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PřiPravujeme

Peter Stone
Maury Yeston

titanic

muzikálového zpracování stejného
pfiíbûhu zastínil. Diváci od divadelní verze oãekávali totoÏn˘ milostn˘ pfiíbûh jako ve filmu a toho
se jim ov‰em nedostalo.
Muzikál TITANIC vypráví pfiíbûh
Titanicu z mnoha úhlÛ pohledu
rÛzn˘ch pasaÏérÛ. Nûkteré postavy
jsou v‰eobecné známé – jako napfiíklad kapitán E. J. Smith, pro kterého mûla b˘t tato plavba poslední
pracovní povinností pfied odchodem do penze a kter˘ setrval na kapitánském mÛstku aÏ do poslední
chvíle, neÏ se jeho loì potopila;
konstruktér Thomas Andrews,
kter˘ se na plavbu s Titanicem
vydal, aby jej zaÏil v praxi a mohl nadále pracovat na
jeho vylep‰ování; ãi majitel lodi Bruce Ismay, kter˘ touÏil po úspûchu natolik, Ïe nutil kapitána ke zbyteãnû riskantnímu zrychlování. Objevují se zde ale i skuteãní
dÛstojníci, topiã Fred Barrett ãi radista Harold Bride,
kter˘ aÏ do poslední moÏné chvíle vysílal z telegrafu volání o pomoc. Ov‰em i ostatní postavy muzikálu, obyãejní cestující, zástupci v‰ech tfiíd, mají svÛj pfiedobraz
ve skuteãn˘ch pasaÏérech a je tedy moÏné jejich reálnou
identitu i Ïivotní osudy najít v mnoha dokumentech
a záznamech, které lze o Titanicu nalézt.
Stanislav Mo‰a, kter˘ muzikál ve spolupráci se Zuzanou
âtveráãkovou také pfieloÏil, jej jiÏ reÏíroval letos v létû
ve ‰v˘carském Walenstadtu, kde mûl Titanic premiéru
na bfiehu jezera. ReÏisér zde pfiipravil premiéru ve své
úpravû, se sv˘m ãesk˘m t˘mem a ‰v˘carsk˘m obsazením. O hudební nastudování se postarali dirigenti Dan
Kalousek a Jakub Îídek, choreografii mûla na starosti
Aneta Majerová a scénu a kost˘my vytvofiil tradiãní tandem Christoph Weyers a Andrea Kuãerová. Ve stejné
koncepci se nyní chystá i ãeská premiéra tohoto díla. Ze
‰irokého obsazení, v nûmÏ není vût‰ích ãi men‰ích rolí,
lze jen tûÏko zdÛraznit nûkterá jména. Pfiesto mÛÏeme
slíbit, Ïe se diváci mohou tû‰it napfiíklad na Zdenu Herfortovou, ZdeÀka Junáka, Petra Gazdíka, Petra ·tûpána, Markétu Sedláãkovou, Radku Coufalovou,
Stanislava Slováka, Jiﬁího Macha, Du‰ana Vitázka,
Ale‰e Slaninu, Luká‰e Janotu, Luká‰e Vlãka, Igora Ondﬁíãka a mnohé dal‰í. Premiéra probûhne na Hudební
scénû 16. ledna 2016.
-kl-

Témûfi dvû stû sedmdesát metrÛ na délku, tfiicet metrÛ
na ‰ífiku, osmnáct metrÛ na v˘‰ku, padesát dva tun oceli,
ãtyfii komíny, dvacet devût kotlÛ, maximální rychlost
dvacet ãtyfii uzlÛ… V tûchto ãíslech není skryto nic
men‰ího neÏ nejznámûj‰í loì v dûjinách – Titanic. V˘ãet
by ov‰em mohl pokraãovat ãíslem stejnû impozantním
a zároveÀ velmi tragick˘m. Po fatálním stfietu s ledovcem
v noci ze 13. na 14. dubna roku 1912 se utopilo tisíc
pût set sedmnáct lidí. Spolu s nimi na dnû oceánu zÛstalo mnoho nesplnûn˘ch snÛ, nevyfiãen˘ch pfiání a promarnûn˘ch moÏností, které ov‰em dodnes vypovídají
o velikém tématu, které je celé zastfie‰eno jedin˘m pojmem – Titanic.
Není divu, Ïe se k této ne‰Èastné události ãasto obracejí
i rÛzní tvÛrci, aby se pfiíbûhem údajnû nepotopitelné
lodi zab˘vali. Americk˘ divadelní, televizní i filmov˘ spisovatel Peter Stone, kterého na‰i diváci znají jako tvÛrce
muzikálu Sugar!, byl tématem Titanicu pr˘ inspirován
dlouho. Pfiání napsat muzikál v nûm ov‰em v roce 1985
probudilo nalezení vraku lodi. Touha lidstva po pfiekonání sama sebe a osobní pfiíbûhy v‰ech pasaÏérÛ – od
pfiíslu‰níkÛ posádky pfies cestující tfietí tfiídou, ktefií vûfiili, Ïe odjíÏdûjí za lep‰ími Ïivoty, druhou tfiídu, která
chtûla poznat Ïivot tûch nejbohat‰ích, aÏ po první tfiídu,
která si nemohla ve svém postavení pfii podobné události
dovolit chybût – se zdály b˘t vynikajícím tématem pro
nové, moderní hudební drama. Ve spolupráci se skladatelem Maury Yestonem napsal muzikál, kter˘ mûl na
Broadwayi premiéru 23. dubna roku 1997 a zaznamenal
zde 804 repríz a získal pût Cen Tony. Jeho jedinou „smÛlou“ byl fakt, Ïe pÛl roku po divadelní premiéfie mûl premiéru i filmov˘ hit Jamese Camerona, kter˘ slávu
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26. listopadu 2015 v 2.30 hod se narodila
LILIANA JANOTOVÁ

Foto: Tino Kratochvil

28. listopadu 2015 v 1.10 hod se narodila
ANASTÁZIE ULIâNÍK

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil
V listopadu 2015 jsme se rozlouãili s na‰í drahou kolegyní paní
Irenou Konvalinovou.

Po m‰i svaté v kostele sv. Vavfiince jsme ji doprovodili na komínsk˘ hfibitov.

Derniéru má za sebou muzikál Let snÛ LILI. Na snímku ãekají
Jakub Uliãník a Katefiina Marie Fialová na svÛj v˘stup.

Jana Apolenáfie jsme v kost˘mu FÛriuse potkali na schodi‰ti v zákulisí.

listování

Dvûma snímky se vracíme k mimofiádné události v Galerii
Milana Zezuly, která na konci roku 2015 hostila v˘tvarníky
Jaromíra Ry‰avého a Bohumila JÛzu. Pánové byli ochotní se
v rámci vernisáÏe postavit na hlavu.

V˘stava mûla název OBRAZY a OBJEKTY. A mimo to pánové
pfiedvedli i hudební nástroje z jejich tvÛrãího atelieru.

Za budovou divadla rostou nové dílenské a skladovací prostory.

KdyÏ máte ‰tûstí, tak vám na rodinné oslavû zazpívá Du‰an
Vitázek.

A navíc si s oslavenkyní Jitkou Trpûlkovou Du‰an i zatancoval.

Naskytla se vzácná pfiíleÏitost vyfotografovat Viktora Skálu
s dámskou ãástí rodiny. ManÏelka Zuzana a dcery Eli‰ka, Marie
a Johana.

V Divadelním klubu jsme zastihli Radku Coufalovou a Jifiího
Macha.

Veãer si uÏívali i Luká‰ Janota a Svetlana Janotová.

Náv‰tûvu klubu nevynechali ani Du‰an Vitázek a Pavla
Vitázková.

Eva Ventrubová zÛstala v obleÏení dûtí z muzikálu Let snÛ LILI.

Petr Gazdík se sv˘mi kluky oslavili Adámkovy narozeniny.

Jef Kratochvil s Bolkem Polívkou byli pfiítomni na vernisáÏi velkoformátov˘ch fotografií v Galerii VaÀkovka.

