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v mûsíci ãervnu zaÏije Mûstské divadlo Brno své 70. narozeniny! A my budeme ono krásné v˘roãí slavit 6. ãervna cel˘ den na dvoranû na‰eho divadla a zároveÀ vzpomínat na dlouholetou kontinuální umûleckou ãinnost, která od 14. ãervna 1945 rozradostÀovala celé zástupy divákÛ…! Asi by ‰lo docela pfiesnû spoãítat, kolik tûch divákÛ dohromady bylo, a poãítalo by se v miliónech, ale ono to není tak moc dÛleÏité. NeboÈ pro nás je nejpodstatnûj‰í kaÏd˘ divák sám o sobû. (Trochu to zní jako reklamní slogan, ale
na rozdíl od jin˘ch, ktefií se zaklínají rÛzn˘mi ménû srozumiteln˘mi reklamními slogany v podobû formálních …ismÛ, se u nás vskutku soustfiedíme na intimní a moudrou rozpravu mezi tvÛrcem a kaÏd˘m
jednotliv˘m divákem.) UÏ jsme se totiÏ dávno vymanili z iluze „budování spoleãného ‰tûstí“. VÏdyÈ ‰tûstí je pfiece individuálním majetkem kaÏdého z nás. A umûleck˘ záÏitek? Zajisté se najdou takoví, ktefií se
dívají kolem sebe – „co na to ostatní…“ a pak, mnohdy proti svému osobnímu dojmu, zaujímají názor
nûjakého „klubu“, nebo „vût‰iny“, ãi „men‰iny“, nebo „partnera“… Na‰e divadlo se nikdy nesnaÏilo „jet“
s nejrÛznûj‰ími aktuálnû moderními proudy. VÏdy jsme stavûli na prvé místo osobní svobodu tvÛrce, kter˘ chce svobodnû skrze svÛj osobní divadelní názor vést dialog se svobodn˘m divákem. A jsem pfiesvûdãen, Ïe spoleãnû se soustfiedûním se na to, aby se u nás na jevi‰tû „dostali“ jenom ti nejlep‰í z nejlep‰ích,
je to ten hlavní dÛvod, proã je o na‰e divadlo takov˘ zájem v Brnû, v âeské republice a v zahraniãí, proã
jsme léta divadlem „vyprodan˘m…“! (A to dnes nabízíme kaÏd˘ veãer na obou jevi‰tích na‰im divákÛm
1.100 míst…!)
I kdyÏ se na‰e divadlo v prÛbûhu 70 let své existence jmenovalo rÛznû, vyznávám, Ïe nejvíce ze v‰ech
názvÛ se mi zamlouvá právû onen pÛvodní – „Svobodné divadlo“. Zajisté bylo ono pojmenování evokováno znovu nabytou svobodou po ‰estileté fa‰istické okupaci na‰í zemû, av‰ak mû ono slovo „svobodné“
fascinuje pfiedev‰ím v kontextu ke svobodné tvorbû, kterou se zde v na‰em mûstû Brnû snaÏím pomûrnû
váÏnou ãást existence na‰eho divadla realizovat. A rád dodávám, Ïe jsem mûl jako tvÛrce, ‰éf i fieditel obrovské ‰tûstí, Ïe mnû nikdy nikdo nic nepfiikazoval – co, s k˘m a jak hrát – co, s k˘m a jak nehrát. Star‰í
kolegové mi ãasto vyprávûli o tom, jak o mnohém rozhodoval „zásah anonymních mocipánÛ shÛry“,
(trochu jsem si to uÏil v Národním divadle v Praze, kdyÏ jsem tam na jafie 1989 reÏíroval „Ptákoviny podle Aristofana“), a tak vím, Ïe ne kaÏdé období tvorby jakéhokoliv divadla bylo vskutku svobodné.
UÏívejme si tohoto „blahobytu svobody“, neboÈ nikdy nikdo neví, jak rychle se v ãase mohou promûnit
situace kolem nás a my tu budeme mít znovu totalitu namísto demokracie. To, Ïe je svût kaÏd˘ den star‰í, a tedy by mûl b˘t moudfiej‰í, nám je‰tû nezaruãí, Ïe se znovu nenajde nûkdo, kdo bude chtít násilnit
své bliÏní na bázi pouze sv˘ch úchyln˘ch pfiedstav o tom, jak mají Ïít a ãemu vûfiit a co je umûní a co ne...
A s tím se pojí zákazy a pálení a niãení... KdyÏ zahlédnu dokumenty o tom, jak se dnes v Islámském státû programovû niãí vedle lidsk˘ch osudÛ a ÏivotÛ i tisícileté poklady lidského umûní, fyzicky se mi svírá
srdce nad tím barbarstvím a modlím se za zachování stavu, ve kterém je nám v na‰í zemi umoÏnûno b˘t
divadlem vskutku svobodn˘m – neboÈ jenom takové divadlo má smysl! Svûdkem toho nechÈ nám jsou
i statisíce na‰ich divákÛ, ktefií s tak spontánním nad‰ením vítali v˘sledky práce stovek na‰ich umûlcÛ, stovek jejich kolegÛ v technickoprovozních sloÏkách divadla. Byla to a, jak pevnû vûfiím, i bude nadále mnoho desítek, (stovek), let nádherná práce pfiiná‰ející radost z divadelního umûní, které je fascinující, dobrodruÏné, originální, souãasné, Ïivé a svobodné!
Dovolím si dnes popfiát nejenom za v‰echny své kolegy, ale i za vás – na‰e diváky:
„V‰echno jenom NEJlep‰í k narozeninám, na‰e divadlo!“

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

rež ie Igor Ondříček

foto: jef Kratochvil

Zdeněk Podskalský Karel Svoboda Jiří Š taidl

Úprava vozovky a chodníku v Lidické ulici donutila stráÏce majáku Michala Koãiãku, aby odstranil z chodníku dlaÏdice s otisky rukou na‰ich umûlcÛ.

DlaÏdice jsou uloÏeny v trezoru a po skonãení stavebních úprav
se vrátí na své místo.

Pan inÏen˘r Lubo‰ Spáãil byl ocenûn za svou dlouholetou ãinnost
Svazem ãesk˘ch divadelních ochotníkÛ.

Stalo se tak u pfiíleÏitosti oslav jeho Ïivotního jubilea.

V˘tvarnice divadla Andrea Kuãerová panu inÏen˘rovi vûnovala
kresbu kost˘mu k inscenaci Sklenûn˘ pokoj.

ReÏisér Petr Gazdík pfienesl ná‰ úspû‰n˘ muzikál Ptákoviny podle Aristofana na prkna ostravského Národního divadla moravskoslezského.

Politicko-satirick˘ muzikál Ptákoviny autorského tria MertaMo‰a-Îáãek proÏívá v Ostravû úspûch. Hostuje zde i na‰e
Barbora Remi‰ová.

Dramaturg a ‰éf ostravského muzikálového souboru Patrick
Fridrichovsk˘ s potû‰ením konstatoval, Ïe si nová verze Ptákovin
podle Aristofana zachovala srozumitelnost a zábavnost.

listování

hrajeMe na BiskuPskéM dvoře

9. – 12. července 2015

Choreografie ostravsk˘ch Ptákovin se úspû‰nû zhostila Aneta
Majerová.

Umístûní v˘tvarn˘ch prací v Divadle na Orlí zorganizovala obecnû prospû‰ná spoleãnost Velvet Smile v produkci Vûry
Kadlecové.

Herec Vojtûch Blahuta pfievzal patronát nad v˘stavou nazvanou
Ví‰ to, zná‰ to z cyklu Svût podle Lucie.

VernisáÏí v˘stavy malífiky Lucie Nûmcové úãastníky provedla
Ivana Odehnalová.

Desetileté v˘roãí slaví Galerie VaÀkovka, své narozeniny zahájila v˘stavou plastik Jifiího Netíka, na oslavû nechybûli ani na‰i
herci.

Zúãastnili se i Luká‰ Vlãek a Radka Coufalová, jejich vystoupení uvedl Tomá‰ Sagher.

Na vernisáÏi zapívaly Viktória Matu‰ovová a Radka Coufalová,
která se obdivovala Netíkovû práci.

Blahopfiejeme kolegovi Robertu Rozsochateckému, kter˘ vstoupil
do stavu manÏelského.

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil, Václav ·vaÀhal a Jifií Soukup
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PilátÛv sen
Du‰an Vitázek
Chtûl bych se schovat pod pefiinu
a vstát aÏ v létû
na kolotoãe u mofie.
A pak se znovu skr˘t jen na vtefiinu,
jen tak, potichu a nemyt˘,
s rukama od krve.
Chtûl bych se bát v té teplé tmû
aÏ do posledního strachu,
aÏ v‰echno bude znovu,
líp a poprvé.
„Pouze ten kfiiãí, kdo není uji‰tûn
o pravdû sv˘ch slov.
Pravdû pak slu‰í klidná pevnost
a chladná prostota.“
Ferdinand Peroutka
(6. února 1895, Praha –
20. dubna 1978, New York),
ãesk˘ spisovatel, dramatik a publicista.
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reÏie
STANISLAV SLOVÁK

foto: jef Kratochvil
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16. a 17. května 2015

Premiéry na hudební scéně
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v oslnění

lukáš Janota

kamerou. V té dobû mi bylo devût let. Nedá se fiíct,
Ïe bych nad sv˘m herectvím nûjak pfiem˘‰lel, byla
to spí‰ taková vzru‰ující hra. Mûl jsem tehdy krásné
tfii mûsíce prázdnin plné dobrodruÏství. Následující
rok mû obsadili uÏ na základû pfiedchozích zku‰eností. Celkem jsem natoãil dva filmy a jeden seriál.
Potom pár mal˘ch roliãek a tím to skonãilo.
Pamatuju si vás je‰tû jako studenta JAMU z pfiedstavení v Martû. Jak˘ je nejvût‰í rozdíl mezi studentsk˘m divadlem a velkou scénou?
V principu asi Ïádn˘. Ale na to se asi neptáte, Ïe?
Pro mû byla JAMU taková pfiíprava na studium.
Opravdová ‰kola pfii‰la aÏ s angaÏmá v Mûstském
divadle Brno. Divadelní existence není zaloÏena na
technice herectví, je to Ïiv˘ organismus, do kterého
buì vrostete, nebo ne.
A jak se li‰í dne‰ní Luká‰ Janota, kter˘ hraje pfiední
role v profesionálních muzikálech, jako je Zorro,
od Luká‰e, kter˘ pfied lety stál na skromném pódiu
Marty tfieba v muzikálu Godspell?
Je star‰í, ménû ohebn˘, trochu moudfiej‰í, usazen˘,
Ïenat˘ a spokojen˘.
Zmínil jste, Ïe jste Ïenat˘. Va‰í manÏelkou je dal‰í
ãlenka souboru Mûstského dûivadla Brno a va‰e
spoluÏaãka z JAMU Svetlana Janotová. Co vás je‰tû
spojuje kromû divadla?

¤íká o sobû, Ïe nedokáÏe dûlat jen jednu vûc,
proto kromû herectví skládá hudbu, hraje na saxofon nebo produkuje audioknihy. Na jevi‰ti
Mûstského divadla Brno „umí“ role romantické,
komediální i váÏné. Luká‰ Janota. V létû ho diváci
v Biskupském dvoﬁe uvidí v roli neváÏné v komedii o otci genetiky Gregoru Johannu Mendelovi.
À propos otec, i tato role Luká‰e Janotu brzy ãeká.
Zkrátka pestr˘ Ïivot. A takov˘ byl i rozhovor
s ním.
Hrál jste uÏ jako dítû ve filmu a seriálu. Ne kaÏdému dûtskému herci se ale pfiechod mezi dospûlé
povede. Byla va‰e cesta pfiímá, nebo jste se k herectví
oklikou vracel?
Pfiímá rozhodnû nebyla. Nikdy jsem herec b˘t nechtûl. Do filmu jsem se dostal pfies konkurz a to
byla jen náhoda. Tenkrát si vybírali dûti pfiímo ve
‰kole podle typu a následnû nás pozvali na konkurz.
Probûhla asi ãtyfii kola a najednou jsem stál pfied
4
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To je jednoduché. ªubime sa.
Má va‰e Ïena nûjak˘ hereck˘ rys, vlastnost, které
byste chtûl mít taky?
Preciznost, rychlost, zodpovûdnost… ty nejdÛleÏitûj‰í vûci. A dál taky… víte co, nebavme se o tom,
je to pro mû tûÏké.
Ke které z va‰ich rolí v Mûstském dûivadle Brno jste
mûl nejtûÏ‰í cestu? A která vám naopak sedla nejvíc?
To opravdu nemohu fiíct. V‰echny role jsou pro mû
stejnû tûÏké. KaÏdá nûãím jin˘m a jejich v˘slednou
podobu si hodnotit
netroufám. Od toho
S Patrikem Bofieck˘m
jsou tu diváci.
v inscenaci Sklenûn˘ pokoj,
Zvlá‰È muzikál je
reÏie: Stanislav Mo‰a
opravdu fyzicky i du‰evnû nároãná práce.
Kde nebo jak si od
tûch tûÏk˘ch rolí nejlépe vyãistíte hlavu?
Nejlíp si vyãistím
hlavu pfii skládání
hudby. Ale taky s pfiáteli a v dobré spoleãnosti. Mám rád filmy
a seriály, i kdyÏ v poslední dobû na nû není
ãas. âím jsem star‰í,
tím jsem radûji doma.
V papuãích a Ïupanu
s manÏelkou. Je fakt,
Ïe kdyÏ jsme doma,
trávím vût‰inu ãasu ve
své pracovnû. KdyÏ
mám ãas, tak se tam
prostû zanofiím a jsem
tam i dva dny. Obãas
se kouknu do kuchynû, Ïena mi pfiinese
nûco k jídlu, abych neumfiel, a tak je mi
dobfie. Se Svetlankou
se rádi vûnujeme pasivnímu odpoãinku.
V Biskupském dvofie si
pfii tradiãní letní sérii
pfiedstavení pod ‰ir˘m
nebem zahrajete opata
starobrnûnského klá‰tera a zakladatele ge-

netiky Mendela. Jde o komedii se zpûvy a vá‰ Mendel dostane podobu mladého Janka. Prozradíte, jak
se stane legendou svûtové vûdy a co se pfii tom sebûhne?
To v tuhle chvíli (rozhovor se odehrál v pÛli kvûtna –
pozn. red.) zatím nevím, protoÏe text jsem je‰tû neãetl, ale stejnû bych to asi neprozradil.
KdyÏ uÏ jsme u vûdy, nelákala vás nûkdy jiná kariéra neÏ herectví?
Co se t˘ãe vûdy, tak si nejsem jist˘, zdali bych na
nûco takového mûl kapacitu, ale rozhodnû mû to

5
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a profesní jednoznaãnû kariéra v Mûstském divadle
Brno. A jsem patfiiãnû py‰n˘ na nûkolik sv˘ch
autorsk˘ch poãinÛ.
Va‰e divadlo je ãasto na cestách, jaké jsou va‰e
dojmy z evropsk˘ch festivalÛ a scén?
Já jsem si toho moc neuÏil. Dfiív, neÏ jsem nastoupil
do angaÏmá, se jezdilo víc, ale dnes uÏ je to zfiídka.
Je to ‰koda. S divadlem cestuju rád. To, co jsem
zaÏil, bylo vÏdy pfiíjemné a myslím, Ïe i diváci byli
velmi spokojení.
Zaãátkem ãervence odehrajete poslední mendelovská pfiedstavení, co se chystáte podnikat pak?
Budu vystupovat na nûkolika hudebních festivalech, hraju na saxofon s DJs. Dfiív jsem hrával víc,
ale dnes uÏ nezb˘vá moc ãasu. Taky zaãnu pracovat
na projektu pro muzikálov˘ roãník JAMU ve spolupráci s Petrem ·tûpánem a Mirkem Ondrou, ãeká
mû natáãení nûkolika audioknih, které produkuji,
a dal‰í vûci. A snad se nám se Svetlanou povede dostat se k mofii a trochu si nahfiát kosti pfied nadcházející sezónou a blíÏícím se rodiãovstvím.
Text: (red),
foto: jef Kratochvil

vzru‰uje a miluju vûdecké dokumenty a objevy. Co
se t˘ãe jiné kariéry, jsem typ ãlovûka, kter˘ nedokáÏe dûlat jen jednu vûc, takÏe toho dûlám víc.
Myslím, Ïe kdybych nedûlal „do umûní“, pracoval
bych se dfievem. V‰eobecnû mû fascinuje, kdyÏ nûco
vzniká. Obdivuju lidi, ktefií umí nûco vyrobit,
a t˘ká se to i divadla. Také mám v sobû nûjaké
zvlá‰tní tvÛrãí pnutí, které je potfieba neustále uvolÀovat, takÏe se ãas od ãasu stanu i autorem.
âerstvû má za sebou premiéru dobrodruÏn˘ muzikál Ostrov pokladÛ, ve kterém se prolíná skuteãn˘
Ïivot spisovatele Stevensona s pfiíbûhem jeho nejznámûj‰í knihy. Mûl jste jako kluk pro piráty, lodû
a ‰um mofie slabost?
Piráty jsem mûl rád a stále mám, v‰eobecnû mám
velkou slabost pro adventure a fantasy. Taky mám
moc rád mofie, podmofisk˘ Ïivot a v‰e kolem toho.
Co na hru fiíkáte?
Jsem pfiesvûdãen˘, Ïe je to krásné pfiedstavení a divákÛm se bude moc líbit.
Co povaÏujete za svÛj dosavadní nejvût‰í Ïivotní
úspûch? A profesní?
Îivotní úspûch je má Ïena a obsah jejího bfií‰ka

S Martinem Havelkou
v muzikálu Ostrov pokladÛ,
reÏie: Stanislav Slovák

6
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na skleniČce

s lubomírem sPÁČilem
nebo pod stolem. A tak se taky stalo, Ïe na jevi‰ti
jsem se poprvé ocitnul uÏ v pûti létech. A opravdu
si ten záÏitek dodne‰ka pamatuju. Byla to Tylova
Fidlovaãka a já vystupoval jako dítû z davu. Pak
jsem hrál ve ‰kole na osmiletce v Îidlochovicích.
Tam se uÏ dûlaly docela zajímavé vûci. Tfieba Pálavsk˘ poklad, kter˘ napsal doktor Jurák pro svoje dûti.
Jurák byl v kultufie pomûrnû v˘znamn˘ ãlovûk jako
autor i jako ãlen redakce Amatérské scény, ãlen poroty na Jiráskovû Hronovû, divadelní teoretik i kritik. Pálavsk˘ poklad bylo takové pohádkové
pohlazení, pak následovalo od KoÏíka Jak mráz ãaroval a tak dále. Pak jsem hrál se souborem ve Vojkovicích napfiíklad Martina v Paliãovû dcefii,
Mlynáfie v Lucernû a mnoho dal‰ích.
Va‰í profesí je v‰ak fieã ãísel, strohá matematika, pro
laika oblast bez fantazie. Jak se to srovnává s takov˘m svûtem, jak˘m je divadlo?
Divadlo pro mne vÏdycky znamenalo protipól mé
profese. Odreagování. Cestu do jiného svûta. A to
po celou dobu mého Ïivota. To v‰e, co se nahromadilo v práci, ten stres a starosti, to mi vÏdycky
tento koníãek, kter˘m se divadlo pro mne stalo,
pomohl pfiekonávat. Postupem ãasu jsem se do divadla doslova zaÏral. Zaãal jsem reÏírovat a dûlat

KDO PROPADNE DIVADLU JEDNOU,
PROPADNE MU NAVÎDYCKY
MÛÏe b˘t ekonom hercem? Anebo mÛÏe b˘t
dobr˘ komediant i dobr˘m ekonomem? Otázka,
na kterou by se zﬁejmû hledala jen tûÏko odpovûì.
VÏdyÈ jde o tolik rozdílné profese, ﬁeklo by se.
A pﬁece je to moÏné. AlespoÀ v Mûstském divadle
Brno by tak dokázalo odpovûdût hodnû lidí. Tedy
jistû alespoÀ ti, kteﬁí dobﬁe znají inÏen˘ra Lubomíra Spáãila. Ekonoma a také celoÏivotnû nad‰eného amatérského divadelního herce. UÏ témûﬁ
ãtvrt století je spojen se scénou, která patﬁí k nejúspû‰nûj‰ím v republice. A ani se nechce vûﬁit, Ïe
Lubo‰ oslavil ‰estého kvûtna sedmdesátiny. Symbolicky je tak mlad˘ jako scéna, ve které Ïije a pracuje.
Tak jak to vlastnû bylo s tím divadlem? Kdy jste poprvé okusil prkna, která znamenají svût?
Divadlo mne provází bez nadsázky od dûtství. Narodil jsem se do rodiny ochotníkÛ. U nás se hrálo,
zkou‰elo, u nás se dûlalo v‰echno, co k tomu patfií.
Od ãten˘ch zkou‰ek aÏ po aranÏovaãky, od v˘roby
rekvizit aÏ po ‰ití kost˘mÛ, to v‰e se odehrávalo
u nás v kuchyni. A já to absolvoval nûkde v koutku
7
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nûním závad. To se podafiilo a já jsem pak uÏ od fieditele Mo‰i dostal za nûjak˘ ãas nabídku, abych pfii‰el do divadla jako ekonom. I kdyÏ to vypadá jako
pohádka, moc veselé to nebylo. KdyÏ jsem otevfiel
‰uplík v kanceláfii, která mnû byla pfiidûlena, bylo
v nûm nachystan˘ch 400 adresn˘ch v˘povûdí
vãetnû razítek, které ãekaly jen na podpis a pfiedání.
Tomu se nám v‰ak podafiilo zabránit a období, kdy
také b˘vala pfiesilovka hercÛ na jevi‰ti nad diváky
v hledi‰ti, se postupnû stávalo minulostí a dnes se
tomu uÏ ani nechce vûfiit. Nabírali jsme dech a sílu
a zejména Standovou prací se podafiilo soubor
stmelit, nasadit novou dramaturgii a získávat diváky. Mimochodem, odejít nemusel nikdo – mimo
tûch, ktefií chtûli, nebo uÏ mûli dÛchodov˘ vûk. Pak
uÏ jsme zaãali pfiipravovat rekonstrukci âinoherní
scény, která do té doby pfiedstavovala hybrid mezi
divadlem a kinosálem.
Ekonom Spáãil b˘vá ãasto k vidûní na vût‰inû pfiedstavení. To ale není povinností, nebo snad ano?
Pracovní doba, tam kde má‰ zamûstnání, které je
v podstatû koníãkem, v podstatû neexistuje.
Pobyt v divadle mû nikdy nezatûÏoval na úkor rodiny, byÈ jsem se musel po smrti manÏelky vypofiádat s tím, Ïe jsem kluky vychovával sám. Na‰tûstí

v okresním i v krajském poradním sboru pro divadlo. To uÏ bylo období, fiekl bych pfiece jen vyzrálej‰í dramatugie, kdy mne provázela Charleyova
teta, Tomanovo Slovanské nebe a dal‰í a dal‰í vûci.
CeloÏivotnû zasaÏen divadlem – byÈ amatérsk˘m
– jste se po nûkolika pfiedchozích zamûstnáních
v rÛzn˘ch institucích najednou ocitnul, stále sice
jako ekonom, ale pfiece jen v profesionálním divadle…
Je fakt, Ïe se stala vûc, která se mnoha lidem nepo‰tûstí. Podafiilo se mi splnit si svÛj Ïivotní sen. Byl
jsem stále ve své práci, vykonával jsem stále svoji
profesi, ale byl jsem obklopen prostfiedím, které
jsem tolik miloval. I kdyÏ tomu nepfiedcházel
zrovna nejlehãí zaãátek. V dobû revoluce jsem byl
velmi váÏnû nemocen, prodûlal jsem desetihodinovou operaci a poslali mû do invalidního dÛchodu.
Tato scéna – tehdy Divadlo bratfií Mr‰tíkÛ – bylo
v té dobû navíc tûsnû pfied zavfiením. Tehdy to byl
prostû politick˘ zámûr. Mr‰tíci mûli skonãit. Tehdy
sem nastoupil – je‰tû pfied m˘m pfiíchodem – do
funkce zastupujícího fieditele Stanislav Mo‰a. S tím
jsem se seznámil a on mû jako ekonoma pozval,
abych mu pomohl objasnit nûkteré náleÏitosti
z ekonomického nálezu a zkusil pomoci s odstra-

S fieditelem MdB Stanislavem Mo‰ou
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S fieditelem MdB Stanislavem Mo‰ou
a fieditelem NdB Mojmírem Weimannem
nad maketou Hudební scény MdB

byla ve vzorné kvalitû pfii dodrÏení ve‰ker˘ch pfiedpisÛ, ekonomick˘ch limitÛ, prostû nebylo co vytknout. Pouze my vnitfinû – jako domácí – jsme
cítili to, co nám tam je‰tû chybûlo, ale to by pfiedstavovalo je‰tû nûkolik dal‰ích desítek milionÛ. Ale
to je myslím tak vÏdycky. To, co je dnes supermoderní, bude uÏ zítra zastaralé. Dal‰í taková vnitfiní
radost byla po dokonãení zdej‰í dvorany a po jejím
otevfiení pro vefiejnost. Ta obrovská promûna prostoru snad musí potû‰it kaÏdého. A jen málokdo si
asi uvûdomuje, Ïe se prochází v místech, kde stály
v 19. století chlévy, neboÈ vedlej‰í dÛm v Lidické 18
b˘vala jatka a z vût‰í ãásti zde byly objekty obãanské
vybavenosti Ïidovské obce.
Za témûfi ãtvrt století jste mûl moÏnost poznat
mnoho divadelních osobností...
Obecnû lze fiíci, Ïe tady byly a stále vyrÛstají opravdové herecké osobnosti. Lidé je dobfie znají, mnozí
je tfieba ani s na‰im divadlem nespojují. Objektivitou a pfiístupem fieditele, umûleck˘ch ‰éfÛ a dal‰ích
se zde v‰ak nikdy nepfiekáÏí tûm, ktefií chtûjí odejít
nûkam jinam. A to i ve chvílích, kdy cítíme, Ïe je to
pro divadlo ‰koda. NeÏ v‰ak pfiesvûdãovat a udrÏovat
lidi na postu, kde mají pocit, Ïe se jim stává tûsn˘m,
je lep‰í jim popfiát hodnû ‰tûstí a pak se s nimi setkávat tfieba jako s hosty. A to uÏ nemluvím o osob-

v‰ak uÏ byli ve vûku, kdy jednak nepotfiebovali kaÏdoveãerní péãi a také kdy uÏ mûli pro mou práci dostateãné pochopení. Nikdy mnû pobyt v divadle
nebyl na obtíÏ. Samozfiejmû, Ïe i mne obãas dohnaly
chvilky, kdy jsem mûl pocit, Ïe práci povûsím na
hfiebík a odejdu. Ale to se myslím pfiihodí kaÏdému.
To je Ïivot a myslím, Ïe se to nejvíce stává tehdy,
kdyÏ zaãne pfierÛstat byrokracie nad tvofiivou prací.
Jak vzpomínáte na stavbu tehdy tolik diskutované
nové muzikálové scény?
To byl skuteãnû, jak se fiíká, profesní záhul. Ale byla
to zátûÏ motivaãní. V‰ichni, vãetnû hercÛ a dal‰ích
profesí, jsme pfiímo cítili, Ïe tady nûco roste. Navíc
ten prostor cel˘ si zachoval svého genia loci a ten
se roz‰ífiil do celého objektu vãetnû nové scény.
Roz‰ífiila se tady neb˘vale konjunktura umûlecké
ãinnosti. Bylo to sice namáhavé, ale úÏasné, jedineãné a neopakovatelné.
TakÏe to byl vrchol va‰í dosavadní profesní kariéry
v divadle?
Ten asi nejlep‰í pocit pfii‰el aÏ pozdûji. Zhruba po
roce od kolaudace nové Hudební scény. ·lo o pocit
uspokojení ãi uvolnûní, kdyÏ tenkrát pfii‰la na kontrolu revize z Nejvy‰‰ího kontrolního úfiadu s tím,
Ïe – jak jsme se dovûdûli – mûla najít co nejvíce
závad. Nakonec jejich zpráva vyznûla tak, Ïe stavba
9
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S hereãkou Zdenou Herfortovou

jen ‰est. Stavba uÏ byla zaloÏena, dolaìujeme problémy s financováním. Budou zde nejen dílny, ale
i sklad dekorací a také sklad kost˘mÛ, coÏ je objekt
hodnû v˘znamn˘. VÏdyÈ kost˘my jsou dokladem
o historii divadla. A zvlá‰tû zde, kde se dbá na maximální dobovou autenticitu, v˘‰ivky ãi paspule,
jsou to bez nadsázky v mnoha pfiípadech muzeální
kusy, pfii jejichÏ v˘robû se náhraÏky pouÏívají jen
minimálnû. Objekt za celkem 46 milionÛ by mûl
b˘t zkolaudován do konce roku 2016 a budou
v nûm i napfiíklad kost˘my, které máme v souãasnosti v depozitu v Pisárkách, kde v‰ak za uskladnûní musíme platit. Teì uÏ sice nemusím kaÏdou
poloÏku a její nákup podepisovat, ale svého ãasu
jsem znal ceny prádla, ponoÏek, fotbalov˘ch ‰tulpen a bÛhví ãeho v‰eho je‰tû. I to patfií k práci ekonoma divadla (smích).
A kdo pfievezme nad‰ení amatérského divadelníka
Lubomíra Spáãila?
I kdyÏ je dnes doba úplnû jiná a s pouh˘m nad‰ením se uÏ jako kdysi vystaãit nedá, v‰e stojí peníze,
tak se domnívám, Ïe nûkter˘ z vnukÛ pfiece jen tu
pomyslnou stopu udrÏí i nadále. Je to droga, ale
droga, která stojí to za to.
Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil

nostech, které ode‰ly nenávratnû do hereckého nebe
ãi dÛchodu. Nechci je jmenovat, abych na nikoho
nezapomnûl, ale bylo jich uÏ opravdu hodnû.
Práce v tak mladém kolektivu, jak˘m divadlo je,
vás jistû nabíjí a taky asi dává zapomenout na vûk.
Je pfiíjemné mezi tûmi mlad˘mi b˘t, byÈ je pravdou, Ïe samozfiejmû u novû nastupujících uÏ
mnohdy cítím ten generaãní odstup, coÏ je asi logické. I kdyÏ s fieditelem si tfieba mnozí z nich tykají, já si s nimi vykám, protoÏe to tak musí b˘t.
Ale myslím si, Ïe si s nimi stále rozumím. Se v‰emi.
AspoÀ to tak vnímám.
Co vás v souãasné dobû zamûstnává nejvíce?
Chtûl bych dokonãit investiãní ãást, se kterou nám
velmi poctivû pomáhá ministerstvo kultury. Jen na
vysvûtlenou, je to ãást divadla, kterou diváci neznají. Jako jedno z mála divadel v zemi máme tu
v˘hodu, Ïe máme dílny v objektu jako souãást divadla. Rozmûrovû ãi technologicky uÏ v‰ak dávno
nevyhovují. Napfiíklad uprostfied zámeãnické dílny
stojí sloup, kter˘ pfii v˘robû dekorací vyloÏenû pfiekáÏí. Ty se pak dokonãují na dvofie, nebo pfiímo na
jevi‰ti. A to je komplikované. Proto stavíme nové
dílny na vlastním, tedy mûstském pozemku b˘val˘ch garáÏí z poloviny 19. století, které se uÏ stejnû
nemohly pouÏívat, z dvaceti ãtyfi bylo funkãních
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rodinné Zlato

Zdena herFortovÁ
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V muzikálu DUCH v roli Ody Mae,
za níÏ byla nominována na Cenu Thálie,
reÏie: Stanislav Mo‰a

První dáma Mûstského divadla Brno v ﬁíjnu
oslaví kulaté narozeniny a její pﬁání je skromné
– aby se na ni a její role je‰tû nûjak˘ ãas nezapomnûlo. Soudû podle stálé divácké obliby a respektu odborníkÛ to bude snadné splnit. O lásce
k Brnu i divadlu, o nominaci na nejvy‰‰í divadelní ocenûní Thálie, o bájeãném dni úplného
volna i o poezii jsme hovoﬁily se Zdenou Herfortovou.
Letos oslaví Mûstské divadlo Brno i vy spoleãné jubileum – 70 let. Pfiáním se obvykle konãí, my bychom jím ale mohly zaãít. Co byste divadlu
popfiála?
To, co sobû – hodnû zdraví. Dále úspûchy, peníze,
slávu, zdrav˘ rozum a velk˘ okruh talentovan˘ch,
mlad˘ch a zajímav˘ch lidí. Pfiála bych tomuto divadlu mecená‰e, a nejen jednoho. Pfiála bych mu,
aby sem lidé chodili ãím dál víc a aby se vraceli.
A aby chodili do divadla nejen proto, Ïe jdou na
nûjakou jakousi kulturu, ale aby jím i tro‰ku Ïili,
aby si ho h˘ãkali, aby z nûj mûli záÏitek, kter˘ by je
obohacoval – abych tak fiekla – vidût a zaÏít ta pfiedstavení znova, vÏdyÈ kaÏd˘ veãer v divadle je neopakovateln˘.
A co byste pfiála sobû?
ZmiÀované zdraví, které je ãím dál dÛleÏitûj‰í, pe-

níze na dÛstojn˘ Ïivot, aby moje rodina byla
zdravá, moji pfiátelé aby byli stále nablízku, abych
mûla okolo sebe hodné a duchaplné lidi. A pfiála
bych si, aby moje jméno a role mûly nádech nûãeho
neopakovatelného, co se nedá jen tak shrnout do
jedné prosté vûty – jóóó, je dobrá. Takhle to vypadá
asi neskromnû – pfieji si moc?
Narodila jste se v Brnû, vystudovala tu JAMU, hrajete na brnûnsk˘ch scénách cel˘ Ïivot. Jste Brnu
opravdu vûrná. âím vám vyhovuje?
Musím mu b˘t vûrná, Brno je mÛj domov. Mám
je‰tû jedno oblíbené mûsto, Prahu, kde Ïil mÛj
otec, moje rodina, mÛj první manÏel pocházel
z Prahy, mÛj syn se narodil v Bene‰ovû. Praha je
nádherná, prostû mûsto mûst. Ale Brno je nûco,
co se vymûnit nedá. Mám tady svoji rodinu, syna
a jeho rodinu, vnuky, vnuãky, pfiátele. Velmi
dobfie se tu Ïije a myslím to skuteãnû hezky, kdyÏ
fiíkám – Brno se mi zdá velké a dobrotivé, trochu
venkovské mûsto a to se mi na nûm stra‰nû líbí.
Nechtûla bych Ïít v ocelovém velkomûstû. Brno je
tak trochu pfiedmûstí Vídnû, svébytná lokalita, velice krásná. Má moje srdce. V Praze obãas pracuju
uÏ mnoho let, pracovních pfiíleÏitostí je tam
zkrátka víc. Ale Brno je nenahraditeln˘ kus mého
srdce.

12 12
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PÛsobila jste víc neÏ 20 let v Mahenovû ãinohfie
a teì víc neÏ 20 let ve stálém angaÏmá v Mûstském
divadle Brno. Kudy se ubírala va‰e cesta na Lidickou?
Narodila jsem se kousek odtud na Má‰ovû ulici,
v roce 1953 jsme se odstûhovali do Îidenic, kde
jsem chodila na základní ‰kolu v Balbínovû ulici.
Pak pfii‰la Táborská, SVV· neboli dne‰ní gymnázium, potom JAMU a odtud rovnou do Mahenky.
Tenkrát, kolem roku 1968, chtûli nûktefií studenti
na oblast, ale já ne, hroznû jsem se toho bála
a hlavnû jsem chtûla zÛstat tady u rodiny. A povedlo
se mi to, coÏ byl jeden zázrak. Pak pfii‰el druh˘ –
v roce 1992 jsem pfie‰la do Mûstského divadla
Brno. Ta dvû divadla stojí kousek od sebe, ale mám
pocit, jako by kaÏdé bylo v jiné republice. ·la jsem
za muzikálem, pan Mo‰a mû sem pozval a od té
doby tu proÏívám krásné roky plné nádhern˘ch
rolí. I kdyÏ jsem samozfiejmû byla ‰Èastná i v Mahenovû ãinohfie, mûla pro mû kouzlo divadelních
zaãátkÛ, nejen díky v‰em v˘znamn˘m kolegÛm
a rolím, milovala jsem i tuto historickou, v˘jimeãnou budovu. Ale v roce 1992 uÏ jsem zaãala pociÈovat nûco jako ponorkovou nemoc, pfiijala jsem
nabídku Stanislava Mo‰i a stala jsem se ãlenkou
MdB.
Máte zku‰enost s herectvím divadelním, televizním, filmov˘m i rozhlasov˘m. Které je va‰emu naturelu nejbliÏ‰í?
To nevím, kaÏdé má nûco úÏasného do sebe. Je mi
tfieba stra‰nû líto, Ïe se vzaly urãité ãasy brnûnskému rozhlasu, Ïe se v‰echno „smrsklo“ do men‰ích pofiadÛ. Pro rozhlas jsem natoãila spoustu
pofiadÛ a her, byl tu v˘born˘ dabing, nadabovala
jsem tu desítky, moÏná stovky filmÛ – a moc mû
mrzí, Ïe se Brnu ty moÏnosti vzaly.
Mezi zmínûn˘mi typy herectví tedy nemáte vyloÏeného favorita...
Mûla jsem a mám oblíbené herce, napfiíklad Janu
Hlaváãovou, Jifiinu Jiráskovou, Jifiinu Bohdalovou,
Danu Medfiickou a dal‰í a dal‰í. Samozfiejmû je mi
nejblíÏ divadlo. Miluju vztah jevi‰tû – hledi‰tû naÏivo. Film mû dost minul, ale je to zase otázka pfiíleÏitostí, tady film zkrátka moc nebyl. Brno ale také
hodnû preferuje praÏské umûlce, má strach, Ïe ti brnûn‰tí tolik nezaujmou. Sledovanost se hodnû poãítá. I tohle je mi líto.
Jeden znám˘ televizní seriál je ale pfiece jen v˘jimka, vystupovala v nûm fiada brnûnsk˘ch hercÛ
– âetnické humoresky. V nûm jste se pfied kamerou

se‰la i s Erikem Pardusem a Karlem Jansk˘m, sv˘mi
divadelními kolegy. Oba shodou okolností pfied
ãtyfimi lety zemfieli. Jak na nû vzpomínáte?
S láskou. Byli jsme dlouholetí kamarádi, kolegové.
Karel byl velmi noblesní, jemn˘, citliv˘ ãlovûk,
Erik byl neuvûfiitelnû zábavn˘, vitální. Úmrtí
obou dvou je mi nesmírnû líto a zasáhlo nejen
toto divadlo, ale i celou brnûnskou kulturu. Ale
co s tím ãlovûk nadûlá, k Ïivotu bohuÏel smrt
patfií. Citelnou ranou pro mû byl i odchod Jaroslava Dufka a Ladislava Lakomého. S obûma jsem
dlouhá léta hrála krásné nezapomenutelné role
v Mahence a tady v Mûstském divadle Brno jsme
si zahráli nádhernou hru Dobfie rozehraná partie.
Je to uÏ nûjak˘ rok, ale já mám tu inscenaci pofiád
pfied oãima.
Pfiejdûme k veselej‰ím vûcem. Tfiikrát jste se dostala
do nejuÏ‰í nominace na respektovanou divadelní
Cenu Thálie, pro rok 2014 za roli Ody Mae Brownové v muzikálu DUCH. Mají ty tfii vybrané postavy (AlÏbûta Anglická, Raisa GurmyÏská a Oda
Mae) nûco spoleãného?
VÛbec ne, jsou kaÏdá odjinud. Jestli jsem na nûco
hrdá, pak právû na to, Ïe mám jako hereãka ‰irok˘
hereck˘ rejstfiík – jak se mezi herci fiíká. Nominace
za Odu Mae mû pfiekvapila a samozfiejmû potû‰ila.
Jsem srdcem ãinoherní hereãka, ale muzikál byl
a je moje dal‰í divadelní láska. Dlouho jsem ho
uãila na JAMU, vedla jsem jako docent svÛj vlastní
ateliér, navíc mÛj otec léta hrával v Orchestru Karla
Vlacha a byl dirigentem v Karlínû, takÏe jsem trochu „muzikantská Lidu‰ka“. Muzikál miluju, protoÏe je to jedna z nejlep‰ích divadelních zábav, jaké
znám. KdyÏ je dobfie napsan˘, skvûle zazpívan˘, zahran˘, zatanãen˘, je to… boÏí.
UÏ chápu, proã vás nominovali právû za Odu Mae
– vtûlila jste do ní svou lásku k muzikálu.
Nevím, jestli se mi podafiilo do Ody Mae pfiímo
vtûlit moji lásku k muzikálu. Ona jako postava je
je‰tû ke v‰emu roztomil˘ podvodník. Nebylo pro
mû lehké tuhle ãerno‰ku hrát, protoÏe jsem jako
hereãka ctiÏádostivá a aÏ drtivû neskromná, snaÏím
se roli ztvárnit kolikrát nad její moÏnosti a pofiád
si myslím, Ïe je to málo. Oda je nesmírnû energická
Ïena, která si nedûlá vrásky z mnoha vûcí, ze kter˘ch bych si je dûlala já. Má jin˘ postoj k Ïivotu,
coÏ se mi na ní líbilo, ale zároveÀ jsem chvilku musela hledat, co s ní. Je to role, která by se mohla hrát
prostû sama, ale já jsem pofiád chtûla, aby byla ãernûj‰í, neÏ je, aby zpívala jako mladá ãerno‰ská
13
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hvûzda z Broadwaye, ale pak se mi v ní podafiilo
najít druh humoru, kter˘ mû jako hereãku velmi
pobavil.
V aktuální sezónû MdB hrajete kromû DUCHa
i v muzikálech Flashdance ãi Donaha!, které také
proslavily filmové pfiedlohy. Podívala jste se na nû
nebo je lep‰í nenechat se pfiedem ovlivnit?
Pfiedstavení Donaha! jsem vidûla v Praze, v Divadle
na Vinohradech, kde roli, kterou hraji já, hrála Jana
Hlaváãová v alternaci s Jifiinou Jiráskovou. Film
jsem nevidûla. Ducha ano, to je slavn˘ snímek. Pro
mû není ‰patné se na pfiedlohu podívat. Nemusím
se ztotoÏÀovat s filmovou rolí. Ono o to nakonec
stejnû nejde.
ReÏiséfii o vás fiíkají, Ïe jste hereãka s pokorou, názorem a zároveÀ neztrácející humor. Pokud ãlovûk
obãas nahlédne do novin, ztratit humor je snadné.
Pfiitom se jako spoleãnost máme lépe neÏ dfiív. Jak
nepropadnout skepsi?
Nepropadnout skepsi je jedna vûc, pokusit se mít
humor druhá a tfietí je umût dûlat humor. Já jsem
byla mockrát v Ïivotû skeptická, ale snad v sobû
mám urãit˘ druh humoru, dar, kter˘ herci umoÏÀuje setfiít slzy, vejít na jevi‰tû a hrát tak, aby se diváci smáli. Humor vás pfienese, byÈ jen na chvíli,
ale moÏná tu dÛleÏitou chvíli, pfies smutné vûci. Zemûkoule je sice slzavé údolí, ale ne vÏdy, ne na kaÏdém místû, ne s kaÏd˘m ãlovûkem. Bolest nás
obklopuje neustále, ale dá se proti ní chvíli bojovat
nebo se s ní pokusit smífiit nebo ji právû humorem
na chvíli oddálit.
Jak jste zmínila, pÛsobila jste od 70. let do roku
2005 jako pedagoÏka na JAMU, máte tedy o mlad˘ch hercích zevrubn˘ pfiehled. Mûní se herectví
v ãase?
Ne. Nemûní se zásadní fakt dobrého herectví, komunikace s divadlem, s lidmi. Îádn˘ ãas nic nezmûní. Existují moÏná rÛzná inscenaãní hledání
stylu divadelního pfiedstavení, to ano, nebo se mûní
zpÛsob, jak je práce prezentovaná, ale v zásadû se
herectví mûnit nemÛÏe. Buì je dobré, nebo diváci
nepociÈují kvalitní proÏitek a je to ‰patnû.
Va‰e divadlo ãasto hostuje v zahraniãí, v Nûmecku,
Lucembursku, Chorvatsku a v mnoha dal‰ích zemích. Cestujete i vy?
Zatím nejezdím, pfienechávám to mlad‰ím kolegÛm. Mají na to nejen vût‰í právo, ale budou z toho
mít daleko vût‰í záÏitek.
Hereãka Marie DoleÏalová na svém vtipném blogu

s historkami z hereckého podsvûtí vypráví, jak stresující jsou pro ni konkurzy. Platí to i pro vás nebo
na nû chodíte s jist˘m klidem v du‰i?
Taky jsou pro mû stresující, myslím, Ïe opravdu pro
mnoho z nás. Pro mû jsou i sv˘m zpÛsobem poniÏující, protoÏe kdyÏ si mû nûkdo vybere, pfiedpokládám, Ïe o mnû nûco ví. Konkurzy, kde o mnû nikdo
nic nevûdûl, jsem párkrát absolvovala, ale tûÏce jsem
je nesla. Pfiesto chápu, Ïe se svût dnes tak nastavil.
Otevfieli jsme se po roce 1989 a jsou tu reÏiséfii ze
zahraniãí i na‰i, ktefií konkurzy potfiebují. Ale nevyrostla jsem v tom, pro mû konkurzy nejsou. MoÏná
je to vûkem, tfieba kdyby mû zastihly v m˘ch 20, 30
letech…
Konají se konkurzy na role i v Mûstském divadle
Brno?
Samozfiejmû, konkurzy na dûtské role, nastupující
mladé herce, taneãníky, to je v pofiádku. Pan fieditel, reÏiséfii a v‰ichni ostatní si musí poslechnout
hlasy a objevovat tak pfiípadné nové talenty.
Podle sv˘ch slov máte ráda dobfie napsané tragikomedie. Kterou hru byste dramaturgickému t˘mu
MdB doporuãila?
Tady mû dramaturgové i reÏiséfii v mnoha pfiípadech velmi pfiekvapili, na‰li skvûlé komedie. Oni je
fieditelé rÛzn˘ch divadel, jak vím, hledají v zahraniãí, jedou se podívat tam, kde podle ohlasÛ dávají
nûco nového. Mám ráda druh dramatiky, kter˘ reprezentuje, napfiíklad hra Vrátila se jednou v noci,
kde jsem hrála s Erikem (Pardusem – pozn. red.).
ÚÏasná hra, fie‰í se tu otázka smífiení, víra. Hrála
jsem matku, které k hrobu chodil syn a mluvil s ní.
Jednou jí fiekl, Ïe se chce oÏenit, a ona se na‰tve
a vstane z hrobu. Nikdo ji nevidí, jen on. A z této
situace je rozehrané vynikající pfiedstavení. Nebo
jsme se Stanislavem Mo‰ou pfied lety nastudovali
zajímavou komedii NovomanÏelské apartmá, taky
zvlá‰tní druh jevi‰tní realizace, kdy jsou na scénû
tfii dvojice v rÛzn˘ch ãasov˘ch rovinách. Ale dobré
hry je prostû stále tfieba hledat a já bych si moc
pfiála zahrát si v komedii, kterou je‰tû vÛbec neznám.
Chodí herci do divadla i jako diváci?
Samozfiejmû, chodí. Jen ãasovû je to nûkdy obtíÏné
zvládnout. Já mám v souãasné dobû hodnû nabit˘
harmonogram, ale urãitû v‰echna pfiedstavení, na
která jsem pozvaná nebo která chci vidût, ãasem
nav‰tívím. Naposledy jsem vidûla muzikál Johnny
Blue u nás na Hudební scénû. No, paráda…
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Doãetla jsem se, Ïe máte ráda psychologickou litevan˘ den úplného volna. Jak byste s ním naloÏila?
raturu. Pomáhá vám hledat cestu k postavám,
NemÛÏete vyãlenit jeden den, aniÏ by mûl historii
k lidem ãi k sobû samé?
a budoucnost. To nejde. Pak je velmi dÛleÏité, jaké
Ke v‰emu, k celému svûtu, ke mnû… K postavám
by bylo poãasí. (smích)
ani tak ne, to je zvlá‰tní. NemÛÏu fiíct, Ïe kdyÏ nûco
Vezmûme to, které máte nejrad‰i.
ãtu, hledám v knize vztah k urãité postavû. NepoTakÏe velmi pfiívûtivé, obyãejné hfiejivé sluníãko, ne
tfiebuju ho. Miluju knihu jako svébytn˘ prostor pro
letní peklo. ·la bych ven, vyjela bych si nûkam
duchovní rozvoj. Já potfiebuju tu postavu zaÏít
autem, tfieba k zámku v Lednici. Procházela bych
nûkde v sobû a hlavnû na jevi‰ti. To je prostor, kter˘
se tam, dala bych si v restauraci dobr˘ obûd a zase
Ïije sv˘m Ïivotem a kter˘ nic nenahradí. Pak se
bych v klidu jela zpátky, abych mohla pfiijít domÛ
nûco objeví a já instinktivnû jdu za tím, co mû nutí
… a tfieba vyprat (smích). Pro mû je úÏasn˘ i norpfiem˘‰let v dimenzích role a hrát si a co nejvíc ji
mální den, kdy mû nic nehoní, nemusím plánovat
pfiivést k zajímavému jevi‰tnímu Ïivotu.
kaÏdou hodinu, b˘t v urãitou dobu na urãitém
Jaké role vás ãekají v dal‰í sezónû?
místû. Takov˘ den by byl bájeãn˘.
Tak to zatím nevím, a i kdybych to tu‰ila, jsem tak
Text: (red),
povûrãivá, Ïe nemÛÏu ani naznaãit.
foto: jef Kratochvil
V roce 2006 jste získala Kfii‰Èálovou
rÛÏi, nejvy‰‰í ocenûní v oboru pfiedZdena Herfortová v roli
nesu poezie a prózy, na PodûbradAlÏbûty Anglické,
sk˘ch dnech poezie. Neinspirovala
za niÏ získala Cenu Thálie
vás k vlastní tvorbû?
Ani ne. Cenu jsem dostala za to, co
v‰echno jsem ve své herecké kariéfie
odrecitovala. Vzpomínám si, Ïe
nûkdy kolem roku 1971 jsem tady
s reÏisérkou Markétou Jahodovou
pfiipravila klubové pfiedstavení z ver‰Û ruské básnífiky Achmatovové. Trvalo víc neÏ hodinu, monolog ver‰Û,
jen ver‰e a já. KdyÏ na to dnes vzpomínám, pfiipadá mi neuvûfiitelné, Ïe
jsem to dokázala. To byly listy a listy
ver‰Û, které jsem si musela pamatovat a zarecitovat.
Jako hereãka hlavních rolí, a tedy
mnoha replik, ale musíte mít zku‰enost i s pfiedstaveními, která trvají
je‰tû déle. Jak se básnické pásmo li‰í
od divadelní hry?
Velmi, je to nûco jiného, prezentace
ver‰Û potfiebuje jin˘ vnitfiní proces.
Navíc ver‰e jsou velmi váÏn˘ vnitfiní
proÏitek. Nûkdy se do básní zaãtu, ale
nejsem hereãka, která by vût‰inu
svého Ïivota byla obklopena ver‰i,
i kdyÏ byly i takové roky. Kfii‰Èálová
rÛÏe pro mû ale byla prestiÏním hereck˘m ocenûním.
¤eknûme, Ïe byste získala nepláno-
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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

Jeho Ïivotní pfiíbûh byl pln˘ bitev, násilí, neustálé
koketérie se smrtí a zároveÀ mnoha romantick˘ch
milostn˘ch avant˘r. Inscenace, která o nûm vypráví, je rovnûÏ opulentní divadelní hostinou: v˘pravné kost˘my, bojové scény, duchaplné
konverzace i komentující vstupy jarmareãního
pûvce, to v‰e ve spojení s krásou historické architektury a volného nebe nad námi.
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Petr ·tûpán, Martin Havelka, Hana Kováfiíková, Milan Nûmec, Jakub Uliãník, Zdenûk
Junák, Du‰an Vitázek a dal‰í.

Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán, Karel
Cón:
MENDEL ANEB VZPOURA HRÁ·KÒ
V inscenacích uvádûn˘ch v unikátním prostoru
Biskupského dvora se pravidelnû vûnujeme v˘razn˘m osobnostem moravské historie. Autorsk˘ t˘m
Slovák – ·otkovsk˘ – ·tûpán zavr‰í komedií se
zpûvy Mendel aneb Vzpoura hrá‰kÛ jakousi volnou,
Ïánrovû rozrÛznûnou trilogii autorsk˘ch inscenací
koncipovan˘ch pro tento prostor. Po v˘pravné legendû se zpûvy Baron Trenck a ãinoherním baletu
Cyril a Metodûj pfiichází na fiadu 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 vnímáme Mendela jako brnûnsk˘
stfiedobod a erb Brna, s jehoÏ osobou autofii 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
Hrají: Luká‰ Janota, Milan Nûmec, Andrea Bfiezinová, Alan Novotn˘, Jan BroÏek, Ladislav Koláfi,
Jan Mazák, Zdenûk Junák, Ivana VaÀková, Du‰an
Vitázek a dal‰í.

Woody Allen:
RIVERSIDE DRIVE
Riverside Drive neboli 12. avenue prochází newyorskou ãtvrtí Upper West Side, která je domovem bohat˘ch obchodníkÛ a umûlcÛ. Vede
soubûÏnû s fiekou Hudson. A na jednom odlehlém
místû jejího bfiehu se setkají dva absolutnû rozdílní
muÏi s rozdílnou Ïivotní filozofií: neurotick˘ scenárista Jim a geniální psychotik s vraÏedn˘mi
sklony Fred. Fred kdysi psal reklamní slogany, momentálnû je z nûj bezdomovec a z kariéry mu zbyl
jen pytel prá‰kÛ na hlavu, které ostatnû nebere. JiÏ
nûkolik mûsícÛ ‰pehuje Jima, neboÈ je pfiesvûdãen,
Ïe tento scenárista mu ukradl jeho námût, totiÏ
autobiografick˘ námût, tedy kus jeho Ïivota. Jim
ãeká na svou milenku Barbaru, aby jí fiekl, Ïe s ní
konãí a Ïe se vrací ke své Ïenû. JenomÏe Barbara
se rozhodne Jima vydírat – nechce nic míÀ neÏ pÛl
milionu dolarÛ. A oba muÏi spekulují o tom, jak
se vydûraãky elegantnû zbavit. Je‰tû Ïe Fredovi tajemné hlasy z éteru na‰eptávají, jak problém fie‰it,
a tak jej Fred vyfie‰í.
Vztah muÏe a Ïeny a nevûra patfií k obsedantním
tématÛm Woody Allena. Tato komediální variace
se opírá o osvûdãené a typické prostfiedky jeho
tvorby: o specifick˘ humor, o inteligentní ironii,
o podmanivou bláznivost postav ãi o obrazy plné
fantazie, nadsázky a nepravdûpodobn˘ch situací,
o obrazy, které svou imaginací vypovídají pravdu
o nás, o na‰ich vztazích, tajn˘ch my‰lenkách
a skryt˘ch tuÏbách.
ReÏie: Patrik Bofieck˘
Hrají: Jaroslav Matûjka, Alan Novotn˘, Hana Kováfiíková.

Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán, Karel
Cón:
BARON TRENCK
PÛvodní historické drama vzniklé pfiímo pro jedineãn˘ prostor Biskupského dvora hodlá nejen vyuÏít jeho unikátních dispozic a magické atmosféry
– pfiichází i s látkou, která se právû do jeho prostor
nanejv˘‰ hodí. Tûlo hrdiny na‰í inscenace, legendárního vojevÛdce rakouské armády Franti‰ka
Trencka, totiÏ odpoãívá jen nûkolik desítek metrÛ
od Biskupského dvora, v kapucínské kryptû kostela Nalezení svatého KfiíÏe.
Vûhlasn˘ baron Trenck byl mimofiádnû sugestivní,
kontroverzní a rozporuplnou osobností – vzdûlan˘
intelektuál, schopn˘ váleãník a pfiitaÏliv˘ muÏ na
stranû jedné, pudov˘ násilník na stranû druhé.
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Program Červen, Červenec

Činoherní scéna

BiSkuPSký dvůr

hudební scéna

1.6. po 18.00 skleněný pokoj

2.6. út 19.00 duch

2.6. út 19.00 skleněný pokoj

3.6. st 19.00 duch

E2

3.6. st 19.00 skleněný pokoj

4.6. čt 18.00 duch

A3

4.6. čt 19.00 skleněný pokoj

5.6. pá 19.00 Princ homburský
7.6. ne 18.00 donaha!

5.6. pá 19.00 duch

AB4

7.6. ne 18.00 duch

A5

8.6. po 19.00 duch

8.6. po 19.00 donaha!

16.6. út 18.00 benátský kupec

9.6. út 19.00 těžká barbora

17.6. st 18.00 benátský kupec

AB2

10.6. st 18.00 těžká barbora

11.6. čt 19.00 dvojitá rezervace

12.6. pá 19.00 dvojitá rezervace

M2015

14.6. ne 19.00 dvojitá rezervace

T2015

13.6. so 19.00 dvojitá rezervace

22.6. po 19.00 Johnny blue

SP

23.6. út 19.00 Johnny blue

biskupský dvůr

X2015

21.6. ne 20.30 mendel aneb vzpoura hrášků

15.6. po 19.00 dvojitá rezervace

22.6. po 20.30 mendel aneb vzpoura hrášků

23.6. út 20.30 mendel aneb vzpoura hrášků
24.6. st 20.30 mendel aneb vzpoura hrášků

Dvojitá rezervace

25.6. čt 20.30 mendel aneb vzpoura hrášků

26.6. pá 20.30 mendel aneb vzpoura hrášků
28.6. ne 20.30 baron trenck

16.6. út 19.00 Jméno

29.6. po 20.30 baron trenck

16.6. út 22.00 riverside drive

A2

17.6. st 22.00 riverside drive

AB3

17.6. st 19.00 Jméno

1.7. st 20.30 my Fair lady (ze Zelňáku)

2.7. čt 20.30 my Fair lady (ze Zelňáku)

3.7. pá 20.30 my Fair lady (ze Zelňáku)

5.7. ne 20.30 mendel aneb vzpoura hrášků

18.6. čt 19.00 Jméno

6.7. po 20.30 mendel aneb vzpoura hrášků

20.6. so 19.00 Jezinky a bezinky

9.7. čt 20.30 noc na karlštejně

7.7. út 20.30 mendel aneb vzpoura hrášků

19.6. pá 19.00 Jezinky a bezinky

22.6. po 19.00 Jezinky a bezinky

10.7. pá 20.30 noc na karlštejně

25.6. čt 19.00 Jméno

12.7. ne 20.30 noc na karlštejně

11.7. so 20.30 noc na karlštejně

24.6. st 19.00 Jméno

26.6. pá 19.00 Jméno

AB5
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hoSTování

PrEMiérA

Činoherní scéna

vEřEjná gEnErálkA

Program ZÁří

8.9. út 18.00 noc na karlštejně

13.9. ne 19.00 splašené nůžky
15.9. út 19.00 splašené nůžky

A1

17.9. čt 19.00 mrtvé duše

A3

16.9. st 19.00 splašené nůžky

PP1

11.9. pá 19.00 noc na karlštejně

A5
P

14.9. po 19.00 splašené nůžky

PPP/P18

9.9. st 18.00 noc na karlštejně

9.9. st 19.00 splašené nůžky

12.9. so 19.00 splašené nůžky

dErniérA

hudební scéna

9.9. st 14.00 splašené nůžky

11.9. pá 19.00 splašené nůžky

divAdElní kluB

13.9. ne 18.00 noc na karlštejně

16.9. st 19.00 Flashdance
17.9. čt 19.00 Flashdance

18.9. pá 19.00 Flashdance

A2

21.9. po 19.00 ostrov pokladů

T2015/Z2015
A2015/M2015
r2015/X2015

22.9. út 18.00 ostrov pokladů

AB4, náhrada za 16. 4. 2015

23.9. st 18.00 ostrov pokladů

26.9. so 14.00 sněhurka a sedm trpaslíků

Mrtvé du‰e

26.9. so 18.00 sněhurka a sedm trpaslíků
Snûhurka
a sedm trpaslíkÛ

18.9. pá 19.00 splašené nůžky

19.9. so 19.00 splašené nůžky

AB5

21.9. po 18.00 splašené nůžky

d

20.9. ne 19.00 splašené nůžky

A6

22.9. út 19.00 splašené nůžky

SP

23.9. st 19.00 dvojitá rezervace

E2

27.9. ne 14.00 sněhurka a sedm trpaslíků

24.9. čt 19.00 mrtvé duše

27.9. ne 18.00 sněhurka a sedm trpaslíků

25.9. pá 19.00 mrtvé duše

29.9. út 18.00 Johnny blue

30.9. st 19.00 Johnny blue

26.9. so 19.00 Jméno

Johnny Blue

Jméno

27.9. ne 19.00 Jméno

28.9. po 19.00 Škola základ života

29.9. út 18.00 Škola základ života
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Paul Pörtner:
SPLA·ENÉ NÒÎKY
Hra nûmecky pí‰ícího autora Paula Pörtnera
pochází z 60. let a je oblíben˘m kusem fiady
divadelních scén. Její pÛvodní provedení se
v Bostonu hrálo pfies dvacet let. Jedná se
o originální ‰ílenou detektivní komedii, která
umoÏÀuje divákÛm zasahovat do dûje
a rozhodovat o dal‰ím prÛbûhu pfiíbûhu. Hra
dokonale mísí napûtí a zábavu a nabízí divákovi
neopakovateln˘ záÏitek, neboÈ publikum se stává
pfiím˘m svûdkem vraÏdy, o níÏ musí následnû
vypovídat a nakonec i usvûdãit vraha. Dûj se
odehrává v kadefinickém salónu „Spla‰ené
nÛÏky“, kam za ponûkud osobit˘m personálem
pfiicházejí náhodní i stálí zákazníci, aby se
nechali ostfiíhat ale zároveÀ i pobavit. Atmosféra
se mûní, kdyÏ piano v prvním patfie pfiestane hrát
a je spáchán zloãin…
ReÏie: Mikolá‰ Tyc
Hrají: Radka Coufalová, Vojtûch Blahuta, Igor
Ondfiíãek, Michal Isteník, Markéta Sedláãková
a Rastislav Gajdo‰.

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, Lucie
Bergerová nebo Hana Holi‰ová nebo Ivana VaÀková, Martin Havelka nebo Ladislav Koláfi, Petr
·tûpán nebo Jakub Zedníãek nebo Jozef Hru‰koci, Jifií Mach nebo Du‰an Vitázek a dal‰í.
Stanislav Mo‰a, Ralph Siegel:
JOHNNY BLUE
Nov˘ pÛvodní muzikál Johnny Blue je inspirovan˘ faustovsk˘m tématem. Johnny Blue je slep˘
pouliãní zpûvák, kterého ìábel, zde v podobû
Ïeny Satany, svede na svou cestu. V˘mûnou za
nûco tak nehmatatelného a nejistého jako je
du‰e, nabídne Satana Johnnymu dar vidûní.
Dokud Johnny zpívá na ulici, vede spokojen˘
Ïivot, má vedle sebe svou milovanou Marii, a tak
se zdá, Ïe mu nic nechybí. Pak se ov‰em objeví
pfiítel z dûtství Fred, kter˘ jej pfiesvûdãí, Ïe se
stane jeho manaÏerem a dostane ho do velkého
‰oubyznysu. Johnny má totiÏ vzácn˘ talent, na
nûmÏ se mÛÏe pfiiÏivit i spousta okolních rádoby
pfiátel. Johnny v nabl˘skaném pozlátkovém svûtû
pomalu ztrácí svou pÛvodní tváfi, vzdaluje se milované Marii a ãím vût‰í je jeho sláva, tím osamûlej‰ím se stává. S pfiíchodem Satany se situace
je‰tû pfiiostfiuje, aãkoliv Johnny koneãnû uvidí
svût kolem sebe, svoji du‰i zcela ztrácí. Na‰tûstí
je tu je‰tû Marie, která na starou lásku nezapomíná a stojí jí za to o ni, respektive o nûj, bojovat
i se samotn˘m peklem… Vedle nového, aktuálního pojetí známého pfiíbûhu nabízí muzikál
hudbu slavného a zku‰eného nûmeckého producenta a autora Ralpha Siegela, jehoÏ písnû pro
rÛzné interprety nûkolikrát vyhrály mezinárodní
soutûÏ Eurovize.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jifií Mach nebo Du‰an Vitázek, Lucie Bergerová nebo Hana Holi‰ová nebo Svetlana Janotová, Andrea Bfiezinová nebo Radka Coufalová,
Alan Novotn˘ nebo Ale‰ Slanina a dal‰í.

Dennis Martin:
OSTROV POKLADÒ
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
22
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NOVÉ VAV¤ÍNY PRO LIDICKOU
Závûr sezóny zpravidla b˘vá vhodnou pfiíleÏitostí
k pravidelnému ohlédnutí. PfiipomeÀme si tedy
v rekapitulující struãnosti, jak si pohledem nûkolika
celostátních bilancí v tomto ‰ir‰ím kontextu vedly
právû obû scény tfiísouborového Mûstského divadla
Brno (MdB). I kdyÏ se vÛãi relevantnosti rozliãn˘ch anket tu a tam objevují více ãi ménû oprávnûné v˘hrady, jistou vypovídací hodnotu pfiece jen
mají.
Jako vÏdy byla poãátkem leto‰ního roku nejpohotovûj‰í anketa v 1. ãísle ãtrnáctideníku Divadelní
noviny (DN), soustavnû otiskující rovnûÏ Ïánrovû
diferencovan˘ „hvûzdiãkov˘“ Kritick˘ Ïebfiíãek vybran˘ch premiér ze v‰ech profesionálních divadel
âR. Do jejího jiÏ 22. roãníku pfiispûlo 106 zasvûcen˘ch úãastníkÛ, hlavnû kritikÛ, publicistÛ a teatrologÛ (vãetnû tûch brnûnsk˘ch), ktefií své tipy
zpravidla doprovodili struãnou zdÛvodÀující charakteristikou. Kritériem pro ocenûní „Inscenace
roku 2014“ byl kromû vymezené doby vzniku rovnûÏ její ‰iroce pojíman˘ ãesk˘ pÛvod. Odpovûdi
zmínily ve znaãném typologickém rozptylu, vypl˘-

ceny Pro divadlo

vít ZÁvodskÝ
vajícím z profesní orientace ãi osobního vkusu respondentÛ, celkem 65 inscenací a projektÛ, jako
obvykle vût‰inovû praÏsk˘ch. ZpochybÀujícím
rysem tohoto i dal‰ích podobn˘ch hodnocení zÛ stává ov‰em skuteãnost, Ïe mnozí zúãastnûní dokázali sledovat pfieváÏnû jen pfiedstavení hlavního
mûsta (kde je ov‰em divadelní provoz znaãnû ‰irok˘
a diferencovan˘) nebo je‰tû tak festivalová, takÏe
v nev˘hodû jsou tituly hrané „mimo centrum“,
ménû reprízované nebo premiérované aÏ na
sklonku pfiíslu‰ného roku. Pfiesto tu v‰ak uÏ druh˘m rokem po sobû zvítûzila inscenace mimopraÏská a patriota moravské metropole potû‰ilo, Ïe se
tak stalo zásluhou Mary‰i bratfií Mr‰tíkÛ, originálnû
nastudované Luká‰em Brutovsk˘m ve zdej‰ím HaDivadle. Îe se Brno v celorepublikovém mûfiítku

23 23
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umístilo za Prahou a pfied Ostravou jako druhé (se
zhruba 18 body pro 8 titulÛ), pfiiãinilo se také
MdB, a to tentokrát nikoli sv˘mi muzikály, n˘brÏ
pÛvodní dramatizací Gogolova románu Mrtvé du‰e
v reÏii hostující Hany Bure‰ové a s Michalem Isteníkem v ústfiední postavû podvodníka âiãikova.
Vzhledem k pûti tipujícím jí pfiipadlo 7. místo. Na
konto tohoto v˘razného úspûchu, kter˘ se bûhem
leto‰ního jara poté dále zmnoÏoval a zv˘razÀoval,
zde napfiíklad ãteme: „i kvÛli mimofiádn˘m (uÏ po
nûkolikáté!) v˘konÛm Michala Isteníka a Jana Mazáka“; „diváka strhne chytr˘m humorem, nápaditou stylizací, pfiesn˘mi typy a efektnû vyhrocen˘m
závûrem a nakonec vám v této nijak neaktualizované podívané dojde, Ïe se tady zdaleka ne‰klebí
Rusko poloviny pfiedminulého století“; „fenomenálny herec Michal Isteník v hlavnej úlohe“; „ve
v‰ech sloÏkách úãinné jevi‰tní ztvárnûní ,snu
o ruské du‰i‘, jeÏ pfiesnû v Gogolovû duchu varuje
i pfied její odvrácenou stranou; souãasnû pÛsobící,
divadelnû precizní a nezvykle úãinná jevi‰tní podoba literární látky, na níÏ si vylámali zuby ãetní
divadelníci i filmafii“ nebo „anketám tohoto druhu
se vyh˘bám…, ale tentokrát s chutí oznaãím inscenaci dramatizace Gogolov˘ch Mrtv˘ch du‰í…“.
MdB se opût mimofiádnû dafiilo ve sféfie virtuálního náv‰tûvnického ohlasu. Internetov˘ portál
i-divadlo.cz, kde na rozdíl od v‰ech ostatních hodnocení nefigurují odborníci, n˘brÏ blíÏe nespecifikovaná vefiejnost z celé republiky, po svém odráÏí
preference fandovského publika. V 11. roãníku
jeho ankety mohli úãastníci v desítce kategorií pfiidûlit vÏdy maximálnû pût bodÛ. Podle v˘sledkÛ,
zvefiejnûn˘ch 20. února t. r., figurují jména umûlcÛ
a inscenací MdB na 40 (!) pfiíãkách, a to nejednou
na tûch nejvy‰‰ích. Jako ãtvrtá nejv˘raznûj‰í „Divadelní osobnost“ se objevil reÏisér a fieditel MdB Stanislav Mo‰a, coby ‰estnáctá pak herec, reÏisér
a souborov˘ ‰éf Petr Gazdík, pfiiãemÏ tu padlo
i jméno Hany Holi‰ové. V kategorii „Nejlep‰í inscenace“ vynikly na 4. místû Mo‰ovo nastudování
amerického muzikálu DUCH, na ‰estém uÏ zmínûné Mrtvé du‰e a porÛznu pak zabodovalo dokonce dal‰ích ‰est ãinoherních i hudebních titulÛ
z Lidické. Mezi hereãkami se jako 6. zviditelnila
rolí Molly v DUCHovi pfiedchozí vítûzka Svetlana
Janotová, druhá nejoblíbenûj‰í ãlenka MdB z posledního roãníku Kfiídel; bez pov‰imnutí nezÛstaly
ani v˘kony Andrey Bfiezinové (vítûzka t˘chÏ Kfiídel), Hany Holi‰ové, Zdeny Herfortové, Markéty

Sedláãkové, Viktórie Matu‰ovové, Radky Coufalové a Ivany Odehnalové. V pánské kategorii zaujal
hned 2. pfiíãku Michal Isteník; za ním následovali
dal‰í vítûz Kfiídel Ale‰ Slanina, Boleslav Polívka,
Milan Nûmec, Petr ·tûpán a Luká‰ Janota. V kategorii „Jin˘ umûleck˘ poãin“ si nejlépe vedl scénograf DUCHa a Benátského kupce Christoph Weyers,
pfiipomenuti byli rovnûÏ v˘tvarníci Dave Benson
a Zuzana ·tefunková-Rusínová, skladatelé Petr
Hromádka i Zdenek Merta a choreografka Hana
Kratochvilová. Stejnû jako loni (a celkovû jiÏ po‰esté) zvolili pak spokojení fanou‰ci MdB nejoblíbenûj‰ím divadlem âR.
22. v˘roãní Ceny Thálie 2014 ve ãtyfiech soutûÏních kategoriích (doprovázen˘ch je‰tû dal‰ími
uznáními) s pfiedstihem nominaãnû vyhla‰uje a laureáty komisionelnû vybírá právû jubilující Herecká
asociace v ãele s prezidentem Jifiím Hromadou. Samotn˘mi divadelníky bedlivû sledovaná akce se jiÏ
pfiedem tû‰í náleÏitému zájmu mnoha sdûlovacích
prostfiedkÛ. Pfiím˘ televizní a rozhlasov˘ pfienos jejich pfiedávání ve „zlaté kapliãce“ 28. bfiezna t. r. uÏ
podesáté moderoval plzeÀsk˘ herec a dramatik Antonín Procházka. Jak víme, v kategorii „âinohra
muÏi“ získal za kreaci statkáfie âiãikova první místo
Michal Isteník. Jeho bravurní v˘kon vystihla pfiíslu‰ná komise takto: „Suverénnû ovládá jevi‰tû
sv˘m dokonale hlasovû a pohybovû vykreslen˘m
charakterem úlisného a vypoãítavého podvodníãka,
kter˘ sází na lidskou hloupost. Nejen bravurnû
zvládá komické situace, ale elegantnû vystupuje
i z role a nabízí divákovi vlastní komentáfie, jimiÏ
svou jevi‰tní postavu ironizuje.“ Brnûnské obecenstvo této milé zprávû aplaudovalo hned pfii dûkovaãce po Mo‰ovû svûtové premiéfie Johnny Blue na
Hudební scénû. Noviny, odborn˘ tisk i dal‰í media
vûnovaly jeho zaslouÏenému mimofiádnému úspûchu hodnû pozornosti (pfiipomeÀme alespoÀ rozsáhl˘ rozhovor Lubo‰e Mareãka Hamlet pfii tûle b˘t
mÛÏe… v bfieznovém 7. ãísle DN), takÏe nám
zb˘vá jen upfiímnû pogratulovat. Do ‰ir‰í nominace
se probojoval Milan Nûmec rolí dr. Frankensteina
z muzikálu Mlad˘ Frankenstein, do uÏ‰í pak drÏitelka Ceny Thálie v r. 1995 Zdena Herfortová za
ztvárnûní temperamentní ãerno‰ky Ody Mae
Brownové v muzikálu DUCH.
V odborn˘ch kruzích si bûhem let získaly prestiÏní
postavení nejreprezentativnûj‰í (a z divadelních vavfiínÛ v âR nejstar‰í, leã kromû „medailistÛ“ obecnû
daleko ménû viditelné) 23. Ceny divadelní kritiky
24
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(CDK), aÏ dosud známé jakoÏto velmi respektované
Ceny Alfréda Radoka. Po pfiedchozích kompetenãních tahanicích celou akci v dosavadním „radokovském“ modelu zorganizovala revue Svût a divadlo
(SAD), která podrobné v˘sledky publikovala ve
svém leto‰ním 1. ãísle. Vyhlá‰ení a pfiedávání cen se
konalo 13. bfiezna 2015 (pfiímo sledovatelné alespoÀ
na webu âT) tentokrát v Divadle Na zábradlí, moderováno redaktory SAD Vladimírem Mikulkou
a Jakubem ·korpilem. Neanonymní ankety SAD se
zúãastnilo 69 systematicky pí‰ících kritikÛ (vãetnû
nûkolika málo jihomoravsk˘ch). Na rozdíl od Cen
Thálie, dÛslednû individuálnû zamûfien˘ch na v˘konné umûlce, zahrnují CDK rozsáhlou ‰kálu ve‰ker˘ch jevi‰tních aktivit, ve speciálním oddíle
dokonce i tûch zahraniãních. Pfii tipování v osmi
pfiesnû vymezen˘ch kategoriích mÛÏe kaÏd˘ respondent udûlit aÏ tfii rovnocenné hlasy a k resumé se bez
jak˘chkoli kuloárov˘ch jednání dojde jejich prost˘m souãtem.
Prakticky v‰echna ocenûní pfievzalo tentokrát hostitelské Divadlo Na zábradlí, coÏ je i pfii uveden˘ch
znev˘hodnûních mimopraÏsk˘ch produkcí naprosté unikum. Do‰lo k nûmu zásluhou Friãovy inscenace pfiedlohy Milo‰e Orsona ·tûdronû Velvet
Havel, úvodem slavnostního veãera pfiedvedené.
ProtoÏe vût‰ina na‰ich náv‰tûvníkÛ patrnû nemá
moÏnost SAD pravidelnû sledovat, zalistujme tímto
pomûrnû obsáhl˘m, odbornû kompetentním zhodnocením zde. AlespoÀ enumerativnû se dovíme, jak
je (nejednou v redakãní selekci a krácení) reflektován právû umûleck˘ pfiínos MdB, aniÏ bychom
ov‰em bagatelizovali soubûÏné v˘sledky dal‰ích tu
zastoupen˘ch scén Brna a jiÏní Moravy vÛbec, resp.
brnûnsk˘ch tvÛrcÛ hostujících v souborech jin˘ch
mûst nebo b˘val˘ch ãlenÛ MdB.
V hlavní kategorii „Nejlep‰í inscenace roku 2014“
pfiipomnûla se opût na 8. – 11. místû s pûti hlasy
svûtová premiéra Hany Bure‰ové Mrtvé du‰e. Z vyjádfiení odborníkÛ vybíráme: „Inscenace pÛsobí,
jako by její text i témata psal Gogol teì a tady: podvod jako zpÛsob Ïivota. Dotáhnûte to do mrazivé
velmocenské roviny, a jednotkou tohoto zpÛsobu
bude jeden Putin“; „Jevi‰tnû nápadité antiiluzivní
nastudování staví na v˘razné stylizaci a zgroteskÀující nadsázce. V poloze kabaretní revue s vyrovnanou hereckou sloÏkou doslova exceluje âiãikov
Michala Isteníka.“ Jeden respondent pak pfiipomnûl Mo‰ovo ztvárnûní muzikálu DUCH. Mezi
kreacemi Ïen se objevuje v jiÏ zmínûné roli Ody

Mae Brownové Zdena Herfortová. Podle oãekávání
se MdB zviditelnilo v kategorii „MuÏsk˘ hereck˘
v˘kon roku 2014“, a to zásluhou Michala Isteníka
na 2. – 3. pfiíãce, kterému dala hlas hned desítka
kritikÛ. Skromn˘ umûlec (a „radokovsk˘“ Talent
roku 2011) jistû nezpychne, ocitujeme-li je‰tû
jedno shrnující vystiÏení jeho postavy: „V‰estrannému herci pfiipadla v tomto revuálnû kabaretním
pojetí pfiedlohy kromû plastické charakteristiky postavy rovnûÏ ,zcizující‘ funkce vyprávûãe i komentátora. Ostré stfiihy mezi onûmi dobfie sklouben˘mi
polohami zvládá flexibilitou znám˘ interpret zcela
suverénnû: jeho chameleonsky promûnliv˘ hoch‰tapler, na první pohled vystupující z okolní pánské
‰edi v˘razn˘m líãením a kfiiklav˘m rud˘m kost˘mem, je chlestakovovsk˘m podvodníkem mnoha
rysÛ a tváfií. Vedle pocitu divácké ‰títivosti nad jeho
bezskrupulózní slizkostí a posléze fale‰nou sebelítostí nepostrádá tato imponující kreace nejen bohatou, etudovû propracovanou humornou ‰kálu,
ale ani odstín jakési melancholie.“ Se ãtyfimi hlasy
následuje v Mo‰ovû reÏii Shakespearova Benátského
kupce bohat˘ Îid ·ajlok Boleslava Polívky, o nûmÏ
tu ãteme: „…v˘kon my‰lenkovû podloÏen˘, do detailÛ precizovan˘ a ambivalentní, nesólisticky ukáznûn˘ a spí‰e tlumen˘, neuchylující se k podbízivému extemporování. Jeho stáfiím nahlodan˘
finanãník, pro nûhoÏ jsou peníze jedinou obranou
proti v‰eobecnému opovrÏení i pfiíhodn˘m nástrojem urputnû prosazované pomsty…“. V oddíle
„Divadlo roku 2014“ preferovali MdB dva respondenti. V kolonce „Scénografie roku“ potkáme
jména Zuzany ·tefunkové-Rusínové (kost˘mní návrhy pro Mrtvé du‰e), Karla âapka (scéna k Tycovu
nastudování Kleistova Prince Homburského), Christopha Weyerse (v˘prava k Benátskému kupci) a Jaroslava Milfajta, ov‰em za scénografick˘ podíl na
jednom z titulÛ praÏského Divadla v Dlouhé. Dobrou ostruhou do dal‰í tvorby mÛÏe b˘t grafikovi,
designéru a scénografovi Petru Hlou‰kovi umístûní
v kategorii „Talent roku“.
Jak z tohoto ne snad pfiíli‰ suchopárného pfiehledu
pfiedev‰ím odborn˘ch anket celostátního rozmûru
vypl˘vá, mohlo se také v uplynulém roce Mûstské
divadlo Brno pochlubit – kromû stálé divácké pfiíznû a pravideln˘ch zahraniãních kontaktÛ i „spanil˘ch jízd“ – nejedním fundovan˘m názorem
podloÏen˘m a vefiejnû deklarovan˘m úspûchem.
Text: Vít Závodsk˘,
foto: jef Kratochvil
25

Dokoran_cerven_2015_Sestava 1 26.05.15 11:00 Stránka 26

salon mdb

stanislav slovÁk
V prostﬁedí nedobytn˘ch lodí a zakopan˘ch pokladÛ, obklopen˘ postavami pirátÛ, bukan˘rÛ, kapitánÛ a plavãíkÛ strávil poslední mûsíce herec
a reÏisér Stanislav Slovák. ReÏijnû pﬁipravoval rodinn˘ muzikál Ostrov pokladÛ, kter˘ podle stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona
napsali nûmeãtí autoﬁi Dennis Martin a Christoph Jilo. Hned poté ale dobrodruÏství a námoﬁní
bitvy vymûnil za svût pln˘ vûdeck˘ch objevÛ, kdyÏ

zaãal pro Biskupsk˘ dvÛr pﬁipravovat komediální
zpûvohru Mendel aneb Vzpoura hrá‰kÛ. Stejnû
jako u pﬁedchozích titulÛ Baron Trenck a Cyril
a Metodûj se na ní navíc podílel i jako spoluautor.
Hltal jste jako kluk kníÏku Ostrov pokladÛ?
Jasnû. Ale jako kluk jsem vÛbec hodnû ãetl, a to nejenom povinnou ãetbu, protoÏe rodiãe nás k tomu
vedli. VÏdycky fiíkám, Ïe mÛj bratr, kter˘ je profe-
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sionální fotbalista a dnes uÏ i trenér, je nejseãtûlej‰í
fotbalista v Evropû. Myslím, Ïe pro dûti ve vûku
dvanácti aÏ tfiinácti let je zrovna kníÏka Ostrov pokladÛ ideální, protoÏe kluci se mÛÏou s hlavním hrdinou Jimem Hawkinsem skvûle ztotoÏnit. TakÏe
my jsme si jako kluci samozfiejmû hráli na kovboje,
na indiány, na vojáky, na piráty, na chalupû jsme
mûli vystavûné stráÏné ko‰e. A doba sto tfiiceti let
jenom potvrdila a provûfiila, Ïe pfiíbûh Ostrova pokladÛ je geniálnû napsan˘.
Kde jste vyrÛstal vy? Jste mûstské dítû nebo spí‰ kluk
z venkova?
Narodil jsem se ve slovenské Nitre, a Ïili jsme tam
do m˘ch dvanácti let. Pak jsme se s rodiãi pfiestûhovali do Bratislavy. TakÏe s m˘m o dva roky star‰ím
bratrem jsme vyrostli a velkou ãást dûtství proÏili
právû v Nitre. Na‰e sestra Svetlanka, která je o deset
let mlad‰í, uÏ v Nitre strávila asi jen dva roky a má
tím pádem v sobû daleko víc zaÏitou právû Bratislavu. Nitra mûla v té dobû asi osmdesát tisíc obyvatel, coÏ uÏ se dá povaÏovat za vût‰í mûsto. Ale bydleli
jsme pfiímo pod hradem, takÏe na jedné stranû jsme
byli v centru, ov‰em z druhé strany byla blízko fieka
a obrovsk˘ park, kde jsme se mohli vyfiádit. Vlastnû
jsme pofiád lítali nûkde po venku. Proto vÏdycky
fiíkám, Ïe jsem mûl nejhezãí dûtství na svûtû.
ZaÏívá to podobnû i vá‰ devítilet˘ syn?
Tadeá‰ovi jsme právû chtûli s Markétkou umoÏnit to
samé, takÏe jsme se pfied ‰esti lety pfiestûhovali deset
kilometrÛ jiÏnû od Brna do Modfiic. Pfiedtím jsme
totiÏ deset let bydleli pfiímo v centru, pár minut od
divadla. Ale tady jsme skoro jako na vesnici, v‰ichni
se navzájem známe. Tadeá‰ hraje závodnû fotbal,
jezdí s klukama na kole, lítají po venku – takÏe uÏ to
u nûho zaãíná b˘t podobné jako u mû.
Se kterou postavou z Ostrova pokladÛ jste se jako
kluk nejvíc ztotoÏnil?
VÏdycky jsem obdivoval doktora Liveseyho. Ale
v na‰í muzikálové verzi mû kromû jin˘ch rolí fascinuje postava maminky Fanny a její vztah k synovi
Lloydu Osbourneovi, protoÏe má skuteãn˘ pfiedobraz. Byla to právû Fanny a její syn Lloyd, ktefií uÏ
jako rodina s Louisem Stevensonem odpluli na ostrov Samoa do Pacifiku. TakÏe, kdo má rodiãovské
zku‰enosti, pochopí krásnou a dojemnou situaci,
jak se dospûl˘ chlap skamarádí s mal˘m klukem,
kter˘ není jeho vlastní. Jinak mû samozfiejmû baví
piráti, Jim Hawkins, Billy Bones, jednonoh˘ John
Silver a dal‰í. Ale Fanny s Lloydem jsou pro mû
hodnû silná dvojka.

Momentálnû jste se ale uÏ pfiesunul na Biskupsk˘
dvÛr, kde bude mít 21. ãervna premiéru va‰e dal‰í
inscenace Mendel aneb Vzpoura hrá‰kÛ. Jde o va‰i
uÏ pátou autorskou spolupráci v sestavû ·tûpán –
·otkovsk˘ – Slovák.
Pro Biskupsk˘ dvÛr je to sice potfietí, ale celkovû
jde o na‰i uÏ pátou spoleãnou vûc. Je‰tû pfiedtím
jsme pro Hudební scénu sepsali Snûhurku a sedm
trpaslíkÛ a pro âinoherní scénu zdramatizovali
román Mûsíãní kámen. A v Ïádném pfiípadû nesmíme opomenout skladatele a hudebního mága
Karla Cóna, kter˘ je takov˘m „d’Artagnanem“ na‰ich her. Navíc je z nás nejzku‰enûj‰í, vûkovû vyzrálej‰í, takÏe na‰im smy‰lenkám dodává ten správn˘
nadhled a potfiebn˘ kmetsk˘ klid.
Kdo je ve va‰í trojici vÛdãím typem?
To se nedá fiíct. KaÏd˘ chvilku. Pracujeme tak, Ïe
nûkdo pfiijde s nápadem, jin˘ ho rozpracuje, pak si
o tom v‰ichni povídáme, Honza nám k tomu rozdá
odborné materiály, které si prostudujeme. Ale
v‰echno se to pokaÏdé odb˘vá v pfiíjemné tvÛrãí
atmosféfie, Ïádné nervy a napûtí. Ale nesmí se nám
to vymknout z kontroly. Tfieba pfied premiérou Barona Trencka jsme si o celém pfiíbûhu intenzivnû povídali víc neÏ rok. Najednou pfii‰el termín odevzdání
31. bfiezna a my jsme si na zaãátku bfiezna uvûdomili, Ïe by bylo dobré sepsat pfiíbûh Trencka na
papír. V‰echno jsme nosili v hlavû, mûli jsme rÛzné
poznámky po zápisnících, ale kompletnímu scénáfii
se to rozhodnû nepodobalo. Ale jak jsme v tom uÏ
tak dlouho leÏeli, za chvilku byl text na svûtû.
Tak snad na tom tentokrát nejste podobnû?
To ne. Tentokrát se stal jak˘msi neoficiálním tahounem na‰eho t˘mu Petr, kter˘ na papír zhmotnil
velkou ãást na‰ich spoleãn˘ch nápadÛ. Mnû se
k rozvinutí dûjové linky zadafiilo pfiispût tím, Ïe bychom tfieba mohli pfiíbûh obohatit je‰tû o takov˘
cyranovsk˘ motiv, ve kterém by nechybûla romantika a láska. Tak nám do pfiíbûhu vstupuje postava
slavné divy Emy Denkerové, kterou s Mendelem
pojí v na‰í inscenaci platonická láska. Potom nás
napadlo, co kdyby Mendelovi do Ïivota vstoupil
nûjak˘ mefistofelovsk˘ prvek. Proto Honza vypátral
postavu impresária Antona Zöllnera. Ten byl
pfiesnû v dobû, kdy se Mendel stal opatem augustiniánského klá‰tera, principálem divadla Theater am
Krautmarkt (dne‰ní Reduta) na Zelném trhu.
Baron Trenck byl v˘pravná legenda se zpûvy, Cyril
a Metodûj zase ãinoherní balet. Jak jste pojali pfiíbûh o Mendelovi?
27
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S Jakubem Zedníãkem na zku‰ebnû
pfii práci na muzikálu Ostrov pokladÛ

PÛvodnû jsme Mendela zam˘‰leli jako ãistou ãinohru. JenÏe i kdyÏ mûl Mendel velmi barvit˘ Ïivot,
pofiád nám z toho vycházela jen vûda a tak trochu
suchopárn˘ popis jeho objevÛ. Tak jsme to nakonec vzali úplnû z jiného konce. Souãasn˘ tvar inscenace naz˘váme parafrází na frivolní operetku.
Vycházíme sice ze skuteãn˘ch faktÛ, kdy necháváme tfieba krátce zaznít i Mendelovu slavnou pfiedná‰ku. Ale ãasto s fakty nakládáme volnû a dáváme
prostor na‰í fantazii. ProtoÏe jak nám potvrdili na‰i
odborní poradci, Ludûk Galu‰ka a Jifií Sekerák
z Moravského zemského muzea, ktefií s námi spolupracují, co není dokázané, to se mohlo stát. Tak
z toho po „dumasovsku“ vycházíme.
âeho v‰eho se tedy diváci na Biskupském dvofie doãkají?
Pfiíbûh nazíráme optikou pûtadvacetiletého studenta, kter˘ o Mendelovi pí‰e disertaãní práci. Najednou se mu v Ïivotû zjeví právû Anton Zöllner.
Potkají se na Mendláku a uzavfiou mefistofelovsk˘
obchod. Zöllner se totiÏ domnívá, Ïe jeho éra byla
pozdûji neprávem opomenuta, takÏe chce, aby ji
student ve své práci náleÏitû pfiipomenul. A na
oplátku mu zase nabídne, Ïe ho provede tehdej‰í
dobou. Vcucne ho tak do kabaretního prostfiedí
a zaãíná se odvíjet „velké divadlo brnûnského
svûta“.
Objevují se v pfiíbûhu i reálné postavy té doby?
UÏ jsme zmínili Emu Denkerovou a Antona Zöllnera. Dále nám v pfiíbûhu vystupují MendelÛv otec
a str˘c, opat Napp, bratr Klácel, Charles Darwin
nebo profesofii ve Vídni, kde Mendel proÏil dva

roky a nesloÏil tam profesorské zkou‰ky. Do dûje
vstupuje taky vrchní zemsk˘ rabín Baruch Placzek,
se kter˘m se Mendel pfiátelil. Pfiipomínáme
i ·túrovce, ktefií mûli zrovna ve Vídni radu, takÏe
dojde i na, fieknûme, mírnû rozvolnûn˘ v˘stup ªudovíta ·túra a slovensk˘ch obrozencÛ. Objevuje se
zde i mlad˘ Leo‰ Janáãek, kter˘ opravdu dirigoval
na Mendelovû pohfibu. Mendel byl totiÏ jeho velk˘
podporovatel.
Pfii nedávné svûtové premiéfie Sklenûného pokoje byl
na náv‰tûvû v Brnû i autor její pfiedlohy, britsk˘ spisovatel Simon Mawer, kter˘ je znám˘ sv˘m dlouhodob˘m zájmem o Mendelovu osobnost.
Konzultovali jste s ním tfieba nûjaké detaily?
Bavili jsme se spolu a strávili s ním dvû pfiíjemná
odpoledne. Byl z na‰ich nápadÛ nad‰en˘ a fiíkal, Ïe
pokud mu to vyjde, rád se na na‰e pfiedstavení pfiijede nûkdy podívat. Ale uÏ tehdy jsme vûdûli, Ïe
oproti jeho románÛm a odborn˘m bádáním
o Mendelovi my jdeme trochu jinou cestou a pohráváme si s tímto námûtem daleko volnûji. TakÏe
nûjaká pfiímá souvislost a inspirace tady není, ale
tfieba konkrétnû MawerÛv román MendelÛv trpaslík
znám, ãetl jsem ho a moc se mi líbil.
Máte vy sám kladn˘ vztah k pfiírodním vûdám?
Nemám, nikdy mû to ve ‰kole moc nebavilo. A podobnû jsou na tom myslím i Petr s Honzou.
V‰ichni tfii tíhneme spí‰ k humanitním oborÛm,
baví nás hlavnû dûjepis a historie, literatura, v˘tvarné umûní. Ale snaÏíme se obklopovat lidmi,
ktefií nám o vûdách umí poutavû vyprávût. A my
potom hledáme souvislosti, spojujeme v‰echna
28
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Dvojitá rezervace pro na‰e divadlo, pak pfiedstavení
Buchty a bohynû, potom jsem reÏíroval Zkrocení zlé
Ïeny ve Zvolenû a hned nato muzikál Pokrevní
bratfii v nûmeckém Meiningenu. TakÏe se mnû
takhle se‰lo vlastnû pût vûcí za sebou a fiíkal jsem si,
Ïe od loÀského podzimu budu hlavnû v Brnû. Slíbil
jsem to synovi, protoÏe právû minul˘ rok jsem
v podstatû nebyl ãtyfii mûsíce doma. TakÏe letos
budu aÏ pfiesnû po roce v záfií reÏírovat HabaìÛru
v Nitre.
A pfies léto si uÏijete dovolenou…
V srpnu budeme mít volno, tak asi pojedeme na
chalupu k rodiãÛm na Slovensko. Uvidíme, jestli
se vydáme tfieba i k mofii do Chorvatska, kam rádi
jezdíme. Ale tohle my nikdy moc neplánujeme.
Nejrad‰i nasedneme jen tak do auta a na blind
nûkam vyrazíme na pár dní. Zavoláme pfiedtím
akorát Kubíãkovi Przebindovi, jestli nám mÛÏe pohlídat psy, a jedeme. UÏ jsme se totiÏ za posledních
dvacet let nacestovali s Markétkou tolik, Ïe dnes je
nám nejlíp doma.

fakta dohromady, obãas je trochu okofieníme, coÏ
je pro potfieby divadelní hry myslím ideální fie‰ení.
Proã jste jako podtitul hry zvolili Vzpoura hrá‰kÛ?
Vrtalo nám hlavou, jak Mendel vlastnû pfii‰el na to,
Ïe bude dûlat pokusy zrovna s hrá‰kem. Proã to nebyly tfieba fazole? A protoÏe chceme, aby se diváci
na na‰em pfiedstavení taky pobavili, tak jsme se
v na‰í verzi rozhodli pro fie‰ení, které se objeví v závûru první poloviny. Mendel se podle nás jednou
takhle prochází po Brnû a pfiem˘‰lí si o v‰em moÏném, kdyÏ vtom náhodou potká trochu bohémského Klácela. Sednou si spolu na skleniãku, naãeÏ
ho Klácel zatáhne do Reduty na premiéru operety
Princezna na hrá‰ku. Tam se to na jevi‰ti jenom
hemÏí postavami v kost˘mech hrá‰kÛ a neustále se
oz˘vá Pisum sativum. A právû teprve tam Mendelovi dojde, Ïe to musí b˘t jedinû hrá‰ky!
Jako reÏisér i herec za sebou máte hodnû hektické
poslední dvû sezóny. âeká vás po premiéfie Mendela
trochu oddech?
Dá se fiíct, Ïe ano, i kdyÏ na tento pracovní zápfiah
jsem zvykl˘. Ale poslední dva roky pro mû byly
hodnû nabité. S roãníkem m˘ch jamáck˘ch studentÛ jsem nejprve nazkou‰el muzikál Jerry Springer: The Opera, potom pfii‰la premiéra komedie

Text: Lenka Suchá,
foto: jef Kratochvil

S Petrem ·tûpánem v inscenaci Baron
Trenck, kterou i reÏíroval
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naPsali o nÁs

Ïitelka Ceny Thálie a ãlenka souboru Tû‰ínského
divadla. Naprosto bezkonkurenãní pûveck˘ v˘kon
pak podala Radka Coufalová, jejíÏ ìáblice Satana
byla jednodu‰e ìábelská a pokaÏdé, kdyÏ se objevila, jí patfiila celá scéna. Ústfiední ãtvefiici doplnil
Ale‰ Slanina jako Fred, kter˘ celému pfiedstavení
dodával fiíz sv˘mi vtípky.
Pocta dílu Ralpha Siegela
I tak by mohl znít podtitul tohoto muzikálu. Cel˘
je totiÏ postaven na písních Ralpha Siegela, které
do ãe‰tiny pfieloÏil Stanislav Mo‰a a o jejichÏ hudební nastudování se postarali Karel Cón a Ema
Mike‰ková. Neménû dÛleÏitou sloÏkou hudebních
ãísel je také choreografie. Tu mûla na starost Hana
Kratochvilová.
ëábel nosí Pradu
Jestli pfiímo Pradu, nebo ne, to sice nevím, jedno
ale vím jistû – kost˘my Andrey Kuãerové k tomuto
pfiedstavení jsou skvostné! AÈ uÏ jsou to barevné
kost˘my ve spoleãn˘ch choreografiích, kost˘my zachycující Johnnyho promûnu z pouliãního zpûváka
ve velkou hvûzdu, nebo kost˘my pfiipomínající pekelné plameny, do kter˘ch byl odûn orchestr, kter˘
v tomto pfiedstavení nebyl schovan˘ kdesi pod jevi‰tûm, ale byl umístûn za herci. I v pfiípadû kost˘mÛ v‰ak vyãnívala Satana, jejíÏ ãern˘ koÏen˘
plá‰È, ãervené kraÈasy a ãerné vysoké boty na podpatcích skvûle dotváfiely image uÏ tak dokonale propracované postavy.
Zajímavû fie‰ená byla také scéna. Scénograf Petr
Hlou‰ek totiÏ kromû klasick˘ch tfií projekcí (vlevo,
vzadu a vpravo) pfiidal je‰tû ãtvrtou – na stropû!
Pohádka pro dûti i dospûlé
Muzikál Johnny Blue je ukázkou zkaÏenosti na‰í
spoleãnosti, které nevadí pfiiÏivit se na úspûchu druh˘ch k dosaÏení úspûchÛ vlastních, a kritikou ‰patn˘ch lidsk˘ch vlastností, jako jsou p˘cha a závist.
A to je, myslím si, v dne‰ní dobû potfieba pfiipomínat neustále.
Silvie Kostovská,
www.generace21.cz, 12. 4. 2015

MUZIKÁL JOHNNY BLUE: FAUSTOVSKÉ
TÉMA V MODERNÍM HÁVU S PÍSNIâKAMI
RALPHA SIEGELA
Vzal písniãky Ralpha Siegela, vymyslel pfiíbûh
a udûlal z toho muzikál. Kdo? No pfiece Stanislav
Mo‰a, fieditel, reÏisér a scenárista Mûstského divadla
Brno. Na prkna, která znamenají svût, se tak dostal
pfiíbûh slepého pouliãního zpûváka Johnnyho Blue.

Pekelnû dobrá ústﬁední ãtveﬁice
To, na ãem kaÏd˘ dobr˘ muzikál stojí a padá, jsou
kromû hereck˘ch v˘konÛ pfiedev‰ím v˘kony pûvecké. A tady jsme mohli vidût a sly‰et ty nejlep‰í
z nejlep‰ích. Roli slepého zpûváka Johnnyho Blue
s pfiehledem odehrál a odzpíval Du‰an Vitázek.
Du‰an je ostfiílen˘ muzikálov˘ herec, kter˘ má na
kontû spoustu velk˘ch rolí (namátkou jmenujme
alespoÀ dvojroli Jekylla a Hyda ve stejnojmenném
muzikálu nebo roli Sama v muzikálovém DUCHovi), a tak není divu, Ïe Johnnyho, kter˘ v pfiedstavení hraje na dvanáctistrunnou kytaru a foukací
harmoniku, ztvárnil právû on.
Jeho lásku Marii citlivû zahrála Lucie Bergerová, dr-

V HLAVNÍ ROLI TUGENDHAT. SVùTOVÁ
PREMIÉRA V BRNù
Svûtov˘ch premiér moÏno zhlédnout pomûrnû
hodnû. Pokud tak pfiijmeme první uvedení kaÏdé
nové hry na domácí divadelní scénû. Pouze velk˘
narcis, pfiípadnû recesista, dá v‰ak informaci o své
svûtové premiéfie na vûdomí. Pravdûpodobnost, Ïe
svût se o ní dozví a dílo pfievezmou svûtové scény
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do dramaturgick˘ch plánÛ, je ov‰em nepatrná. Právem nese oznaãení svûtová premiéra dramatizace
úspû‰ného románu Simona Mawera Sklenûn˘ pokoj,
uvedená pod stejn˘m názvem âinoherní scénou
Mûstského divadla Brno 7. února. Dodejme hned,
Ïe byla premiérou úspû‰nou a zdafiilou.
Kniha vy‰la v roce 2009, nominována byla na prestiÏní anglofonní Man Bookerovu cenu a doãkala
se fiady pfiekladÛ. V roce 2014 získal práva k dramatizaci fieditel Mûstského divadla Brno Stanislav
Mo‰a, autor i reÏisér nové hry. Premiéra byla pfiirozenû oãekávána – nejen proto – s velk˘m zájmem
a napûtím.
Hlavním aktérem i dûji‰tûm pfiíbûhu je slavná brnûnská vila Tugendhat. S. Mawer, Angliãan dlouhodobû s rodinou Ïijící v Itálii, je pÛvodní profesí
biolog. TûÏko mohl v devadesát˘ch letech vynechat
náv‰tûvu Brna, místa spojeného s Ïivotem a dílem
zakladatele genetiky Gregora Mendela. Zda sem
jiÏ tehdy pfiijíÏdûl s ideou románu, nevím, jisté je,
Ïe v roce 1997 vy‰el jeho MendelÛv trpaslík, kter˘m se autor zafiadil mezi svûtovû známé beletristy.
U spisovatele vznikl vztah sympatie k pfiedtím neznámému mûstu, které v devatenáctém století proÏívalo velk˘ rozvoj. Pozdûji vyslovil: „Prahu je
snadné milovat. Ale milovat Brno, znamená poznat ho.“
Oku spisovatele nemohly uniknout dal‰í místní reálie, mezi nimiÏ zaujímá v˘raznou pozici vila Tugendhat. Tu moÏno vnímat jako symbol dal‰í
v˘razné, ov‰em nedlouhé jiÏ éry celkového rozvoje
Brna v období první republiky. Takové postavení
také v románu i ve hfie vila zaujímá.
Rozpad rakousko-uherské monarchie zanechal
v du‰ích ãásti obyvatel mûsta nezacelené jizvy, na
druhé stranû u mnoh˘ch probudil sympatie
k mladé demokracii, která pfiiná‰ela nové
impulzy a energii, stírala národnostní rozpory.
Brno s ãesk˘m, Ïidovsk˘m a nûmeck˘m obyvatelstvem, zdálo se, mûlo nakroãeno k slibné budoucnosti.
Simon Mawer nadûjnou atmosféru, záhy se mûnící
v dusno blíÏící se katastrofy, citlivû pfiibliÏuje. Na
stránkách románu organicky propojuje ideu, v˘stavbu a dal‰í osudy vily postiÏené nástupem nacismu, válkou a obdobím pováleãn˘m s v˘vojem
vztahu mladého páru ze smí‰ené, dobfie situované
Ïidovsko-nûmecké rodiny.
Zatímco historie vily je v zásadû vûrn˘m zobrazením a v pomûrnû rozsáhlé expozici se ãtenáfi do-

zvídá, v ãem je stavba v dûjinách architektury
a stavebnictví v˘jimeãná, postavy jsou fikcí, jejich
osudy fabulací. Souãasnû v˘stiÏn˘m modelem, jak
období od nadûjí k rozvratu zasáhlo spoleãnost
i její nejkomornûj‰í podoby a vztahy – rodinné,
pfiátelské, partnerské.
I kdyÏ román v originále nejmenuje mûsto, architekta, vilu a její obyvatele, ãtenáfi reálnou pfiedlohu
rychle de‰ifruje. V ãeském pfiekladu knihy se jiÏ objeví Brno, kolorit nadûjného období podtrhují odkazy na nûkterá známá jména. Vzpomenuti jsou
architekti B. Fuchs a M. Wiesner, ãi talentovaná
V. Kaprálová. Ze stránek románu proniká ke ãtenáfii hudba dnes nejhranûj‰ího operního skladatele
20. století Leo‰e Janáãka.
Není náhodou, Ïe ne snadn˘ úkol pfievést román
do rovnocenné jevi‰tní podoby, nalezl realizátora
v Brnû. Nepfiekvapí, Ïe v˘zvy se chopilo Mûstské
divadlo Brno, známé otevfieností novému, flexibilitou, s níÏ dokáÏe uchopit zajímavá témata. Hudební scéna získala v evropském prostfiedí renomé
brilantními realizacemi slavn˘ch svûtov˘ch muzikálÛ, v domácím prostfiedí rychl˘m pfievodem zahraniãních novinek i zafiazováním pÛvodních
domácích titulÛ.
Pfiepis pomûrnû rozsáhlého románu do dramatické
podoby je nároãn˘ jiÏ pro nutnost respektu
k únosné délce pfiedstavení. S. Mo‰a zvolil cestu
uchovávající plnou celistvost dûje, nezasahování
‰krty, s respektem k pÛvodním dialogÛm. V˘sledek
je zdafiil˘ i v tom, Ïe ani ten, kdo román neãetl,
o nic zásadního z pfiíbûhu nepfiichází. S tím koresponduje délka pfiedstavení pfiekraãující bûÏn˘ prÛmûr. V˘stavba scénáfie, ãlenûného do 55 obrazÛ,
v‰ak dává realizaci rychl˘ sled a spád dûje obdobn˘
dynamickému filmovému stfiihu.
Dramatizace vûrnû zachovává charakteristiky postav,
akcentuje pouze rysy správce vily Laníka, („typus
vyãuran˘ âecháãek“), kterého pfiesnû ztvárnil Michal Isteník. Divadlo disponuje kvalitním hereck˘m
ansámblem, (mnozí jsou schopni perfektnû zvládat
jak ãinoherní, tak muzikálové role). V˘bûr hercÛ
velmi dobfie ladí s charaktery postav. Pfii vyrovnan˘ch v˘konech tûÏko nûkoho zvlá‰È vyzvednout,
ocenûní jistû náleÏí Pavle Vitázkové, pfiedstavitelce
ústfiední Ïenské role Liesel. Elegantní, uzavfiená ve
sv˘ch nitern˘ch citech, udrÏující distanci, jako by
byla jistou paralelou pokoje s v˘hledem pfies sklo na
vzdálené obrysy mûsta a Ïivota v nûm.
Liesel touÏí po lásce, emocím dá v‰ak prÛchod jen
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mimofiádnû. Její manÏelství s úspû‰n˘m prÛmyslníkem Viktorem Landauerem je ponejvíce v˘slednicí spoleãenské blízkosti, spfiíznûnosti, pfiíslu‰ností
k dané spoleãenské vrstvû. Spí‰e neÏ láska skr˘vá se
touha po ní. KdyÏ vyjde najevo ViktorÛv mimomanÏelsk˘ vztah, Liesel to v podstatû pfiijímá jako
dan˘ fakt s jistou aÏ racionální rezignací. Viktor
(pfiesvûdãiv˘ Petr ·tûpán) ve vztahu s Katou, po
v‰ech stránkách od manÏelky odli‰nou, (v pfiiléhavém podání Svetlany Janotové), proÏívá vá‰niv˘
vznût se v‰ím, ãeho se mu doma nedostává. Vzniká
zvlá‰tní, v‰emi akceptovaná triáda muÏe, manÏelky
a milenky (souãasnû vychovatelky dûtí), tiché, pragmatické spoleãenství do okamÏiku tragického rozuzlení. Bez ohledu na rozdílnost obou Ïensk˘ch
charakterÛ je znát, Ïe více jsou situací postiÏeny
právû jejich strany trojúhelníku.
Asi nejzajímavûj‰í a nejplastiãtûj‰í Ïenskou postavou
románové pfiedlohy je nonkomforní Hana, v dramatizaci ztvárnûná Ivanou VaÀkovou. Îena voln˘ch mravÛ, bisexuálka, plnû si uÏívající Ïivota, bez
respektu k bûÏn˘m spoleãensk˘m normám, je Ïensk˘m pfiedstavitelem slovanského Ïivlu. Dominantní Hana dlouho váhá, neÏ prozradí Liesel svou
vyhranûnûj‰í orientaci a svûfií se, co k pfiítelkyni cítí.
Setká se pouze s pfiekvapením, ne se zavrÏením
a odmítnutím, jak se obávala. Naopak je zfiejmé, Ïe
jen události, které pfiítelkynû rozdûlí, uchovají vztah
mezi nimi jako platonick˘.
Osoby uvnitfi sklenûného pokoje jako by mezi
sebou mûly obdobnou nepropustnou stûnu a naráÏely o ni. Po letech právû Hana jako by ji v ãasem
poniãené, váleãn˘mi ‰rámy silnû postiÏené vile
symbolicky bortila nov˘m, tentokrát naplnûn˘m
lesbick˘m vztahem. V obdobû s osudy dfiívûj‰ích
obyvatel vily vztah mladé rehabilitaãní sestry
(Radka Coufalová) s lékafiem Tomá‰em pro hru
i román pfiíznaãnû konãí zklamáním. Citové naplnûní, marnû u muÏského partnera hledané, je nalezeno v jiném vztahu.
¤ada dal‰ích, zde nejmenovan˘ch hercÛ, zaujala
v men‰ích, ne v‰ak nev˘znamn˘ch rolích. Byli rovnocennou souãástí ansámblu a neopominutelnou
souãástí úspûchu pfiedstavení.
Inscenace se pfiedstavila jako kompaktní celek
v souhfie v‰ech sloÏek. Nepochybnou zásluhu na
celkovém úspûchu má efektní a vynalézavû funkãní
scéna Christopha Weyerse a s dûjem korespondující
hudba Zdenka Merty. Krásné kost˘my Andrey Kuãerové okouzlily Ïeny, ale nejen je. Tfieba jmenovat

Davida Kachlífie (svûteln˘ design), Petra Hlou‰ka
(projekce), choreografku Anetu Majerovou,
ZdeÀka Helbicha (produkce), Jana Mazáka (asistent reÏie) a Kláru âoupkovou (asistentka kost˘mní v˘tvarnice). Dramaturgem byl Jifií Závi‰.
TvÛrãí t˘m Mûstského divadla Brno pod vedením
autora a reÏiséra dramatizace Stanislava Mo‰i pfiipravil zajímavé pfiedstavení, které, jak odpovídá filozofii této scény, má oslovit a zaujmout ‰irokou
‰kálu divákÛ. Pro divadlo byl citlivû zpracován brnûnsk˘ pfiíbûh, souãasnû svûtov˘ soudob˘ román.
Tfieba dodat, Ïe na premiéfie pfiítomn˘ autor kniÏní
pfiedlohy ne‰etfiil chválou. I kdyÏ jde o titul zvlá‰È
atraktivní pro BrÀany, je pravdûpodobné, Ïe inscenace zaujme i realizaãní t˘my z jin˘ch míst republiky.
Jaroslav ·tûpaník,
www.literarky.cz, 16. 2. 2015
JEVI·Tù ZHMOTNILO „SKLENùN¯ SEN“
Britsk˘ biolog a spisovatel Simon Mawer má k moravské metropoli (i díky genetikovi Gregoru Mendelovi) blízk˘ odborn˘ i osobní vztah. Bylo tedy
jen otázkou ãasu, kdy se v Mûstském divadle Brno
objeví jevi‰tní adaptace prozaického bestselleru
Sklenûn˘ pokoj (2009), kterou s vyuÏitím pohotového pfiekladu Luká‰e Nováka vytvofiil a za úãasti
spokojeného autora ve svûtové premiéfie uvedl
zdej‰í fieditel Stanislav Mo‰a.
Prvotní lokální inspirací byla mezinárodnû proslulá funkcionalistická vila Tugendhat, navrÏená
pro bohatého prÛmyslníka avantgardním architektem Miesem van der Rohe. Nevdûãn˘ údûl racionalisticky pojatého domu pak zalidnil do fikce
pfiecházející pfiíbûh jeho obyvatel (Tugendhatovi
tu vznesli protestní v˘hrady) – rodiny továrníka
Landauera a jejích pfiátel. Mo‰a se s dramatizací
románu vyrovnal velmi obratnû a vnesl do jeho
dûje i vlastní v˘kladové akcenty: zachoval v‰echna
jeho podstatná fakta a sloÏitû prostupné osudy poãetného okruhu postav sledoval v propojení s tehdej‰ími celosvûtov˘mi událostmi (nástup nacismu
s rasov˘m pronásledováním ÎidÛ, období poúnorové totality, pfiíchod praÏského jara) u nás i na
fiadû zahraniãních míst od konce dvacát˘ch let
(s bodfie rozevlát˘m architektem von Abtem Rastislava Gajdo‰e) do poãátku sovûtské okupace
v roce 1968.
Bezmála tfiíapÛlhodinov˘ veãer s kruhovou kompozicí rozãlenil Mo‰a ostr˘mi stfiihy do padesáti
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DUCHOVI V MùSTSKÉM DIVADLE BRNO
SE NEDÁ NIC VYTKNOUT
Muzikálová verze pfiíbûhu zachovává dûj filmu
a zdafiile stfiídá romantické a dramatické scény s komick˘mi. Celá inscenace je zaloÏena na pouÏití svûteln˘ch a zvukov˘ch trikÛ, které svou dokonalou
sehraností s dûním na jevi‰ti umoÏnily zobrazení
nadpozemského svûta. Scény, kdy SamÛv duch prochází pfiedmûty, snaÏí se dot˘kat Molly nebo vstupuje do tûla Ody Mae, pÛsobily vûrohodnû a díky
v˘bornému naãasování v‰ech zapojen˘ch sloÏek se
vyrovnaly moderním filmov˘m efektÛm. Vrcholem
toho pak byl souboj Samova ducha s Carlem, kter˘
kombinací trikÛ a projekcí vytvofiil nejdramatiãtûj‰í
scénu celého díla.
Velmi nápaditû byly pouÏity dataprojekce bûhem
pfiestaveb, kdy diváci na plátnû sledovali dokonãení
pfiedchozí scény, na kterou pak plynule navázala
scéna dal‰í. Projekcemi pak stejnû pozoruhodnû inscenátofii ztvárnili napfi. jízdu metrem.
V˘bornému obsazení vévodili oba pfiedstavitelé
hlavních rolí – Svetlana Janotová a Du‰an Vitázek,
ktefií byli perfektní jak po pûvecké, tak po herecké
stránce. Oba bravurnû zvládli b˘t bezstarostní a zamilovaní v první ãásti a v ãásti druhé jejich v˘kony
ve smutn˘ch scénách jistû vehnaly mnoha divákÛm
slzy do oãí.

pûti krátk˘ch, svûtlem modelovan˘ch sekvencí, pracujících se syÏetov˘mi i symbolick˘mi kontrasty
a simultaneitou; zatímco se první polovina pfiedstavení pfii ironické dvojznaãnosti nûkter˘ch replik
nebo situací odvíjí dynamicky, ve druhé se v nutnosti dûjové ãi vzpomínkové peripetie rozliãnû „odreferovat“ vytrácí divákovo soustfiedûní.
S pÛsobivou evokací magického obytného prostoru
a nápodobou jeho luxusního vybavení si zdárnû poradil osvûdãen˘ scénograf Christoph Weyers, kdyÏ
japonskou technikou origami v podobû siluet
umoÏnil hbité stfiídání mnoha destinací. U ãetn˘ch
bleskov˘ch pfievlekÛ se v˘bornû uplatnily dobové
kost˘my Andrey Kuãerové. Vût‰ina úãinkujících
ztvárÀuje vÏdy nûkolik figur. Dobfie individualizovaní protagonisté tolerantnû promûnlivého citového víceúhelníku (Pavla Vitázková, Petr ·tûpán,
Ivana VaÀková, Svetlana Janotová) mají protipól
v odpudivém plebejském chameleonu Laníkovi
Michala Isteníka, ãerstvého drÏitele Ceny Thálie.
Genius loci v˘jimeãné stavby s melodramatick˘m
nádechem ÏivotÛ jejích obyvatel se v Mûstském divadle Brno pfietavil do vyváÏeného profilového nastudování.
Vít Závodsk˘,
T˘deník Rozhlas, 20. 4. 2015

Pokraãování na str. 36
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Čert tě vem

nikol kotrnetZovÁ
tech. Ale to ji nikterak netrápí, jak sama ﬁíká, dokáÏe b˘t trpûlivá.

Splnila si sen a je na startu kariéry. Aãkoliv pÛsobí
jako velmi kﬁehká bytost, nedejte se zmást. Svûtlovláska s hnûdozelen˘ma oãima a krasosmutn˘m,
jakoby melancholick˘m úsmûvem zpívá a tanãí
ráda uÏ od dûtství. Nûjak˘ ãas se mimo to vûnovala také hﬁe na klavír, plavání, folkloru, aerobiku,
dokonce i judu. A tanec ãi pohyb jí vÛbec nedûlá
problémy. To je jen kousek z osobnosti Nikol
Kotrnetzové, zatím ne pﬁíli‰ známé muzikálové
hereãky Mûstského divadla Brno. Má krásn˘ch
ãtyﬁiadvacet, v angaÏmá bude rok a na rodné
Znojmo a svou rodinu nedá dopustit. Role, ve
kter˘ch úãinkovala, zatím dokáÏe poãítat na prs-

Vy jste ‰la nekompromisnû za sv˘m snem. Sama fiíkáte, Ïe jste uÏ jako holãiãka chtûla b˘t hereãkou
a zpûvaãkou a prvním váÏn˘m krokem k tomu asi
bylo uÏ va‰e vystupování ve zdej‰ím divadle pfied
jedenácti lety.
To je fakt. Rodiãe mû v m˘ch snech od maliãka
podporovali, takÏe kdyÏ jsem ve tfiinácti letech pfii‰la, Ïe chci hrát v divadle, nebyli proti. Na konání
konkurzu mû tehdy upozornila paní uãitelka ze
znojemské ‰koly, která vûdûla, Ïe ráda zpívám a tan-
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ãím. Povedlo se a já jsem poprvé, i se svou mlad‰í
sestrou, stanula na prknech tohoto divadla jako
skfiet v muzikálu Zahrada divÛ. O rok pozdûji
potom pfii‰lo úãinkování v dal‰ím nádherném muzikálu Oliver!, kde jsem si zahrála zlodûje a sirotka.
To jsou záÏitky, na které se nedá zapomenout,
a zvlá‰tû teì, kdyÏ uÏ jsem skoro rok v profesionálním angaÏmá. B˘t tady, vystupovat, sledovat star‰í
a pfiedev‰ím zku‰enûj‰í kolegy, to v‰echno je vlastnû
naplnûní m˘ch dávn˘ch pfiání. Je‰tû nedávno jsem
mûla za to, Ïe nejvût‰ím úspûchem bylo absolvování
JAMU. To, Ïe mÛÏu hrát tady, je v‰ak je‰tû o nûco
víc.
Jaké to bylo, kdyÏ uÏ jste se jako absolventka muzikálového herectví vrátila do míst, kde jste pokusila ta slavná prkna, o kter˘ch se fiíká, Ïe
znamenají svût?
Pfiiznám se, Ïe takové to prvotní nad‰ení, které jsem
mûla jako malá holka, mû neopustilo ani teì. Pofiád
mnû nepfiipadá, Ïe chodím do práce. Je to pro mû
mnohem víc zábava. Jsem ráda za kaÏd˘ nov˘ projekt, kter˘ se mi naskytne. Ráda chodím na zkou‰ky a pozoruji, jak pracují ostatní herci, prostû mû
to opravdu baví.
Základní i stfiední ‰kola vám daly v˘borné jazykové
vybavení. To jste nikdy neuvaÏovala o tom, Ïe by
bylo lep‰í nûmãinu vyuÏít na profesionální úrovni?
UvaÏovala, ale zase to bylo spojeno s divadlem. Je‰tû
pfied tím, neÏ jsem dostala angaÏmá v Mûstském
divadle Brno, jsem pfiem˘‰lela, Ïe zkusím ‰tûstí ve
vídeÀském Raimund Theateru nebo v nûjakém
jiném nûmecky mluvícím divadle. Osud tomu ale
chtûl jinak. Ve tfietím roãníku jsem mûla moÏnost
úãinkovat v Zorrovi a o rok pozdûji jsem dostala nabídku i na muzikál Flashdance. Nakonec tedy zvítûzilo Brno, které mû úplnû pohltilo. Av‰ak
vzhledem k tomu, Ïe na‰e divadlo hodnû jezdí do
zahraniãí a ãasto i do nûmecky mluvících zemí,
vûfiím, Ïe se moje nûmãina na jevi‰ti je‰tû uplatní.
Kterou z postav, jeÏ vás dosud potkaly, povaÏujete
za nejvût‰í ãi nejdÛleÏitûj‰í?
KaÏdá role, kterou dostanu pfiíleÏitost nazkou‰et,
je dÛleÏitá a kaÏdá mû o dal‰í nové poznatky a zku‰enosti obohacuje. Momentálnû je nejdÛleÏitûj‰í ta
poslední z Ostrova pokladÛ. Je to bájeãn˘ v˘pravn˘
muzikál s povedenou scénou, kter˘ se myslím bude
hodnû líbit. ReÏíroval ho Stano Slovák, je tam
spousta pûkn˘ch písniãek a já hraji jednu ze ãtyfi
Ameriãanek. Jsou to takové s odpu‰tûním slepice,
které kaÏdého pomluví a na nikom nenechají nit

suchou. Je to veselá komická role, kterou si opravdu
uÏívám.
Je to asi pfiedãasné, ale máte pfiedstavu o svém hereckém poslání?
Vlastnû zatím ani moc ne. V˘hledovû bych samozfiejmû chtûla vût‰í roli. Zatím to byly jen men‰í
pfiíleÏitosti. Ale vím, Ïe nás je v oboru hodnû a Ïe
musíme b˘t trpûliví. To, Ïe divadlo je o ãekání
a o trpûlivosti, nám ostatnû fiíkal celé ãtyfii roky
i Stano Slovák, ná‰ umûleck˘ vedoucí na ‰kole.
Vûfiím, Ïe kdyÏ si poãkám, nûjaká ta vysnûná role
urãitû pfiijde.
Kdo vám nejvíce fandí a tleská?
Jezdí se na mû dívat kamarádi ze Znojma, spoluÏáci, pfiítel, sestra Daniela, která, byÈ také uvaÏovala
o JAMU, nakonec v Brnû studuje fakultu strojního
inÏen˘rství, a pak pfiedev‰ím rodiãe a babiãka. Nûkterá pfiedstavení vidûli i nûkolikrát a babiãka mi
dokonce zaloÏila takovou kroniku, kde shromaÏìuje v‰echny moje divadelní, ãi s nadsázkou fieãeno,
umûlecké kroky uÏ od dûtství. Myslím, Ïe jí za to
budu jednou vdûãná. Nesmím také opomenout, Ïe
Gymnázium Dr. Karla Polesného ve Znojmû je
pravideln˘m náv‰tûvníkem Mûstského divadla
Brno uÏ fiadu let.
Zmínila jste se o pfiíteli. Jak bere skuteãnost, Ïe herectví je mimo jiné i o pozdních návratech v noci
domÛ, zájezdech a podobnû?
Rozhodnû s tím nemá problém. Vrcholovû plaval,
takÏe o disciplínû, která patfií ke sportu, ví svoje
a dokáÏe si pfiedstavit, Ïe sv˘m zpÛsobem to patfií
i k mému povolání. Sám má také práci, která ho
zamûstnává hodnû do veãera, takÏe se nûkdy pozdravíme aÏ u snídanû.
Kterou ze tfií nutn˘ch sloÏek muzikálového herectví
povaÏujete za nejdÛleÏitûj‰í: herectví, tanec nebo
zpûv?
Asi se to nedá oddûlovat, v‰echny tfii jsou dÛleÏité.
Se zpûvem i tancem problém nemám. Je‰tû bûhem
studia jsem absolvovala rÛzné kurzy. Mûla jsem
chuÈ studovat také choreografii, která mû baví
a láká, a stále pfiem˘‰lím, Ïe bych se jí chtûla v budoucnu alespoÀ ãásteãnû vûnovat. Ale asi nejpodstatnûj‰í je teì pro mû herectví. Na jevi‰ti musí b˘t
ãlovûk natolik pfiesvûdãiv˘, aby divák mûl pocit, Ïe
pfied sebou nevidí herce, ale skuteãnou postavu.
A to je podle mû ten nejvût‰í kum‰t, kter˘ se uãím,
a uãit se jej vlastnû budu pofiád.
Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil
35
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Pokraãování ze str. 33

Hlavním hrdinÛm se vyrovnalo obsazení vedlej‰ích
rolí, jimÏ vévodili Zdena Herfortová v roli pra‰tûné
Ody Mae, která byla hlavním zdrojem komick˘ch
zápletek muzikálu, a Robert Jícha jako zrádn˘ Carl.
Je potfieba zmínit je‰tû v˘borné pfiedstavitele vraha
Willieho a Ducha v metru – Jakuba Zedníãka
a Igora Ondfiíãka.
A v neposlední fiadû je nutné vyzdvihnout obdivuhodnou a nároãnou choreografii Hany Kratochvilové, kterou taneãníci pfiedvedli perfektnû
a s pfiesnou sehraností.
Pfiesnû jak tvÛrãí t˘m v ãele s reÏisérem Stanislavem
Mo‰ou sliboval, DUCH je nevídan˘m a siln˘m záÏitkem pro kaÏdého diváka.
Pavla Haluzová,
www.informuji.cz, 19. 10. 2014

leãnosti, které Gogol tak sugestivnû líãí, není pro
bohatost obrazÛ pfiíli‰ snadné zachytit. A navíc tak,
aby zde zÛstal jist˘ pel nevolnického carského
Ruska, a zároveÀ se podafiilo ukázat paralely ruské
spoleãnosti tehdy a dnes. O to v‰e se pokusila
v Mûstském divadle Brno tvÛrãí dvojice z praÏ-

ZPÍVAJÍCÍ ZÁHROBÍ
Mnoh˘ filmov˘ fanou‰ek si rád vybaví znám˘ a dojemn˘ oscarov˘ snímek Jerryho Zuckera, v nûmÏ
zákefinû zavraÏdûn˘ muÏ i po své smrti obûtavû a láskyplnû chrání svou snoubenku pfied dal‰ími
vrahov˘mi úklady. Stejnojmennou jevi‰tní muzikálovou adaptaci Duch (2011) britského autorského
triumvirátu Bruce Joel Rubin, Dave Stewart a Glen
Ballard, pfieloÏenou Jifiím Joskem, nastudoval
krátce poté v ãeské premiéfie v Mûstském divadle
Brno jeho fieditel Stanislav Mo‰a. Vznikla polyÏánrová, hudebnû vícevrstevnatá dynamická podívaná
s romantick˘mi, detektivními, mysteriózními i komick˘mi prvky, s pfiesnou dûjovou linkou, nápadit˘mi scénick˘mi efekty a ocenûní hodn˘mi
hereck˘mi kreacemi (Du‰an Vitázek, Svetlana Janotová, Robert Jícha, Zdena Herfortová). Diváci
fiady ohlá‰en˘ch repríz se opût mohou pfiesvûdãit,
Ïe hudební repertoár Mûstského divadla soustavnû
nabízí interpretaãní profesionalitu, právem kvitovanou domácím i zahraniãním publikem i odbornou kritikou.
Vít Závodsk˘,
T˘deník Rozhlas, 9. 2. 2015

ského Divadla v Dlouhé, reÏisérka Hana Bure‰ová
a dramaturg ·tûpán Otãená‰ek, spoleãnû s dal‰ími
spfiíznûn˘mi tvÛrci a brnûnsk˘mi herci. Hana Bure‰ová spolupracuje s MdB pravidelnû a její zdej‰í
inscenace vÏdy vnesou zajímavou barvu do repertoáru divadla. Podobnû tomu bylo i v tomto pfiípadû.
Dramatizace pfiiznanû odkazuje k literární pfiedloze
tím, Ïe kromû dialogÛ a souborov˘ch „akãních“ scén
zafiazuje také âiãikovovy vnitfiní monology
a jeho ústy i zcizující komentáfi postavy jako by
zvenãí. Îánrovû tato komedie dodrÏuje gogolovskou
bizarní poetiku, kombinující groteskní situace s lyrizujícími popisy krás Ruska a jak˘chsi patetick˘ch
prorock˘ch v˘kfiikÛ âiãikova, ale zároveÀ nepomíjí
ani hororovitost a pfiízraãnou mystiãnost, která má
u Gogola rovnûÏ svou relevanci. Scéna Tomá‰e Rusína je úsporná a praktická – po vût‰inu ãasu si interiéry vystaãí s nûkolika Ïidlemi, na nichÏ se nejen
sedí, ale které jsou i káceny, resp. formovány do rÛzn˘ch útvarÛ. PÛsobiv˘m a pfiitom jednoduch˘m
prvkem je evokace ruské trojky ztvárnûné pouze nûkolika opratûmi, které pÛsobí, jako by koÀmi, táhnoucími sanû, byli diváci v prvních fiadách.
V obrazovû v˘razné snové scénû, kde se hlavnímu
hrdinovi vynofiují rÛzné, aÏ surrealistické pfiedstavy
zkreslené reality, vyuÏil scénograf zrcadlov˘ch ploch
odráÏejících postavy ve zkreslen˘ch dimenzích. Dominující je Michal Isteník v roli âiãikova, kter˘ asi
mnoh˘m divákÛm v nûkter˘ch gestech i odstínech
fieãi pfiipomene v˘razn˘ donutilovsk˘ styl herectví.

MRTVÉ DU·E V MùSTSKÉM DIVADLE
BRNO
GogolÛv román Mrtvé du‰e se v rÛzn˘ch adaptacích
objevil na ãesk˘ch a moravsk˘ch scénách teprve po
ãtvrté. Ta pfiedposlední pfied deseti lety na scénû Divadla ABC v reÏii Ale‰e Bergmana, kter˘ tehdy vyuÏil adaptaci Michaila Bulgakova. Bohatou
typologii postav velkostatkáfiÛ a Ïivota ruské spo36
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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

DEVATENÁCTÁ ROâENKA MùSTSKÉHO DIVADLA BRNO 2013/14 JE
OPùT V¯TEâNÁ
Je to pfiímo fascinující, jak Mûstské divadlo Brno v ãele se sv˘m fieditelem Stanislavem
Mo‰ou, dramaturgem Janem ·otkovsk˘m, grafikem Petrem Koneãn˘m
a dal‰ími spolupracovníky vydává kaÏdoroãnû pfied vánoãními svátky svou roãenku,
na kterou se tû‰í v‰ichni pfiíznivci tohoto ojedinûlého brnûnského divadla. Publikace
se vyznaãuje entuziasmem, odborností, znalostí, pfiitaÏlivostí, faktografií a dokonale
umí zaujmout ãtenáfie. V‰echny roãenky Mûstského divadla Brno tak sv˘m zpÛsobem
navazují na publikaci divadelního recenzenta a teatrologa ZdeÀka Srny s podtitulem
„Svûdectví diváka, recenzenta, kritika a historika o Ïivotû jedné divadelní scény“
(1966). Ohlédnutí za uplynulou sezónou je opût vzornû v˘tvarnû zpracováno a doplnûno mistrn˘mi fotografiemi Jefa a Tina Kratochvilov˘ch, fotografiemi z inscenací,
umûleck˘ch zájezdÛ, spoleãensk˘ch setkání a dal‰ích aktivit divadelního souboru.
Roãenka také seznamuje ãtenáfie s tvÛrci inscenací, ãleny souborÛ a uvádí recenze
a rozhovory. Kalendárium pfiibliÏuje sled událostí tohoto období, dále seznam zamûstnancÛ i externích spolupracovníkÛ, pfiehlednû je zde publikován repertoár, stále
uvádûné inscenace s daty premiér, s obsazením a tvÛrãím t˘mem. Samostatn˘m medailonem „Herec“ z pera Václava Cejpka roãenka vzpomene pfiedního ãlena Mûstského divadla Jifiího Tomka. Hodnocení jednotliv˘ch inscenací zasvûcenû pfiipravili
Ondfiej Doubrava, Markéta Polochová, Vít Závodsk˘, Radmila Hrdinová, Jaroslav
·tûpaník, Peter Stoliãn˘, Jan Koláfi, Lubo‰ Mareãek, Helena Michková, Martina Procházková. Vítûzslav Sladk˘ bilancoval uplynulé období v kapitole „Divadelní sezóna
2013/2014 – Mûstské divadlo nadále patfiilo k lídrÛm ãeské umûlecké scény“.
Tfiísouborové Mûstské divadlo Brno, hrající na dvou scénách, uvedlo v sezónû
2013/2014 doma 459 pfiedstavení, z toho 18 na Biskupském dvofie Moravského
zemského muzea, na zájezdech v âeské republice 15, v zahraniãí 18, celkem je to
neuvûfiiteln˘ch 492 pfiedstavení.
Na závûr pfiipomeÀme vyznání Stanislava Mo‰i: „Za v‰ím krásn˘m, podstatn˘m,
moudr˘m a úspû‰n˘m stojí bystfií lidé s talentem a profesionálním vybavením. Jejich koncentrace v na‰em divadle je neobvyklá a je to základní kámen jakéhokoliv
spoleãenského úspûchu. Bez pomoci v‰ech, ktefií nám pomáhají a drÏí palce, bychom napfiíklad tuto knihu, av‰ak ani ty pfiedcházející, nevydali. A spoustu pfiedstavení bychom nemohli hrát tak, jak si to jedinû zaslouÏí. Dûkujeme za pomoc,
aÈ je jakákoliv.“
Eva ·lapanská, KAM v Brnû, duben 2015

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

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

Nicménû, Isteník je sám o sobû komediálním talentem velkého temperamentu, na
kterého diváci sly‰í. Men‰í, nicménû v˘razné studie jednotliv˘ch kulakÛ si herci
zjevnû uÏívají. AÈ uÏ je to medvûdí chytráck˘ Psovsk˘ ZdeÀka Junáka, lyricky pfiedimenzovan˘ Líbeznick˘ Alana Novotného, upomínající na specifick˘ témbr Karla
Gotta, zhastro‰en˘, nechutn˘ skrblík Plesnivec Patrika Bofieckého ãi vychytral˘ opilec a karbaník Nozdrev Petra ·tûpána, vrhající se do dûje s nebezpeãnou a nevyzpytatelnou razancí, která jakoby mimochodem odhaluje nejen zdej‰í ne‰vary, ale
i samotného âiãikova. AÏ mrazíkovskou kreaci baby-jagy vytvofiil ve vdovû Shánûlce
Jan Mazák. Podobnou bizarnost typÛ malomûstské smetánky drÏí zdárnû v podstatû
v‰ichni zúãastnûní poãetného hereckého ansámblu. Jako celek pÛsobí inscenace
reprezentativnû, hereck˘ t˘m MdB pfiiná‰í na scénu vstfiícnou lidovost kombinovanou s rozpoutanou groteskní divadelností, a je patrné, s jakou radostí a espritem
herci plní promy‰lenou reÏijní koncepci hostující reÏisérky.
Jana Soprová, www.scena.cz, 12. 1. 2015

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):
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Jméno:

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

✄

Petr kalousek
MUZIKÁLOV¯ ORCHESTR
NABÍZÍ VÍCE SVOBODY NEÎ FILHARMONIE
Obvykle je vidíme krátce pﬁi zaãátku pﬁedstavení a potom je plnû zase zaãínáme
vnímat aÏ pﬁi dûkovaãce. Divadelní orchestr. Luxus, kter˘ si mnohé scény nemohou nebo nechtûjí dovolit, ov‰em bez kterého si alespoÀ v Brnû divák nedokáÏe
muzikál pﬁedstavit. A Ïádn˘ orchestr si nelze pﬁedstavit bez bicích. A i kdyÏ to
tak moÏná nevypadá, nejsou bicí jako bicí. Své o tom umí vyprávût Petr Kalousek.
Je mu sice teprve pûtatﬁicet, ale uÏ témûﬁ polovinu Ïivota strávil „s paliãkami
v ruce“. A to nejen v divadelním orchestru Mûstského divadla Brno, ale donedávna i ve Filharmonii Brno. O své profesi ﬁíká:

38
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Hraní v divadelním ãi filharmonickém orchestru
je jiná disciplína neÏ napfiíklad hraní v kapele.
V té se hraje vût‰inou hlavnû na soupravu, která
se v na‰em divadelním muzikálovém orchestru
pouÏívá taky, ale já vystupuji v roli takzvaného
hráãe na perkuse, coÏ znamená, Ïe obsluhuji
v‰echny ostatní bicí nástroje kromû jiÏ zmínûné
soupravy. A hraní ve filharmonickém tûlese je
zase ponûkud jiné. Z pfieváÏné vût‰iny, tak pûtadevadesáti procent, se jedná o hudbu symfonickou, kde se v podstatû nevyÏaduje vym˘‰let co
hrát, ale „jen“ jak hrát. ¤ekl bych, Ïe hraní
v tomto pfiípadû je více podfiízeno skladbû, není
tolik prostoru pro jakousi muzikantskou fantazii,
jako tomu mÛÏe alespoÀ ãásteãnû b˘t v muzikálovém orchestru. Tam je to pfiece jen pestfiej‰í
a taky vût‰inou jeden hráã pouÏívá bûhem konkrétního pfiedstavení mnohem víc nástrojÛ.
MÛÏete laikovi fiíct, kolik je to vlastnû nástrojÛ,
které máte na starosti, a kter˘ z nich je dejme
tomu nevíce neobvykl˘ a k jakému slouÏí vytváfiení zvuku?
BûÏnû odhaduji kolem dvaceti nástrojÛ, v inventáfii jich ale máme více, kaÏd˘ jeden nástroj se
ãasto objevuje ve více „modelech“, velikostech
nebo zvukov˘ch vlastnostech a to je potom právû
jeden z moÏn˘ch vkladÛ od hráãe, kdy vybírá,
kter˘ konkrétní nástroj pouÏije. V muzikálu se
ãastûji pouÏívají nejrÛznûj‰í „efektové“ nástroje,
pokud ãtenáfii ocení ménû známé názvy, tak
tfieba guiro, cabasa, vibraslap.
To znamená, Ïe se mÛÏete laicky fieãeno tak trochu odvázat, kdyÏ znáte dobfie dûj pfiedstavení
a víte, co se dan˘ okamÏik dûje na scénû?
Tak jednoduché to zase není. Obvykle samozfiejmû známe dûj a víme, co se právû hraje,
ov‰em ta hudba je zapsaná v notách, a kdyÏ je
dobrá aranÏ a jsou dobré noty, tak – tedy fieãeno
s nadsázkou – staãí zahrát to, co je napsáno
a ono to bude vÏdy fungovat. Samozfiejmû do
celku dává svÛj vklad dirigent a i kaÏd˘ hudebník
to mÛÏe v rámci dan˘ch moÏností pojmout
podle sebe. Ale ten prostor není nûjak v˘znamnû
velk˘. To v‰ak není podle mû ke ‰kodû. Spí‰ je to
vÏdy hlavnû o kvalitû aranÏéra. ProtoÏe udûlat
dobrou hudební aranÏ je opravdov˘ kum‰t. KdyÏ
je aranÏ ‰patná, pak se mÛÏe orchestr snaÏit sebevíc a stejnû to obvykle napravit nejde. Ostatnû
hudební aranÏér je velmi vzácné fiemeslo a tûch

dobr˘ch je u nás jen málo. KdyÏ se bavíme o muzikálu, pak jsem pfiesvûdãen, Ïe skladatel je pro
koneãn˘ v˘sledek minimálnû stejnû dÛleÏit˘
právû jako aranÏér.
Zmínil jste se o dÛleÏité osobû kaÏdého orchestru,
kterou je dirigent. Zasvûcení ãi pravidelní náv‰tûvníci divadla vûdí, Ïe vás fiídí va‰e dvojãe,
bratr Dan. Hraje vá‰ sourozeneck˘ vztah a dokonalá podoba nûjakou roli?
Nûkdy sice máme názorové rozdíly, ale je to
stejn˘ rozdíl názorÛ jako s k˘mkoliv jin˘m. To,
Ïe je to neshoda mezi bratry myslím v na‰í práci
nehraje vÛbec Ïádnou roli. Ano, mÛÏe se nûkdy
stát, Ïe ãlovûk dûlá nûco, s ãím vnitfinû nesouhlasí, ale i hraní je fiemeslo a takov˘ pocit mÛÏe
zaÏívat kaÏd˘ i v jin˘ch profesích. A koneckoncÛ
za celkov˘ v˘sledek odpovídá Dan jako dirigent,
on nese takfiíkajíc kÛÏi na trh a to si kaÏd˘ z muzikantÛ uvûdomuje. TakÏe ten respekt je na
místû. A pokud se náhodou stane nûjak˘ prohfie‰ek jako tfieba nepozornost na zkou‰ce, coÏ se
obãas asi stane kaÏdému, pak za to nesu stejnou
odpovûdnost jako kdokoliv jin˘.
Jak jste se vÛbec dostal za bicí?
Jako dûcko jsem dostal základy klavíru a za
bubny mû dostala touha, kterou má hodnû klukÛ
– hrát v kapele. To bylo nûkdy v patnácti. A po
absolvování gymnázia jsem zaãal tento nástroj na
konzervatofii studovat. Mimo to jsme i s bráchou
chodili zpívat do sboru Ars Brunensis Chorus,
kterému se Dan vûnuje dodne‰ka.
Jakou muziku nejradûji posloucháte doma?
Nejhezãí hudbou, kdyÏ si chci opravdu odpoãinout, je pro mû ticho. KdyÏ se ãlovûk hudbû vûnuje dennû jako profesi, tak je toho opravdu
dost. Posledního pÛl roku mám hraní sice ménû,
protoÏe se angaÏuji v komunální politice a snaÏím se nejen kultufie pomáhat v rámci moÏností
touto svojí prací, ov‰em pfiedtím jsem za bicími
na nûkolika místech trávil velkou ãást dne. Jen
v jednom angaÏmá bych se totiÏ za souãasného
stavu financování kultury jednodu‰e neuÏivil.
Ale to zná kaÏd˘ z na‰eho oboru. A poãítám, Ïe
aÏ moje anabáze v politice skonãí, tak se zase vrátím k intenzivnímu hraní.
Text: Miroslav Homola,
foto: Zdenûk Kolafiík
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PřiPravuJeme
S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K.Cón

mendel

aneb vZPoura hrÁŠků

však vědec světového jména. Nebo ten roztomilý detail, že separát Mendelovy klíčové přednášky Pokusy s rostlinnými hybridy se našel
i v knihovně Charlese Darwina – ovšem nerozřezaný, Darwin si na brněnského kolegu evidentně čas neudělal.
Protagonistou hry Mendel aneb Vzpoura hrášků
je tak Janek, současný mladý historik, který zuřivě dopisuje svou disertaci o Mendelovi, ale
ono to nejde a nejde… Až ho jednoho dne (kde
jinde než na Mendelově náměstí) zastaví starobyle oblečený muž, představí se jménem více
než sto let mrtvého ředitele Theater am Krautmarkt (tedy dnešní Reduty) a nabídne mu unikátní možnost vědeckého výzkumu – stát se
(alespoň na dvě hodiny divadelního představení)
samotným Johannem Gregorem Mendelem.
Kromě Mendelových pokusů s hybridy pak
Janka i nás postupně provede vídeňskými
krčmami, operetním zákulisím (a odhalí, která
opereta Mendela zásadně inspirovala ve vědecké
práci) a s veselou písní z anglického klubu se
připojí i zmíněný Charles Darwin. Kromě rozverné pocty Mendelovi tak půjde i o poctu divadla sobě samému, o oslavu umění, které na
rozdíl od vědy nepracuje s tím, jaké věci jsou,
ale jaké by být mohly…
Ústřední role v Mendelovi ztvární Lukáš Janota
(Janek), Milan Němec (impresário Anton Zöll ner), Andrea Březinová (operetní subreta Emma
Denkerová), Jan Brožek (František Klácel)
a Alan Novotný (zemský rabín Baruch Placzek).
V dalších rolích uvidíte Ladislava Koláře, Jana
Mazáka, Zdeňka Junáka, Miloslava Čížka, Jiřího
Resslera a další. Realizace textu se ujmou samotní autoři – Stanislav Slovák (režie), Karel
Cón (hudební nastudování) a Jan Šotkovský
(dramaturgie). Hrát se bude na scéně Jaroslava
Milfajta, s projekcemi Petra Hlouška a v kostýmech Andrey Kučerové, choreografem bude
Martin Pacek a dirigenty Karel Cón a Tomáš
Küfhaber. Premiéra inscenace se uskuteční na
Biskupském dvoře v první letní den,
21. června 2015.
-jš-

Johann Gregor Mendel – jeden z mála skutečných géniů, kterými se Brno může chlubit
a kterými se právem chlubí. Ctihodná a důstojná
persona, vědec, zakladatel moderní genetiky,
opat starobrněnského kláštera. Trio Stanislav
Slovák – Jan Šotkovský – Petr Štěpán (které pro
Městské divadlo Brno a Biskupský dvůr připravilo už zpěvohru Baron Trenck a „činoherní
balet“ Cyril a Metoděj), se však nevydalo
v divadelním líčení Mendelova života cestou seriózního pomníku, důstojného hesla z encyklopedie. Společně se skladatelem Karlem Cónem
stvořili „starobrněnskou operetku“, která svůj
základ čerpá v přiznaně divadelní „hře na Mendela“ – a odhodlali se podívat na život brněnského velikána při vší úctě se zdravě drzou
nadsázkou.
Mendelův život ostatně nepostrádal lehce komické rysy – vezměte si jen ten paradoxní fakt,
že teprve neúspěch u učitelské zkoušky (kterou
ostatně Mendel nikdy nesložil a na brněnské reálce tím pádem celý život vyučoval za suplentský plat) mu otevřel cestu k univerzitnímu studiu
ve Vídni, kde si pracovitý samouk zásadně rozšířil vědecké obzory. Kdyby Mendel v roce 1850
u oné zkoušky uspěl, stal by se z něho zřejmě respektovaný učitel znojemského gymnázia, stěží
40

rež ie Igor Ondříček

foto: jef Kratochvil

Zdeněk Podskalský Karel Svoboda Jiří Š taidl

Úprava vozovky a chodníku v Lidické ulici donutila stráÏce majáku Michala Koãiãku, aby odstranil z chodníku dlaÏdice s otisky rukou na‰ich umûlcÛ.

DlaÏdice jsou uloÏeny v trezoru a po skonãení stavebních úprav
se vrátí na své místo.

Pan inÏen˘r Lubo‰ Spáãil byl ocenûn za svou dlouholetou ãinnost
Svazem ãesk˘ch divadelních ochotníkÛ.

Stalo se tak u pfiíleÏitosti oslav jeho Ïivotního jubilea.

V˘tvarnice divadla Andrea Kuãerová panu inÏen˘rovi vûnovala
kresbu kost˘mu k inscenaci Sklenûn˘ pokoj.

ReÏisér Petr Gazdík pfienesl ná‰ úspû‰n˘ muzikál Ptákoviny podle Aristofana na prkna ostravského Národního divadla moravskoslezského.

Politicko-satirick˘ muzikál Ptákoviny autorského tria MertaMo‰a-Îáãek proÏívá v Ostravû úspûch. Hostuje zde i na‰e
Barbora Remi‰ová.

Dramaturg a ‰éf ostravského muzikálového souboru Patrick
Fridrichovsk˘ s potû‰ením konstatoval, Ïe si nová verze Ptákovin
podle Aristofana zachovala srozumitelnost a zábavnost.

listování

hrajeMe na BiskuPskéM dvoře

9. – 12. července 2015

Choreografie ostravsk˘ch Ptákovin se úspû‰nû zhostila Aneta
Majerová.

Umístûní v˘tvarn˘ch prací v Divadle na Orlí zorganizovala obecnû prospû‰ná spoleãnost Velvet Smile v produkci Vûry
Kadlecové.

Herec Vojtûch Blahuta pfievzal patronát nad v˘stavou nazvanou
Ví‰ to, zná‰ to z cyklu Svût podle Lucie.

VernisáÏí v˘stavy malífiky Lucie Nûmcové úãastníky provedla
Ivana Odehnalová.

Desetileté v˘roãí slaví Galerie VaÀkovka, své narozeniny zahájila v˘stavou plastik Jifiího Netíka, na oslavû nechybûli ani na‰i
herci.

Zúãastnili se i Luká‰ Vlãek a Radka Coufalová, jejich vystoupení uvedl Tomá‰ Sagher.

Na vernisáÏi zapívaly Viktória Matu‰ovová a Radka Coufalová,
která se obdivovala Netíkovû práci.

Blahopfiejeme kolegovi Robertu Rozsochateckému, kter˘ vstoupil
do stavu manÏelského.

Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil, Václav ·vaÀhal a Jifií Soukup
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Partneři divadla

JEZINKY
A BEZINKY
aneb Arzenik
a staré tety
19., 20. a 22. ãervna 2015
na âinoherní scénû

Marta a Abby Brewsterovy jsou milé tetiãky, které
dûlají velmi silné bezinkové víno. O jeho síle se pfiesvûdãí kaÏd˘ z potenciálních zájemcÛ o podnájem
malého pokojíku. Synovec Mortimer se nestaãí divit, co tetinky vyvádûjí a proã mají sklep pln˘ neboÏtíkÛ… Skvûle napsaná ãerná komedie patfií do
zlatého fondu divadelní dramatiky. Nenechte si tedy i vy ujít hereck˘ koncert pfiedstavitelÛ hlavních
rolí Martina Havelku, Zdenu Herfortovou a Janu
Gazdíkovou!
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v mûsíci ãervnu zaÏije Mûstské divadlo Brno své 70. narozeniny! A my budeme ono krásné v˘roãí slavit 6. ãervna cel˘ den na dvoranû na‰eho divadla a zároveÀ vzpomínat na dlouholetou kontinuální umûleckou ãinnost, která od 14. ãervna 1945 rozradostÀovala celé zástupy divákÛ…! Asi by ‰lo docela pfiesnû spoãítat, kolik tûch divákÛ dohromady bylo, a poãítalo by se v miliónech, ale ono to není tak moc dÛleÏité. NeboÈ pro nás je nejpodstatnûj‰í kaÏd˘ divák sám o sobû. (Trochu to zní jako reklamní slogan, ale
na rozdíl od jin˘ch, ktefií se zaklínají rÛzn˘mi ménû srozumiteln˘mi reklamními slogany v podobû formálních …ismÛ, se u nás vskutku soustfiedíme na intimní a moudrou rozpravu mezi tvÛrcem a kaÏd˘m
jednotliv˘m divákem.) UÏ jsme se totiÏ dávno vymanili z iluze „budování spoleãného ‰tûstí“. VÏdyÈ ‰tûstí je pfiece individuálním majetkem kaÏdého z nás. A umûleck˘ záÏitek? Zajisté se najdou takoví, ktefií se
dívají kolem sebe – „co na to ostatní…“ a pak, mnohdy proti svému osobnímu dojmu, zaujímají názor
nûjakého „klubu“, nebo „vût‰iny“, ãi „men‰iny“, nebo „partnera“… Na‰e divadlo se nikdy nesnaÏilo „jet“
s nejrÛznûj‰ími aktuálnû moderními proudy. VÏdy jsme stavûli na prvé místo osobní svobodu tvÛrce, kter˘ chce svobodnû skrze svÛj osobní divadelní názor vést dialog se svobodn˘m divákem. A jsem pfiesvûdãen, Ïe spoleãnû se soustfiedûním se na to, aby se u nás na jevi‰tû „dostali“ jenom ti nejlep‰í z nejlep‰ích,
je to ten hlavní dÛvod, proã je o na‰e divadlo takov˘ zájem v Brnû, v âeské republice a v zahraniãí, proã
jsme léta divadlem „vyprodan˘m…“! (A to dnes nabízíme kaÏd˘ veãer na obou jevi‰tích na‰im divákÛm
1.100 míst…!)
I kdyÏ se na‰e divadlo v prÛbûhu 70 let své existence jmenovalo rÛznû, vyznávám, Ïe nejvíce ze v‰ech
názvÛ se mi zamlouvá právû onen pÛvodní – „Svobodné divadlo“. Zajisté bylo ono pojmenování evokováno znovu nabytou svobodou po ‰estileté fa‰istické okupaci na‰í zemû, av‰ak mû ono slovo „svobodné“
fascinuje pfiedev‰ím v kontextu ke svobodné tvorbû, kterou se zde v na‰em mûstû Brnû snaÏím pomûrnû
váÏnou ãást existence na‰eho divadla realizovat. A rád dodávám, Ïe jsem mûl jako tvÛrce, ‰éf i fieditel obrovské ‰tûstí, Ïe mnû nikdy nikdo nic nepfiikazoval – co, s k˘m a jak hrát – co, s k˘m a jak nehrát. Star‰í
kolegové mi ãasto vyprávûli o tom, jak o mnohém rozhodoval „zásah anonymních mocipánÛ shÛry“,
(trochu jsem si to uÏil v Národním divadle v Praze, kdyÏ jsem tam na jafie 1989 reÏíroval „Ptákoviny podle Aristofana“), a tak vím, Ïe ne kaÏdé období tvorby jakéhokoliv divadla bylo vskutku svobodné.
UÏívejme si tohoto „blahobytu svobody“, neboÈ nikdy nikdo neví, jak rychle se v ãase mohou promûnit
situace kolem nás a my tu budeme mít znovu totalitu namísto demokracie. To, Ïe je svût kaÏd˘ den star‰í, a tedy by mûl b˘t moudfiej‰í, nám je‰tû nezaruãí, Ïe se znovu nenajde nûkdo, kdo bude chtít násilnit
své bliÏní na bázi pouze sv˘ch úchyln˘ch pfiedstav o tom, jak mají Ïít a ãemu vûfiit a co je umûní a co ne...
A s tím se pojí zákazy a pálení a niãení... KdyÏ zahlédnu dokumenty o tom, jak se dnes v Islámském státû programovû niãí vedle lidsk˘ch osudÛ a ÏivotÛ i tisícileté poklady lidského umûní, fyzicky se mi svírá
srdce nad tím barbarstvím a modlím se za zachování stavu, ve kterém je nám v na‰í zemi umoÏnûno b˘t
divadlem vskutku svobodn˘m – neboÈ jenom takové divadlo má smysl! Svûdkem toho nechÈ nám jsou
i statisíce na‰ich divákÛ, ktefií s tak spontánním nad‰ením vítali v˘sledky práce stovek na‰ich umûlcÛ, stovek jejich kolegÛ v technickoprovozních sloÏkách divadla. Byla to a, jak pevnû vûfiím, i bude nadále mnoho desítek, (stovek), let nádherná práce pfiiná‰ející radost z divadelního umûní, které je fascinující, dobrodruÏné, originální, souãasné, Ïivé a svobodné!
Dovolím si dnes popfiát nejenom za v‰echny své kolegy, ale i za vás – na‰e diváky:
„V‰echno jenom NEJlep‰í k narozeninám, na‰e divadlo!“

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

