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Partneři divadla

Alfred Austin (1835 – 1913), anglick˘ novináfi, spisovatel 
a básník, od roku 1896 „poet laureatus“, aãkoliv po smrti
lorda Tennysona se nepfiedpokládalo, Ïe by jej nûkdo tak
záhy nahradil. Jeho dobré styky s lordem Salisburym v‰ak
toho byly zfiejmû pfiíãinou. Myslím, Ïe nejlep‰í charakteris-
tikou jeho poezie je její pfiirovnání k prostému kouzlu an-
glického venkova. Na dÛkaz jsem si dovolil pro Vás pfieloÏit
jeho báseÀ Love’s Blindness… 

Miroslav Macek

Slepota lásky

Îe láska je vÏdy slepá, dobfie vím,
vÏdyÈ nevidím nic z ve‰ker˘ch krás svûta,
nic z radostí, nic z bujn˘ch barev léta,
kdyÏ bez tebe tu bezúãelnû dlím.
VÏdyÈ ani záfii slunce nevidím,
zda zima je ãi v‰echno kolem vzkvétá,
kos pfiipomíná s˘ãka zpûvem sv˘m
a do nadbytku chudoba se vplétá.
KdyÏ temnotou v‰ak zazní tvoje kroky,
tv˘ch oãí záfie navrátí se zpût,
pryã slepota je, trápící mne roky,
hned zapoãnou snad v‰ichni ptáci pût,
zní radost z Ïití z kaÏdé jejich sloky,
vÏdyÈ ze tvé krásy ãerpá krásu svût

„UkaÏ mi svou zahradu 
a já ti fieknu, jak˘ jsi ãlovûk.“

Alfred Austin
(30. kvûtna 1835, Leeds –
2. ãervna 1913, Ashford) SW HW





fo
to
: j
ef
 K

ra
to
ch

vi
l a

 T
in

o 
K
ra

to
ch

vi
l

Premiéra na hudební scéně16.  ledna 2016

reÏie Stanislav Mo‰a

Peter Stone                 Maury Yeston
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čert tě vem

andrea ZelOvÁ



Nejnabitûj‰í rok v práci i osobním Ïivotû má za
sebou osmadvacetiletá Andrea Zelová. Nastudo-
vala ãtyfii velké role, s divadlem vyjela na zájezd
do Lucemburska a rok korunovala vítûzstvím 
v anketû Kfiídla v kategorii Nejpopulárnûj‰í he-
reãka sezóny. Kromû toho se loni v létû stihla
vdát a z dívãí Andrey Bfiezinové se stala paní Ze-
lovou. 

Jaké jste mûla pocity z va‰ich druh˘ch Kfiídel? 
Absolutnû jsem to neãekala! Byla jsem tro‰ku ner-
vózní, abych zvládla svÛj opileck˘ v˘stup Satany,
kter˘ jsem v programu mûla. A to mi je‰tû Viktor
Skála pfiedtím v zákulisí fiíkal: „Prosím tû, buì
úplnû v klidu – se‰ oÏralá, tak klidnû mÛÏe‰ zapo-
menout i text.“ A taky se to pak stalo! (smích)
Svoje první Kfiídla jsem vyhrála loni, spolu s Ale-
‰em Slaninou. Pro mû je vÏdycky obrovsk˘ úspûch
b˘t uÏ ve finální trojce. Stra‰nû moc si tohoto oce-
nûní váÏím a mám z nûho obrovskou radost.
Kde máte vystavené obû so‰ky?
Doma na poliãce. Ta leto‰ní od Martina Havelky
je stylizovaná do podoby klauna a moc se mi líbí.
Oproti té loÀské je navíc obrovská.
Jako vÛbec první z va‰eho divadla se navíc mÛÏete
py‰nit i speciální Thálií. Jak jste cenu pfiijala?
Tak to uÏ byl naprost˘ ‰ok! Vûdûla o tom jen ta-
jemnice na‰eho divadla Sylva Smutná. Hledûla
jsem na pana Hromadu z Herecké asociace, kter˘
mi cenu pfiedával, a vÛbec jsem nechápala, co se
dûje. Pfiipadala jsem si jako ve snu.
Nebudou si vás kolegové za Thálii získanou takto
„zjednodu‰enû“ dobírat? 
To se uvidí. (smích) Je to taková malá Thálie, spí‰e
zvlá‰tní ocenûní, které se rozhodla Herecká asociace
udûlit. Ale je pravda, Ïe uÏ teì to od kolegÛ nûkdy
ze srandy schytávám za Kfiídla: „Prosím tû, nejpo-
pulárnûj‰í hereãka sezóny, to nevûfiím, Ïe bys tohle
nezahrála?“ 
Kfiídla za loÀsk˘ rok s vámi získal Jifií Mach. Jaká
jste byli dvojka? 
Pro Jirku to bylo poprvé a mûl z toho taky obrov-
skou radost. Oba dva jsme byli dojatí. V klubu
jsme si potom dali spolu panáka a uÏili si opravdu
nádhern˘ veãer. Jirka je fajn parÈák a super kluk,
zahráli jsme si spolu loni ve velké roli v muzikálu
Johnny Blue. 

Právû postava Satany, ìábel v podobû Ïeny z tohoto
muzikálu, odstartovala loni v bfieznu sezónu va‰ich
velk˘ch rolí. Jaká pro vás byla Satana?
Hodnû jsem se s ní natrápila. Nevûdûla jsem na-
pfied, jak ji uchopit. Ale o to vût‰í odmûnou pak
bylo, kdyÏ se ten klíã podafiilo najít a v‰echno
do sebe zapadlo. Satana pro mû byla úplnû jin˘
charakter, neÏ jsem do té doby hrála. Dfiíve to

byly spí‰e komické charaktery a naivky. TakÏe
pro mû bylo tûÏké se najednou zkáznit, aby 
z toho nevy‰el zase ãertík z krabiãky. Hodnû mi
samozfiejmû pomohl reÏisér Stanislav Mo‰a 
a taky Radka Coufalová, která se mnou roli al-
ternovala.
Do naivek jste se ale znovu vrátila v létû, kdy jste
si na Biskupském dvofie zahrála operetní subretu
Emmu Denkerovou v Mendelovi aneb Vzpoufie
hrá‰kÛ. Jaké bylo tentokrát hraní pod ‰irákem?
Pfiedstavení na Biskupském dvofie mám moc ráda.
M˘mi hereck˘mi partnery byli pfiedev‰ím Luká‰ Ja-
nota a Milan Nûmec, takÏe bylo opravdu o zábavu
postaráno a celé zkou‰ení jsem si náramnû uÏila.
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Na Kfiídlech jsem si pfiipadala jako ve snu.



Moje postava je operetní subreta, ãemuÏ jsem mu-
sela pfiizpÛsobit pfiedev‰ím pûveck˘ projev. Mohla
jsem pouÏít napfiíklad vût‰í míru vibrata nebo jin˘
hlavov˘ rejstfiík. Ale pokud chcete nûco parodovat,
musíte to nejprve dokonale znát. Na‰tûstí na
JAMU s námi ná‰ pedagog zpûvu Karel Hegner
dûlal i klasick˘ zpûv, takÏe jsem k tomu uÏ tehdy
trochu pfiiãichla. Pustila jsem si nûkolik záznamÛ
operet je‰tû z Mahenky a snaÏila se napodobit ty je-
jich typické ‰arÏe a gesta. Taky moje kolegynû Mar-
tina Severová mi pomohla nûkolika dobr˘mi
radami.
Mendela jste hráli loni aÏ do pÛlky ãervence. UÏila
jste si potom dovolenou?
Hned ne, protoÏe jsme asi dva dny nato odjíÏdûli 
s divadlem do Lucemburska na zájezd. V amfiteá-
tru ve Wiltzu jsme odehráli tfii pfiedstavení muzi-
kálu Koãky. Svetlana Janotová nemohla jet, byla uÏ
v dost pokroãilém tûhotenství, takÏe jsem si tam
na‰i spoleãnou roli zahrála já. V Lucembursku je
krásnû, uÏ jsem tam dfiíve hrála v Bídnících a West
Side Story. Akorát cesta autobusem je úmorná. No

a v srpnu a v záfií jsem mûla volno, neÏ jsem zaãala
zkou‰et men‰í roli ve Vrabãákovi a andûlovi. Tak to
jsem mezitím stihla i svatební cestu... 
Kam jste jeli?  
Na t˘den do New Yorku. Splnili jsme si tím s On-
drou oba svÛj sen. Miluji velkomûsta! A New York,
to je úplnû jin˘ svût! Stihli jsme vidût i dva muzi-
kály – Bídníky a Matildu. Obojí byl velk˘ záÏitek.
Mûli jsme dopfiedu naplánovan˘ program, takÏe
jsme toho stihli opravdu hodnû. Nenechali jsme si
samozfiejmû ujít napfiíklad Central Park, Times
Square, veãerní prohlídku mrakodrapÛ nebo Sochu
Svobody. Tam jsme nakonec byli jediní, protoÏe ten
den hodnû pr‰elo a nikomu se tam nechtûlo. TakÏe
jsme alespoÀ nemuseli ãekat dlouhé fronty. 
A letní svatbu jste si uÏili?
Maximálnû! Mûli jsme ji na zahradû v hotelu San-
tander v Brnû a byla to opravdu velká svatba. Mûla
jsem strach, Ïe nám bude pr‰et, a nakonec jsme
mûli pûtatfiicet stupÀÛ. A pfiitom bylo v jednu chvíli
hodnû zataÏeno, honily se ãerné mraky. AÏ pfiesnû
na ná‰ první tanec zaãaly padat kapky a vysvitla
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Andrea Zelová, Ivana VaÀková 
a Jakub Uliãník 

v inscenaci âervené komety,
reÏie: Stanislav Slovák
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duha. Nádhera! Jsme spolu s Ondrou uÏ osm let,
takÏe svatba pro nás byla pfiirozen˘m vyvrchole-
ním.
Závûr loÀského roku jste proÏila s komedií âervené
komety, jak jste si pfii ní s ostatními kolegy zafiá-
dili?
Skvûle! Se‰el se nás pfii práci úzk˘ t˘m, kter˘ si v˘-
bornû sedl. Stanislav Slovák nám dal volnou ruku,
takÏe jsme se mohli vyblbnout. V‰ichni jsme si
zkou‰ení opravdu náramnû uÏili a já jsem ráda, Ïe
jsem mohla blíÏ poznat nûkteré kolegy, s kter˘mi
jsem pfiedtím na jevi‰ti tolik nepartnefiila. Myslím,
Ïe jsme si hodnû padly do noty s Ivankou VaÀko-
vou, která v inscenaci hraje moji sestru Lilli. Má
postava Bibi pro mû navíc byla po dlouhé dobû
velká ãinoherní role. 
Do nového roku jste vstoupila zkou‰ením TITA-
NICu. Jak se v muzikálu o nejvût‰í námofiní kata-
strofû v dûjinách cítíte?
Do TITANICu jsem rychle naskoãila hned po Ko-
metách, takÏe to byla celkem zmûna. Oproti Kome-
tám je v TITANICu obrovské obsazení, hraje se na
Hudební scénû a jsou zde nároãné pûvecké party.

Svou roli Alice Bean alternuji s Radkou Coufalovou
a Markétou Sedláãkovou, které mi obû moc pomá-
hají, abych ostatní rychle dohnala. Jsem na to
opravdu zvûdavá a tû‰ím se na dal‰í zajímavou
práci.
Vá‰ pracovní rychlík mezitím jede hned dál, neboÈ
po TITANICu zaãínáte zkou‰et Evangelium 
o Marii. 
Ano, u této maìarské rockové opery se sejdeme
zase se Stanislavem Slovákem, kter˘ to reÏíruje.
Moc se na to tû‰ím. Role Marie je tady rozdûlená
do dvou: Marie a mladá Marie. Star‰í Marii alter-
nují Radka Coufalová s Markétou Sedláãkovou. Já
se objevím v té mladé spolu s Kristínou Vreckovou
a Barãou Remi‰ovou. Zpívání je tu zase v hodnû
vysok˘ch polohách – v‰ak taky ve slavné slovenské
verzi Jozefa Bednárika z roku 1992 hrála tuto roli
operní zpûvaãka. Beru to jako dal‰í v˘zvu, ráda se
s tím poperu. Moje tûlo je teì nastartované na dvû
stû procent, tak to vypadá, Ïe aÏ vypnu, tak asi
umfiu!

Text: Lenka Suchá
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

Andrea Zelová s rodinou



Křídla 2014/2015

Jifií Hromada, 
Andrea Zelová Stanislav Mo‰a

Jef Kratochvil, 
Michal Isteník Jifií Mach

Jifií Hromada,
Andrea Zelová

Andrea Zelová

Alena Juráãková, Nicolas Novotn˘,
Josef Gazdík, Adam Gazdík

Christoph Weyers



Mladí herci Andrea Zelová (za svobodna
Březinová) a Jiří Mach zvítězili v deva te -
náctém ročníku ankety Křídla, která pře-
hlížela sezónu 2014/2015. V průběhu celého
minulého roku bylo naposíláno dvanáct a půl
tisíce hlasů, což bylo nejvíce v historii tohoto
klání. Andrea Zelová obhájila své loňské
vítězství, Jiří Mach vyhrál anketu poprvé. 

A tak je jasné, že jsme se spolu ponejvíce
bavili o hodnotě divadelních cen a také 
o rolích, kterými své příznivce v minulé
sezóně okouzlil.
Co ti podle tebe k tomu ocenění dopomohlo?
Diváci. A taky to bylo určitě studium
muzikálového herectví na JAMU, kterou jsem
v roce 2007 absolvoval u Zdeny Herfortové 
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rOdinné ZlatO

Jiří mach



a Sylvy Talpové. A možná také můj velký
koníček, kterým je folklor, protože pocházím
z Břeclavi. Ale vlastně asi všechno, co mám za
sebou.  Já to ocenění ale opravdu nečekal.
Dotkli jsme se jména tvé pedagožky a nyní
vlastně i kolegyně. Jaké je to stát vedle své
někdejší učitelky na jevišti?
My se poprvé potkali v My Fair Lady. Ještě jako
student JAMU jsem ji potkal v muzikálu Šumař
na střeše.  A nyní oba děláme v TITANICu. Paní
Zdena je na mě milá a příjemná. A co je hlavní,
je to skvělá herečka. A to je vždycky přínosné 
a inspirativní.
Než přejdeme ke tvému herectví, co obdivuješ
na tomto umění u Zdeny Herfortové?
Budu velmi stručný a výstižný. Její nasazení 
a energii. Ona je velký živel. Když vyjde na
jeviště, přichází neskutečný příval živelné
energie.
Všímáš si také oceňování jiných herců?
Tak třeba z těch opravdu slavných... Byl jsem
nesmírně rád, že třeba letos bodoval na Zlatých
glóbech můj oblíbený herec Sylvester Stalone. Je
mi moc sympatický. Byl podle mě (až doteď)

nedoceněný. Je hodně osobitý. Většinou něco
napíše, zprodukuje si to, zahraje si v tom a někdy
zrežíruje. To chce jistě obrovskou odvahu,
takovým způsobem riskovat. Já vyrostl na
filmech jako Rocky. Ten můžu vždycky. A taky
mám rád Sachu Barona Cohena, třeba když
přebíral cenu Bafta za nejlepšího komika. To
byla scénka, kdy lidi vůbec netušili, co se děje.
Viděl jsem to na youtube několikrát, strašně jsem
se nasmál.
Andrea Zelová si už chuť vítězství v anketě
Křídla jednou vychutnala. Ty jsi vyhrál poprvé,
co to pro tebe znamenalo?
Pro mě je důležité, že je to cena, kterou udělují
diváci. To je podle mě největší ocenění a uznání
práce. Herci skutečně nehrají pro nějaké kritiky
a odborníky, ale ponejvíce pro diváky. A já
musím dodat, že hraju taky i sám pro sebe.
To mi musíš vysvětlit a rozvést to…
Hraju pro sebe v tom slova smyslu, že mě moje
profese neskutečně baví. Herectví je pro mě 
i jakousi formou osobní terapie. Je to takový
super kruh. Dělám něco, co mě baví, a toho si
všimnou také diváci a od nich se to zase vrací
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V muzikálu Noc na Karl‰tejnû,
reÏie: Igor Ondfiíãek



třeba formou toho uznání, potlesku zase ke mně.
Toto mě zase zpětně nabíjí.
Pojďme se bavit o publiku. Jak ho na jevišti
vnímáš, co pro tebe znamená?
Jsou představení, kdy přítomnost diváka vnímám
velmi intenzivně. To je třeba případ Noci na
Karlštejně nebo v Mladém Frankensteinovi, při
kterých je dobré se navázat na energii lidí
v hledišti. Když ale hraju Pískání po větru, je to
pro mě takový zvláštní druh koncentrace, že
přihlížející vůbec nevnímám. Jinak ale myslím,
že si každý herec všimne momentálního

rozpoložení publika. Někdy si třeba říkám:
Dneska se ti lidé v hledišti krásně smějí a reagují,
a někdy: Tak to bude dneska těžké. 
Jak vidíš ty sám institut divadelních cen 
a ocenění? Existují totiž i názory, že v umění
není jakákoliv soutěž možná…
Mě se to doposud vlastně netýkalo. Na divadle
se nedá nic přesně změřit. Křídla jsou vlastně
moje první ocenění. Zatím jsem dostával pouze
ceny mimodivadelní, jako byl třeba titul
nejlepšího verbíře na folklorním festivalu ve
Strážnici při soutěži ve verbuňku v roce 2005

nebo třeba ocenění za zpěv na různých soutěžích,
a to už je dávno. Ale zpět k otázce. Kvůli cenám
divadlo určitě nedělám. Můžou být jistým
signálem a příjemným potvrzením, že něco
děláte správně a dobře. Taky zaleží na roli, kterou
dostanete.
Tvoje manželka Radka Coufalová je nositelkou
mnoha ocenění, Thálii nevyjímaje. Máte doma
nějakou speciální vitrínu?
Její Thálii máme doma vystavenou v kuchyni
přímo nad dřezem na kuchyňské lince. Tam jsou
také Radčiny Křídla a vázy, když dostane nějaké

kytičky. Tu moji cenu vyřezával ze dřeva kolega
Martin Havelka a Radka se rozhodla (protože
sama ze dřeva vyřezává taky), že ji vystavíme na
čestné místo do obýváku na okenním parapetu.
Je tam na ni pěkně vidět. 
Pojďme trošku spekulovat. Který tvůj výkon za
minulou sezónu si myslíš, že diváky uhranul
nejvíce?
Nevím. Ale mě ohromně bavila práce na
muzikálu Pískání po větru, kde hraju roli Muže
a Hadího kněze. Nejtěžší zpívání co jsem dosud
zažil, krásný intimní příběh a akcent i na
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Herectví mû dûlá ‰Èastn˘m.

V muzikálu Johnny Blue,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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činoherní herectví. Potkaly mne ale i jiné velké
krásné role, jako byl třeba slepý zpěvák 
a muzikant v inscenaci Johnny Blue. Cyperský
král Petr v Noci na Karlštejně. Pořádně jsem si
zařádil a opravdu si užil úlohu opilce Billyho
Bonese v muzikálu Ostrov pokladů. Tyto
vyjmenované role asi mohly 
u diváků nejvíce bodovat.
Ať to zlehčíme. Jsi rád, že jsi
letos nechal za sebou ostří -
leného křídelnického matadora
Aleše Slaninu, který už soutěž
dobyl čtyřikrát?
Já to opravdu nebral jako soutěž
mezi námi. Vzhledem k mojí
nominaci s Alešem Slaninou 
a Míšou Isteníkem jsem skutečně
tu cenu nečekal. Ale když viděla
Radka na jevišti tu krásnou
dřevěnou sošku, tak ji chtěla mít
doma. A ta když něco chce... 
O přízeň publika herci často
bojují i vlastním promo, třeba
v podobě webových stránek,

facebookových profilů či komunikací s něja -
kými svými fan kluby. Je to i tvůj případ?
Mám stránku na facebooku asi půl roku, kterou
mi založila kamarádka Ivka Vítámvásová. Já to
nejdříve moc nechtěl. Dohodli jsme se, že budu
mít správcovský přístup k profilu, kde se
zveřejňují termíny, kdy budu hrát, a to je docela
fajn. Žádnou cenzuru tam ovšem neprovádím,
profil nijak needituju. Občas pošlu nějakou fotku
ze zákulisí nebo něco okomentuju.
A pácháš nějaké umělecké aktivity i mimo vaše
dva divadelní domy?
Přiznám se, že na nic moc není čas. Hostoval
jsem v muzikálu Sweeney Todd na JAMU, kde
jsem se trochu vrátil do studentských let, a to
bylo moc osvěžující. Občas namluvím nějakou
reklamu do televize, občas moderuju nebo
zpívám na nějakých společenských akcích.
Nedávno jsem četl jednu řeckou vánoční
pohádku při vernisáži výstavy v Paláci šlechtičen
v Kobližné ulici. Čas dělím mezi rodinu, divadlo
a sport, více prostoru nezbývá.
Dá se ještě formulovat, čím tě tvoje profese
naplňuje?
Herectví mě dělá šťastným (většinou). Prostě mě
to baví a činí mi to neskutečnou radost, zvláště
když dostanu nějaký zajímavý úkol.

Text: Luboš Mareček,
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

S Luká‰em Janotou 
v muzikálu Noc na Karl‰tejnû,

reÏie: Igor Ondfiíãek

S Eli‰kou Skálovou 
v muzikálu Pískání po vûtru,
reÏie: Petr Gazdík



Igor Ondfiíãek, 
Petr Hlou‰ek

Jaroslav Matûjka, 
Petr ·tûpán

Garderoba MdB

Markéta Sedláãková Jifií Mach, Alan Novotn˘

Jifií Fridrich a osazenstvo technického zázemí divadla
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DIVADLO POD HVùZDAMI
K brnûnskému létu jiÏ neodmyslitelnû patfií moÏ-
nost vychutnat si pfiedstavení Mûstského divadla
Brno pod noãní oblohou v romantick˘ch zákoutích
Biskupského dvora Moravského zemského muzea.
JiÏ posedmé tak budou moci diváci proÏít poutavé
pfiíbûhy, odûné do hudebního hávu, v jednom 
z nejmalebnûj‰ích zákoutí v centru Brna. ¤editelé
v˘znamn˘ch brnûnsk˘ch institucí Stanislav Mo‰a
(MdB), Martin Reissner (Moravské zemské mu-
zeum) a Jifií Morávek (reklamní spoleãnost SNIP
& CO) navazují na minulé úspû‰né roãníky a tra-
dici kulturního záÏitku pod hvûzdn˘m nebem 
a majestátními vûÏemi katedrály sv. Petra a Pavla,
opût se ãtyfimi muzikálov˘mi tituly.

Stanislav Mo‰a, Petr Ulrych:
RADÚZ A MAHULENA
návrat muzikálové balady
Nesmrteln˘ pfiíbûh zakázané lásky mezi dvûma zne-
pfiátelen˘mi rody vychází z lidové slovenské po-
hádky, ale jde samozfiejmû o motiv je‰tû star‰í,
objevující se v rÛzn˘ch variantách i u bratrÛ
GrimmÛ nebo v indick˘ch eposech. Není tedy po-
chyb o tom, Ïe také v dne‰ní dobû jde o námût ak-
tuální, nabízející moÏnost proÏít romantick˘ pfiíbûh
lásky, která (dovolme si to kli‰é, jeÏ je zde ov‰em
namístû) hory pfiená‰í a kameny láme. Muzikálová
balada na motivy známého pohádkového poetic-
kého dramatu Julia Zeyera Radúz a Mahulena mûla
svoji svûtovou premiéru 8. listopadu roku 1997 

sobota 18. 6. 19.00 Radúz a Mahulena – premiéra 
nedûle 19. 6. 20.30 Radúz a Mahulena 
pondûlí 20. 6.     20.30 Radúz a Mahulena 
úter˘       21. 6. 20.30 Radúz a Mahulena 
stfieda     22. 6. 20.30 Radúz a Mahulena 
pátek      24. 6. 20.30 Noc na Karl‰tejnû 
sobota    25. 6. 20.30 Noc na Karl‰tejnû 
nedûle    26. 6. 20.30 Noc na Karl‰tejnû 
pondûlí   27. 6. 20.30 Noc na Karl‰tejnû 
stfieda      29. 6. 20.30 MY FAIR LADY (ze ZelÀáku)
ãtvrtek    30. 6.     20.30 MY FAIR LADY (ze ZelÀáku)
pátek       1. 7. 20.30 MY FAIR LADY (ze ZelÀáku)
nedûle     3. 7. 20.30 Radúz a Mahulena 
pondûlí   4. 7.    20.30 Radúz a Mahulena 
úter˘       5. 7. 20.30 Radúz a Mahulena 
stfieda     6. 7. 20.30 Radúz a Mahulena 
pátek       8. 7. 20.30 Mendel aneb Vzpoura hrá‰kÛ 
sobota     9. 7. 20.30 Mendel aneb Vzpoura hrá‰kÛ 
nedûle     10. 7. 20.30 Mendel aneb Vzpoura hrá‰kÛ

bisKuPsKÝ dvŮr 2016



a zaznamenala 91 vyprodan˘ch repríz a desetitisíce
okouzlen˘ch divákÛ. Pfiijìte si pfiipomenout nád-
herné melodie Petra Ulrycha a pÛvabné ver‰e Sta-
nislava Mo‰i! „…dvû království se v zá‰ti pot˘kají
a jedno druhé chce srazit na kolena. NeÏ zrozeni jsou
Radúz a Mahulena!“
ReÏie: Igor Ondfiíãek

Karel Svoboda, Zdenûk Podskalsk˘, 
Jifií ·taidl, Eduard Kreãmar:
NOC NA KARL·TEJNù
legendární ãesk˘ muzikál
PÛvodní veselohra Jaroslava Vrchlického, kterou
v roce 1973 zfilmoval Zdenûk Podskalsk˘, si na‰la
své pevné místo v nejednom srdci divákÛ, stejnû
jako nesmrtelné melodie Karla Svobody. Nic nezá-
leÏí na tom, Ïe zápletka romanticky zidealizované
a úsmûvné historky ze Ïivota otce vlasti, podle níÏ
na Karl‰tejn nesmûly vstoupit Ïeny, je pouhou le-
gendou. Listina z roku 1357, která Vrchlického
pravdûpodobnû inspirovala, pouze uvádí: „Zakazu-
jeme, aby ve vûÏi hradu Karl‰tejna, v níÏ se nachází
kaple, bylo dovoleno komukoli s nûjakou Ïenou, byÈ
by to byla i zákonitá manÏelka, spáti nebo leÏeti.“ Je-
diné omezení se tedy t˘kalo posvátné kaple Svatého
KfiíÏe, jinak byl hrad Ïenám pfiístupn˘. Oblíbené
pfiíbûhy se v‰ak nemusejí zakládat na pravdivém zá-
kladû…
Leto‰ní pfiedstavení muzikálu Noc na Karl‰tejnû
jsou symbolicky vûnována 700. v˘roãí narození
Karla IV.
ReÏie: Igor Ondfiíãek
Hrají:Hana Holi‰ová nebo Ivana VaÀková, Jaroslav
Matûjka, Andrea Zelová, Ale‰ Slanina, Zdenûk
Junák nebo Jan Mazák, Luká‰ Janota, Jifií Mach,
Zdenûk Bure‰ a dal‰í.

Alan J. Lerner, Frederick Loewe:
MY FAIR LADY (ZE ZEL≈ÁKU)
muzikálová komedie
Dnes jiÏ klasick˘ muzikálov˘ titul vypráví znám˘
pfiíbûh kvûtináfiky Lízy Doolittlové, která projde
promûnou v sebevûdomou mladou dámu. To, Ïe
Líza i její otec, popeláfi Alfréd Doolittle, mluví 
v originále anglick˘m dialektem cockney, inspiro-
valo autora úpravy a reÏiséra Stanislava Mo‰u k pfie-
vedení hry do brnûnského prostfiedí a k pouÏití
místního náfieãí, brnûnského hantecu. Díky vtipné
úpravû a vynikajícím hlavním pfiedstavitelÛm pfii-

ná‰í inscenace, kterou doprovází Ïiv˘ orchestr, mi-
mofiádn˘ diváck˘ záÏitek. VÏdyÈ od roku 1999, kdy
byla na âinoherní scénû My Fair Lady (ze ZelÀáku)
poprvé uvedena, má na svém kontû jiÏ více neÏ 300
vyprodan˘ch repríz!
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Radka Coufalová nebo Markéta Sedláãková,
Martin Havelka nebo Petr ·tûpán, Zdenûk Junák
nebo Ladislav Koláfi a dal‰í.

Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, 
Petr ·tûpán, Karel Cón:
MENDEL ANEB VZPOURA HRÁ·KÒ
komedie se zpûvy o brnûnském géniovi
Speciálnû pro prostor Biskupského dvora a uvádûní
pod otevfien˘m nebem jsme vloni uvedli ve svûtové
premiéfie pfiíbûh snad nejproslulej‰ího BrÀana – za-
kladatele genetiky Gregora Johanna Mendela,
opata augustiniánského klá‰tera na Starém Brnû 
a také zakladatele Franti‰kova, nyní Moravského
zemského muzea. Nejde v‰ak o tradiãní Ïivotopisné
drama, ale o komediální zpûvohru s pÛvodními pís-
nûmi, v níÏ do Mendelova osudu vstupují rozliãné
brnûnské legendy. Slovy recenzenta Lubomíra Ma-
reãka, „divák si uÏije legrace, ale i nûco melodrama-
tick˘ch scén, pocítí dotek historie i autorské fikce 
a nadsázky, prostû jak to uÏ v operetkách b˘vá. Zá-
bava je tady na prvním místû.“
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají:Milan Nûmec, Luká‰ Janota, Andrea Zelová,
Zdenûk Junák, Du‰an Vitázek, Ladislav Koláfi, Jifií
Ressler a dal‰í.

Pfiedstavení probíhají v Biskupském dvofie ve vnitfi -
ním areálu Moravského zemského muzea v Brnû
(vstup od Zelného trhu). Hrajeme se zaãátkem ve
20.30 hodin ve venkovních prostorách za kaÏdého
poãasí. Vstupenky lze zakoupit jiÏ nyní v poklad-
nách Mûstského divadla Brno nebo online na
www.mdb.cz.
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Mûstské divadlo Brno 
s hlubok˘m zármutkem oznamuje, 

Ïe dne 22. prosince 2015 
zemfiela ve vûku 65 let

na‰e dlouholetá herecká kolegynû
Eva Gorãicová.

Divadlo pro ni bylo radostí, vá‰ní, celoÏivotní lá-
skou na první pohled. Zasvûtila mu cel˘ svÛj Ïivot
a neuplynulo dne, kdy by nebyla s múzami, sv˘mi
kolegy, jevi‰tûm ãi zákulisím v kontaktu. 
JiÏ za studií Janáãkovy akademie múzick˘ch umûní
se objevovala na brnûnsk˘ch jevi‰tích – v Divadel-
ním studiu JAMU na Bayerovû ulici, v Divadle Na
provázku, v Divadle bratfií Mr‰tíkÛ (dne‰ním Mûst-
ském divadle Brno), kterému zÛstala vûrná aÏ do
svého posledního dechu. 

Na jevi‰ti MdB stanula poprvé jako
Lysistrata v muzikálové novince
Nejkrásnûj‰í válka. Její angaÏmá
bylo v roce 1973 u Mr‰tíkÛ zahá-
jeno velmi úspû‰nou inscenací Va-
lentin a Valentina pod reÏijním
vedením Pavla Rímského. PfiitaÏlivá
hudební komedie s písniãkami 
Jaromíra Dlouhého na texty Ivo 
Fischera dala vyniknout Evinu pû-
veckému talentu, kter˘ zúroãila 
i v dal‰ích muzikálov˘ch hitech di-
vadla: Chicago (Velma Kellyová),
Kvítek z hororu (Ronnetta), Cokoli
chcete, Sny svatojánsk˘ch nocí, Bas-
tard, Koloãava, Nana, Svût pln˘ an-
dûlÛ, Oliver!, Mam’zelle Nitouche... 
Pamûtníci rádi vzpomínají napfií-
klad na její ztvárnûní mladinké 
Sylvie v inscenaci Dva ‰lechtici z Ve-
rony, kde vytvofiila pÛvabnou dvo-
jici s Pavlem Trávníãkem. 
Vedle muzikálov˘ch rolí v‰ak ztvár-

nila také nespoãet rolí ãinoherních jako KnûÏnu
v Lucernû, Abichail v Pravdû o zkáze Sodomy, Terez
v Záhofianském honu, Laurencii ve Fuento Ovejunû,
Luciettu v Poprasku na lagunû, SoÀu v Aristokratech,
Má‰u ve Tfiech sestrách a mnohé dal‰í. V˘ãet rolí na
repertoáru Evy Gorãicové na jevi‰ti Divadla bratfií
Mr‰tíkÛ a Mûstského divadla Brno je obdivu-
hodn˘.
V poslední dobû jí diváci aplaudovali v inscenacích
My Fair Lady (ze ZelÀáku), kde je bavila jako dis-
tingovaná dáma paní ·kodová, v komedii Char-
leyova teta v roli Donny Luciy ãi ve slavné komedii
Brouk v hlavû v roli majitelky nevûstince Olympie
Ferraillon. Právû v této roli stanula 5. prosince na
jevi‰ti naposledy.  
Kromû divadla se soustavnû vûnovala také dabingu,
v 80. letech patfiila k pfiedním dabingov˘m hereã-
kám v Brnû a svÛj hlas propÛjãila desítkám filmo-
v˘ch postav. Za v‰echny jmenujme alespoÀ seriály
Dallas ãi Star Trek a filmy Îlut˘ Rolls-Royce, Dra-
kula, 8 Ïen ãi Cesta do fantazie.
Eva Gorãicová, seãtûlá a inteligentní Ïena, matka
dvou synÛ Jana a Jakuba, Ïivotní partnerka Erika
Parduse, oddaná hereãka a milá kolegynû, ode‰la
v plné práci a se zápalem jí vlastním.

in memOriam

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

Andreas Sauter, Bernhard Studlar:
âERVENÉ KOMETY
Sestry Lilli a Bibi Krollovy uÏ mají dost celého
toho pfiedvánoãního a vánoãního ‰ílenství i zu-
fiivého nakupování a rozhodly se letos Vánoce
bojkotovat. Bibi by nejrad‰i odletûla do Dubaje,
Lilli zase podle konstelace hvûzd zjistila, Ïe je nej-
vhodnûj‰í doba poãít dítû se sv˘m manÏelem
Leo poldem. JenÏe Leopold se na to se svou ko-
covinou po vánoãním veãírku dvakrát netváfií 
a do jejich domácnosti navíc vtrhnou Lilliini 
a Bibiini rodiãe se stra‰livou zprávou – byl une-
sen maminãin mazlíãek, obtloustl˘ kocour Gus-
tav, a únosci za nûj poÏadují astronomick˘ch
10 000 euro! V únosu má ke v‰emu prsty své-

rázn˘ postrach okolí, tajemná banda zvaná „âer-
vené komety“, která se rozhodla v ãase Vánoc
bohat˘m brát a chud˘m dávat… Jestli se Krol-
lov˘m navzdory v‰emu skuteãnû podafií strávit
„normální“ Vánoce, na to uÏ najdete odpovûì
v nejlep‰í nûmeckojazyãné komedii souãasnosti
renomovan˘ch rakousk˘ch dramatikÛ (za svou
hru A. je nûkdo jin˘ získali v roce 2000 prestiÏní
Kleistovu cenu). 
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Ivana VaÀková, Andrea Zelová, Jakub
Uliãník, Viktor Skála, Erika Kubálková, Jifií Res-
sler a Eva Ventrubová.

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

hraJeme
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PrOGram únOr

činoherní scéna hudební scéna
1.2. skleněný pokojpo 19.00

2.2. skleněný pokojút 18.00 PPP

3.2. vrabčák a andělst 19.00

4.2. vrabčák a andělčt 18.00

5.2. vrabčák a andělpá 19.00

6.2. splašené nůžkyso 19.00

7.2. vrabčák a andělne 18.00

8.2. vrabčák a andělpo 19.00

9.2. skleněný pokojút 18.00 PP1

10.2. skleněný pokojst 18.00 P18

11.2. splašené nůžkyčt 18.15 zadáno

13.2. skleněný pokojso 19.00

14.2. splašené nůžkyne 18.00

15.2. Jakub a jeho pánpo 19.00

16.2. Jakub a jeho pánút 19.00

18.2. červené kometyčt 19.00 C4

19.2. červené kometypá 19.00 AB5

20.2. těžká barboraso 19.00

21.2. těžká barborane 18.00

22.2. brouk v hlavěpo 18.00

23.2. Jménoút 19.00

24.2. charleyova tetast 19.00

25.2. charleyova tetačt 18.00 zadáno

26.2. červené kometypá 19.00 A5

27.2. červené kometyso 19.00 AB6

28.2. donaha!ne 18.00

29.2. donaha!po 19.00

3.2. Král learst 19.00 A3/AB3

4.2. Král learčt 19.00 C4 

5.2. Král learpá 19.00 zadáno

7.2. Král learne 19.00 D/E7

8.2. Král learpo 18.00

14.2. Flashdancene 14.00

14.2. Flashdancene 18.00

15.2. Flashdancepo 19.00

16.2. Flashdanceút 18.00

18.2. Pískání po větručt 18.00

19.2. Pískání po větrupá 19.00

20.2. Pískání po větruso 14.00

20.2. Pískání po větruso 19.00

22.2. Kočkypo 19.00

23.2. Kočkyút 18.00

25.2. duchčt 19.00

26.2. duchpá 19.00

27.2. duchso 14.00

27.2. duchso 19.00

28.2. duchne 18.00

Flashdance

Jméno
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PrOGram břeZen

činoherní scéna hudební scéna

PrEmiérA vEřEjná gEnErálkA DivADElní kluB DErniérA

1.3. červené kometyút 19.00 AB2

2.3. červené kometyst 19.00 AB3

3.3. červené kometyčt 19.00

4.3. červené kometypá 19.00 C5

5.3. splašené nůžkyso 19.00

6.3. splašené nůžkyne 18.00

7.3. Podivny ́ případ se psempo 19.00

8.3. Podivny ́ případ se psemút 18.00

9.3. brouk v hlavěst 18.00

11.3. Jménopá 19.00 zadáno

13.3. charleyova tetane 18.00

18.3. maly ́ rodinny ́ podnikpá 14.00

18.3. maly ́ rodinny ́ podnikpá 19.00 E5

19.3. maly ́ rodinny ́ podnikso 19.00 P

20.3. maly ́ rodinny ́ podnikne 19.00

21.3. maly ́ rodinny ́ podnikpo 19.00

22.3. maly ́ rodinny ́ podnikút 19.00 A2

23.3. Jménost 19.00

24.3. skleněny ́ pokojčt 19.00

25.3. skleněny ́ pokojpá 18.00

26.3. Jménoso 19.00

29.3. vrabčák a andělút 19.00

30.3. maly ́ rodinny ́ podnikst 19.00 A3

31.3. maly ́ rodinny ́ podnikčt 19.00 AB4

11.3. evangelium o mariipá 14.00

11.3. evangelium o mariipá 19.00 C5/E5

12.3. evangelium o mariiso 19.00 P

13.3. evangelium o mariine 19.00 D/E7

14.3. evangelium o mariipo 19.00 A1/AB1

15.3. evangelium o mariiút 19.00 A2/AB2

16.3. evangelium o mariist 19.00 A3/AB3

17.3. evangelium o mariičt 19.00 A4/AB4

18.3. evangelium o mariipá 19.00 A5/AB5

19.3. evangelium o mariiso 19.00 A6/AB6

20.3. evangelium o mariine 18.00

21.3. evangelium o mariipo 18.00 SP

22.3. evangelium o mariiút 19.00 C2/E2

23.3. evangelium o mariist 19.00

24.3. evangelium o mariičt 19.00 C4

25.3. evangelium o mariipá 19.00

26.3. evangelium o mariiso 18.00

27.3. evangelium o mariine 18.00

31.3. titanicčt 19.00

Vrabãák a andûl

TITANIC



Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière:
JMÉNO
Vtipná, krutá, dojemná i chytrá hra o muÏích, Ïe-
nách a jejich vztazích je z rodu rychlopaln˘ch kon-
verzaãek; stojí na brilantních dialozích a vychází
z faktu, Ïe s pfiíbuzn˘mi, partnery a pfiáteli je to jako
s knihami: mít je doma je‰tû neznamená mít je pfie-
ãtené.
Vincent je ãtyfiicátník v nejlep‰í formû, úspû‰n˘ ma-
kléfi s nemovitostmi, kter˘ oãekává narození prvního
potomka. Zrovna se dostavil na opulentní veãefii, kte-
rou pofiádá jeho mlad‰í sestra Elisabeth a ‰vagr Pierre,
profesor literatury. Malou rodinnou se‰lost doplÀuje
VincentÛv kamarád od ‰kolky Claude, zdánlivû pfii-
boudl˘ chlapík, kterého v‰ak v‰ichni zúãastnûní po-
kládají bezmála za ãlena rodiny (a jak se vposled
ukáÏe, ono „bezmála“ není zcela na místû). Je‰tû se
ãeká na Annu, Vincentovu tûhotnou partnerku, která
vÏdy a v‰ude chodí pozdû. K ukrácení chvíle poslouÏí
radostn˘ bombov˘ útok na Vincenta v podobû otá-
zek stran jeho otcovství. BliÏní zejména zajímá, jak
se VincentÛv prvorozen˘ bude jmenovat. Tipují, do-
hadují se, navrhují. Po soustfiedûném nátlaku Vin-
cent z hecu fiekne, Ïe dá svému synovi jméno
Adolphe. A jeho odpovûì v podobû dobrého, leã po-
Èouchlého ‰pr˘mu vyvolá vpravdû melu, chaos, ba
hysterickou atmosféru. V˘mûna názorÛ eskaluje, pfie-
kvapení stíhá pfiekvapení, uÏ nejde o jméno pro dítû:
z rodinn˘ch skfiíní vypadávají rozliãní kostlivci 
a praní ‰pinavého prádla doprovázejí zpovûdi
upfiímné, aÏ to bolí. Pfiátelská slezina se stává noãní
mÛrou v‰ech zúãastnûn˘ch. 
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Alena Antalová, Viktor Skála, Martin Ha-
velka, Jakub Uliãník a Viktória Matu‰ovová. 

Alan Ayckbourn:
MAL¯ RODINN¯ PODNIK
Drama Alana Ayckbourna mûlo v lond˘nském
Národním divadle premiéru v roce 1987 a získalo
tehdy cenu Evening Standard Award za nejlep‰í hru
roku. Sir Alan Ayckbourn je v souãasnosti jeden
z nejplodnûj‰ích anglick˘ch autorÛ. Na jeho kontû je
jiÏ sedm desítek dramatick˘ch kusÛ, z nichÏ víc neÏ
polovina mûla premiéru na lond˘nském West Endu
a získala zde i fiadu v˘znamn˘ch ocenûní. Dynamická
ostrá komedie Mal˘ rodinn˘ podnik se odehrává
v prÛbûhu jednoho podzimního t˘dne v rodinû
podnikatele Jacka McCrackena, kter˘ je odhodlan˘
drÏet se sv˘ch pevn˘ch morálních zásad navzdory
okolnímu zkorumpovanému svûtu. JenÏe ne na
dlouho. Pomalu zaãíná pronikat do reality tchánova

podniku, jehoÏ se stává ‰éfem a v nûmÏ se setkává se
v‰ím, co dosud odmítal. Je nucen pokusit se utajit
jisté kompromitující materiály, zároveÀ zji‰Èuje, Ïe
jeho navenek ctná a spofiádaná rodina je plná zlodûjÛ
a cizoloÏníkÛ a nad mravními principy vítûzí osobní
zájmy a byznys. Hra je i pfies dobu svého vzniku stále
aktuální, o ãemÏ vypovídá i fakt, Ïe se v loÀském roce
do Národního divadla v Lond˘nû s velk˘m
úspûchem vrátila. Ayckbourn v ní totiÏ dokonale
kombinuje humor se satirick˘m pozorováním svûta,
nabízí zaráÏející sondu rodinn˘ch vztahÛ a komická
linie vrcholí v pfiekvapivém mrazivém závûru. 
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Viktor Skála, Alena Antalová, Ladislav Koláfi,
Johana Gazdíková, Jan BroÏek, Ivana VaÀková, Igor
Ondfiíãek, Jakub Uliãník a dal‰í. 

Peter Stone, Maury Yeston:
TITANIC
V roce 1997 mûl na Broadwayi premiéru muzikál
inspirovan˘ osudem nejslavnûj‰í námofiní katastrofy
v‰ech dob. Muzikálov˘ titul Titanic vyhrál pût Cen
Tony, vãetnû té za nejlep‰í muzikál! Jeho první
uvedení zaznamenalo pfies osm set repríz a zatím byl
pfieloÏen do ‰esti jazykÛ. Autofii vypovídají o tom, co
dvacáté století lidstvu pfiineslo v oblasti technického
pokroku, kter˘ je zde konfrontován s velk˘mi
tfiídními rozdíly spoleãnosti i se soukrom˘mi Ïivoty
kaÏdého konkrétního jednotlivce. Pfiíbûh divadelní
verze známé události tvofií vedle za‰tiÈujícího tématu
údajnû nepotopitelné lodi osudy skuteãn˘ch lidí –
posádky, cestujících, reáln˘ch i smy‰len˘ch postav.
Setkáváme se tedy s kapitánem E. J. Smithem,
lodním konstruktérem Thomasem Andrewsem,
hlídkujícím Frederickem Fleetem ãi telegrafistou
Haroldem Bridem, jejichÏ reálné Ïivoty jsou zde
provázány s vyprávûním o bûÏn˘ch pasaÏérech, mezi
nimiÏ jsou zástupci v‰ech tfiíd – tfii mladé Irky touÏící
v Americe najít své ‰tûstí, obchodníci, ktefií se chtûjí
dostat mezi spoleãenskou smetánku, a koneãnû i oni
v˘stfiední milionáfii, ktefií si nemohou takovou
událost, jako je vyplutí nejvût‰í lodi na svûtû, nechat
ujít. Mozaika tûchto drobn˘ch lidsk˘ch osudÛ tvofií
celkov˘ obraz silného pfiíbûhu, kter˘ si vÏdy pfii
vzpomenutí na zkázu Titanicu pfiipomínáme. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jifií Hork˘ nebo Zdenûk Junák, Stanislav
Slovák nebo Petr ·tûpán, Petr Gazdík nebo Karel
·karka, Zdena Herfortová nebo Erika Kubálková,
Markéta Pe‰ková nebo Barbora Remi‰ová nebo
Eli‰ka Skálová, Jan BroÏek nebo Marek Koláfi a dal‰í.
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Obãas se fiíká „nevstoupí‰ dvakrát do stejné fieky“.
Ov‰em ne vÏdy a ne v‰echna moudra platí pro
v‰echny situace. Toto pfiísloví v‰ak rozhodnû ne-
platí pro spojení muzikálu TITANIC s reÏisérem
Stanislavem Mo‰ou. Je‰tû pfied tím neÏ se insce-
nace, která je mimochodem uÏ jeho 160. reÏijním
kusem, objevila v Mûstském divadle Brno, TITA-
NIC vloni na poÏádání ‰v˘carské produkce ucho-
pil Stanislav Mo‰a podle sv˘ch pfiedstav a spolu
s dal‰ími brnûnsk˘mi kolegy ho zreÏíroval pro
letní scénu ve ‰v˘carském Walenstadtu. Byl to ob-

rovsk˘ úspûch, na kterém mûli zásluhu brnûn‰tí
muzikanti pod dirigentsk˘m vedením Dana Ka-
louska a hostujícího Jakuba Îídka, choreografie
se ujala Aneta Majerová a o scénu a kost˘my se
postaral v Brnû uÏ velmi dobfie osvûdãen˘ tandem
Christoph Weyers a Andrea Kuãerová. A uÏ tehdy
reÏisér vûdûl, Ïe bude tento muzikál realizovat se
stejn˘m t˘mem i pro brnûnské publikum. Co
v‰echno pfiedcházelo uvedení TITANICu na Hu-
dební scénu Mûstského divadla Brno, jsem se zep-
tal fieditele Stanislava Mo‰i.
Muzikál, kter˘ na Broadwayi pfiedstavili, s velk˘m
úspûchem pÛl roku pfied legendárním filmem,
autofii Maury Yeston a Peter Stone v roce 1997,

jsem sice znal, ale v jeho pÛvodní podobû mû nijak
nepfiitahoval. Rozpaky ve mnû napfiíklad vyvolávaly
mnohé repliky, které byly v onom pÛvodním pfied-
stavení zpívány. Byly to napfiíklad povely ãi pfiíkazy
námofiních dÛstojníkÛ, které pÛsobily aÏ trapnû,
s odpu‰tûním jako blbá opereta. A nûkteré v˘stupy
byly k nevydrÏení i pro svou naddimenzovanou
délku. Stejnû tak jsem se ‰patnû srovnával se zpíva-
n˘mi scénami topících se ãi jejich pozÛstal˘ch. Na
poãátku ve‰ker˘ch pfiíprav byla rozhodnutí, která
jsem uãinil spolu s dirigentem pfiedstavení Danem

Kalouskem, která se t˘kala zásadních úprav celého
díla. ¤adu scén jsme vypustili a na mnoha místech
nahradil zpûv mluvené slovo. Úpravy v‰ak roz-
hodnû nebyly realizovány na úkor pfiíbûhu. Naopak
si myslím, Ïe se nám podafiilo v‰e koncentrovat do
tvaru, kter˘ ti, ktefií pÛvodní verzi vidûli, oznaãovali
za strhující. Dali jsme, i podle názoru v‰ech, vynik-
nout více i nejv˘znamnûj‰í sloÏce tohoto díla, kte-
rou je hudba. Hudební tvar, kter˘ byl podpofien 
i nov˘m aranÏmá Franti‰ka ·terbáka, byl natolik
zdafiil˘, Ïe jsem si rÛzné melodie po zkou‰kách no-
toval nejen já, ale i kolegové z orchestru. UÏ ve ·v˘-
carsku v‰ak bylo zcela jasné, Ïe pro ãeskou premiéru
v Brnû bude potfieba udûlat i mnoho dal‰ích úprav.
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Titanicu jsem dlouho odolával.

S Danem Kalouskem a Anetou Majerovou
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Bylo to dáno mimo jiné i velikostí scény, která po-
chopitelnû nemohla b˘t u nás v Brnû tak monu-
mentální, jak tomu bylo pod ‰ir˘m nebem. Jen pro
pfiíklad – otáãející se tubus, kter˘ byl na open-air
scénû jejím stfiedobodem, mûl sám o sobû 20 metrÛ
v prÛmûru a byl konstruován celkem ze ãtyfi pod-
laÏí. Oproti ‰v˘carské verzi jsme brnûnskou scéno-
grafii museli ponûkud zjednodu‰it, ov‰em na druhé
stranû jsme mohli pouÏít mnohé jiné technické fi-
nesy. Ve ·v˘carsku pfiedstavení hrálo 24 hercÛ a 16
statistÛ, v pÛvodním americkém pfiedstavení to
bylo dokonce 85 úãinkujících, u nás to bude vãetnû
alternací 76 lidí. V Brnû máme v orchestfii‰ti 29 hu-
debníkÛ a uÏ teì mÛÏeme prozradit, Ïe se dílo ob-
jeví i na zvukovém nosiãi. 
Tento muzikál není na rozdíl od filmu pfiíbûhem
pouze jednoho zamilovaného páru, coÏ moÏná nû-
ktefií náv‰tûvníci oãekávají i od divadelního zpra-
cování. Inscenace divákÛm pfiedkládá drobné
pfiíbûhy celé fiady rÛzn˘ch postav, jejich osudy,
tuÏby a pfiedev‰ím rozliãné formy zásadní lidské Ïi-

votní ingredience, kterou je láska. A právû proto
jsem si toto dílo zamiloval nejenom v jeho ‰v˘car-
ském provedení, ale tû‰il jsem se i na okamÏik, kdy
se setká se sv˘m brnûnsk˘m obecenstvem. Navíc
má divadlo na rozdíl od filmu a televize tu úÏasnou
v˘hodu, Ïe se odehrává v právû probíhajícím ãase.
Tam, kde se st˘ká, kdy se st˘ká aktér se sv˘m divá-
kem v jednom prostoru, umûlecká zkratka, meta-
fora, obraz... av‰ak i to, Ïe se na jevi‰ti pouÏívá jin˘
druh verbálního vyjadfiování neÏ napfiíklad ve
filmu, televizní inscenaci nebo tzv. na ulici. Divadlo
má své v˘hody a své zákonitosti, na které film lo-
gicky nikdy nedosáhne. Nejsem filmov˘m reÏisé-
rem, chválabohu! Mám k dispozici „pouze
divadlo“, které mi dovoluje soustfiedit se na to nej-
podstatnûj‰í – a tím je smysl Ïivota. Nikdo z nás
neví, kdy nastane konec jeho Ïivota, aÈ uÏ je to pak
infarkt, autohavárie, pád letadla nebo napfiíklad tra-
gédie Titanicu. Dílo nás vede k pfiem˘‰lení o tom,
jak naloÏit s vlastním Ïivotem, pokud trvá. Pevnû
vûfiím, Ïe inscenace muzikálu TITANIC své diváky

S Boleslavem Polívkou na zku‰ebnû



rozhodnû nezklame. UÏ proto, Ïe se v na‰em di-
vadle koncentrují ti nejlep‰í interpreti z âeské re-
publiky... koneãnû, vÏdyÈ nám je závidí po celém
svûtû. Jak mají lidé od nás ãím dál víc pfiíleÏitostí
podívat se do Lond˘na nebo do New Yorku a tam
nav‰tívit nûkteré muzikály, tak se zpûtnû dozví-
dáme, Ïe ne ze v‰eho byli tak nad‰ení jako pfii ná -
v‰tûvû na‰eho divadla.

Na závûr na‰eho rozhovoru musím poznamenat,
Ïe o TITANIC je v zahraniãí i nadále velk˘ zájem.
A tak Stanislav Mo‰a se sv˘m realizaãním t˘mem
pfiipraví novou verzi TITANICu tentokrát v jiné
ãásti ·v˘carska, u Luganského jezera, nejenom 
v nûmecké, ale i italské verzi.

Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil

S pfiekladatelkou Zuzanou âtveráãkovou 
po premiéfie TITANICu



Andrew Lloyd Weer      Jim Steinman

rezie petr Gazdiḱˇ

hraJeme na hudební scéně18. – 20. únOra 2016
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KOMEDIE PLNÁ „SANTAKLAUSÒ“ 
V MùSTSKÉM DIVADLE BRNO
Andreas Sauter a Bernhard Studlar jsou divadelní
autofii, ktefií v souãasnosti v nûmecky mluvících ze-
mích letí. Není divu, humor je v na‰em Ïivotû stále
nedostatkov˘m zboÏím. Dramaturgie brnûnského
divadla mûla ‰Èastnou ruku, kdyÏ sáhla po hfie s po-
divn˘m názvem âervené komety. (…) Celá situaãní
a konverzaãní komedie se toãí kolem záchrany une-
seného kocoura. Je plná hezky vykonstruovan˘ch
situací, vtipn˘ch dialogÛ a rychlého sledu akcí, pfii
kter˘ch je v‰e opravdu krásnû vtipné. Toho vyuÏil
reÏisér Stanislav Slovák bezezbytku. UÏ nûkolika
minul˘mi reÏiemi dokázal, Ïe má vzácn˘ smysl pro
pfiesné naãasování a vypointování komiãna, a v této
komedii se doslova „vyfiádil“. âasto nápady tvÛr-
ãího t˘mu pfiecházejí aÏ do absurdity, pfiedev‰ím 
v psychofyzickém konání postav, a to humor pfií-
bûhu je‰tû umocÀuje. Nûkdy jsou to aÏ eskamotér-
ské v˘skoky a pády ve vypjat˘ch situacích, jindy
jenom opakující se po‰klebky, zpomalení tempa,
takové pseudozklidnûní, které vyvolává v divácích
salvy smíchu. (…) ReÏisér Slovák vÏdy vychází 
z herecké tvorby protagonistÛ, sám také herec,
pfiesnû ví, co lze v tvÛrãím procesu z hercÛ dostat.
A to je v celé komedii znát. Tolik nápadÛ, ‰pílcÛ,
pohybov˘ch kreací a tolik zmûn tempa a rytmu ve
prospûch komiãna se neobjeví na scénû ãasto.
Vlastnû o nic nejde, je to jenom nezávazná komedie
o ukradeném kocourovi, kter˘ úplnû zmûní po-
klidné Vánoce v blázniv˘ kolotoã. Ale právû o to
jde. Bavit a je‰tû jednou bavit! (…)

Peter Stoliãn˘, 
www.i-divadlo.cz, 3. 1. 2016

âERVENÉ KOMETY: 
HUMOR A ZÁBAVA V BLÁZNIVÉM KABÁTù
(…) Herecké obsazení pokr˘vá sedmiãka hercÛ, 
z nichÏ rozhodnû nejvíce vyniká Erika Kubálková
ztvárÀující hysterickou maminku sester Lilli a Bibi
Krollov˘ch, které byl unesen domácí miláãek – ko-
cour Gustav. Kubálková jede nadoraz, ale její hys-
terická Margret Krollová dovede bavit. (…) Zdatnû
jí sekunduje její choÈ Alfons v podání ostfiíleného
Viktora Skály. (…) Ivana VaÀková ztvárÀuje po dí-
tûti touÏící Lilli. VaÀková se umí lépe „odvázat“ 
v první pÛli, v druhé polovinû najde s Jakubem
Uliãníkem alias Leopoldem spoleãnou fieã a jejich
jiskrn˘ duet plní úkol v tom ‰ílenû potrhlém kusu
v˘bornû. Nezklame Andrea Zelová v roli mlad‰í se-
stry Bibi, která chce stÛj co stÛj odjet do vysnûné
Dubaje. (…) âervené komety nabízejí divokou
ztfie‰tûnou komedii plnou skeãÛ a absurdních situ-
ací, které diváka umí pobavit. (…) ReÏisér Stano
Slovák dokázal, Ïe humor se dá „vytfiískat“ i z kon-
zumního vánoãního bûsnûní. Pokud hledáte humor
od lehkého aÏ po ten absurdní, nemûli byste âer-
vené komety minout. (…)

Katefiina ·ebelová, 
www.epochtimes.cz, 29. 12. 2015

naPsali O nÁs 
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KRÁL LEAR 
ANEB O ABSURDITù NEVDùKU
Král v riflích, hrady z betonu, na zaãátku a konci
témûfi polonahá taneãnice a hereck˘ koncert tfií blá-
znÛ – to je ve zkratce nová inscenace Mûstského di-
vadla Brno, na kterou se lidi jen hrnou, takÏe velké
hledi‰tû Hudební scény je nacpané k prasknutí. (…)
To nejlep‰í, kvÛli ãemu je divadlo do konce roku
vyprodané, je hereck˘ koncert Bolka Polívky. Byv‰í
klaun s ãerven˘m nosem se stane Learem natolik,
Ïe se domníváte, Ïe tu hru napsal Shakespeare pro
nûj. Patetick˘ i stfiídm˘, náfuka i prosÈáãek, fanfa-
rón i ãlovíãek, král i blázen, v‰echno mu to vûfiíte,
tak to dokáÏe zahrát, vûfiíte mu i vzne‰ená slova,
jimiÏ bohÛm laje, abych se trochu vyjádfiil jazykem
hry. Ale navíc dokáÏe do sv˘ch postav vloÏit cosi,
ãímÏ je tak trochu shodí a pfiitom zlid‰tí, neboÈ
Ïádn˘ smrtelník není sochán z mramoru, i kdyÏ se
nás dramatici zhusta snaÏí pfiesvûdãit o opaku. 
V závûsu za ním zÛstává Michal Isteník, hrající
‰a‰ka tak dobfie, Ïe ta moudra, kter˘mi ‰pikuje své
‰pílce, si berete za své. A tfietí koncert pfiedvede
Luká‰ Janota, kter˘ se ze ‰lechtického synka pfievtûlí
do Ïebravého skoro nahého blázna natolik zcvok -
lého, Ïe je pfiímo k pomilování. Jak jsem podotkl,
hereck˘ koncert tfií bláznÛ. (…) Betonové hrady na
scénû Christopha Weyerse jsou protkány schodi‰ti
absurdnû se proplétajícími a nevedoucími nikam 

v nápodobû absurdity dûje, dne‰ní kost˘my Andrey
Kuãerové evokují nadãasovost poselství hry, pfieklad
Jifiího Joska je natolik kvalitní, Ïe z nûj neãouhají
ver‰e blankversu, Zdenek Merta stvofiil nav˘sost ex-
presivní hudbu pro dvoje bicí a jednu trubku a re-
Ïisér Stanislav Mo‰a, kter˘ pro dobro vûci
dlouhatánskou hru pfiíhodnû zkrátil, ponechal do-
statek prostoru pro ty tfii blázny, aby si oni i publi-
kum celou tu tragickou absurditu dûje mohli
vychutnat. (…)

Vratislav Mlãoch, 
www.babocka.vram.cz, 23. 11. 2015

POLÍVKÒV LEAR 
JAKO DRAMA SEBEREFLEXE
(…) Kronikáfisk˘ pfiíbûh z keltského dávnovûku je
znám od stfiedovûku ve více variantách vãetnû folk-
lorních. RovnûÏ Shakespearovo vrstevnaté, bohatû
zalidnûné drama se doãkalo mnoha filozofick˘ch ãi
teatrologick˘ch rozborÛ, fiady filmov˘ch adaptací 
i desítek jevi‰tních v˘kladÛ.
Mo‰ovo pojetí vychází ze základního protikladu
tradiãního, je‰tû pfiedkfiesÈanského patriarchálního
fiádu s uznávanou suverénní autoritou (královskou
i otcovskou) a jeho postupného rozkladu pod tla-
kem bezohlednû arivistického individualismu, cy-
nicky pohrdajícího jakoukoli morálkou. Plnû
respektuje sloÏitou propojenost rodinn˘ch, spole-
ãensk˘ch a politick˘ch vztahÛ, kontrastnost i para-
lelnost do zkázy se fiítících lidsk˘ch osudÛ 
i zfietelnou aktuálnost nadãasového poselství.
Rozmáchl˘ tfiíapÛlhodinov˘ veãer ãlení na schodi‰-
Èové scénû s posuvn˘mi zdmi (Christoph Weyers)

pokraãování na str. 30
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hluãné bubny a trubka kapely z vysoké plo‰iny
(Zdenek Merta); zãásti stylizované souãasné kos-
t˘my Andrey Kuãerové ov‰em mají soubojové
meãe. Pfiedpokládan˘m náv‰tûvnick˘m magnetem
je Boleslav Polívka, jenÏ po loÀském vynikajícím
lichváfii ·ajlokovi dozrál do kreace rozporuplného,
v ‰ílenství prohlédnuv‰ího starce: nejen v dialozích
s v˘teãn˘m ·a‰kem Michala Isteníka si trpce uvû-
domuje nenapravitelná Ïivotní selhání, stfiídaje de-
klamaãní patos s nuancemi sobû vlastní klaunerie.
Alternovaná, herecky vyrovnaná inscenace si ne-
pfiedpojatû vnímavého diváka rozhodnû zaslouÏí.

Vít Závodsk˘, 
T̆ deník Rozhlas, 28. 12. 2015

KDYÎ SE MILUJE VRABâÁK S ANDùLEM
(…) PfiestoÏe se tady pouÏívá faktografie, nejde to-
liko o historick˘ pfiíbûh – Vrabãák a andûl je ze-
jména jak˘msi divadelním retro návratem ke
star˘m ‰lágrÛm, které dodnes zná cel˘ svût. Divák
má tedy pfiíleÏitost proÏít nejen hudební biogra-

fické drama, ale zejména megahity jako La vie en
rose, Milord, Non, je ne regrette rien nebo tfieba Sag
mir, wo die Blumen sind. (…) Pfii premiéfie jsem
vidûl Ivanu VaÀkovou (Dietrich) a Markétu Sedláã-
kovou (Piaf ). PfiestoÏe je v˘tvarnice kost˘mÛ ob-
lékla témûfi do replik jejich nejznámûj‰ích rób,
nejde o herecké vytváfiení klonÛ slavn˘ch umûlkyÀ.
Jde tady zejména o sráÏku dvou svûtÛ: nenápad-
ného zjevu neokázalé Ïivoãi‰né Piafky a uhranãivé
elegance i krásy Modrého andûla. To se snaÏí v he-
recké rovinû nabízet zejména obû jmenované he-
reãky, které se v pûveckém projevu naopak
nepokou‰ejí o nûjaké napodobeniny nedostiÏn˘ch
hlasÛ. VaÀková sází na hlub‰í temnûj‰í hlasov˘
témbr, o mnoho halasnûj‰í Sedláãková zase tûÏí
z expresivity a silné citovosti sv˘ch Piaf-‰ansonÛ. Je
nutno fiíci, Ïe v obou pfiípadech se jedná o pfiesvûd-
ãivé a pûvecky velmi suverénní v˘kony. ReÏisér Igor
Ondfiíãek protagonistky nenutí k napodobování,
i kdyÏ Sedláãková logicky vyuÏívá slavná gesta i po-
stoj Piaf zpívající aÏ trochu pfiihrbenû s dlanûmi po-
loÏen˘mi na boky. Nutno pochválit také hudební
aranÏmá Karla Cóna, kter˘ nechal písním jejich
hudební patinu, ale nehraje je se sv˘m orchestrem
jako ãistû muzeální kousky.

Lubo‰ Mareãek, 
www.mestohudby.cz, 11. 11. 2015

VRABâÁK K ANDùLOVI SEDÁ
(…) Intimní sonda umoÏÀuje pfiehlednû a citlivû,
a pfiitom hluboce vniknout do jednoho úseku Ïi-
vota dvou ‰armantních dam. Soukromou atmo-
sféru podtrhuje hned nûkolik faktorÛ, od
skromného poãtu hercÛ pfies jevi‰tní umístûní poã-
tem rovnûÏ umírnûného orchestru aÏ k obãasnému

pokraãování ze str. 27



vyuÏití principu divadla na divadle. Sázkou na jis-
totu se dle oãekávání stává obsazení hlavních rolí.
Právû v Hanû Holi‰ové coby Edith Piaf se ponejvíce
snoubí osobité pojetí postavy namíchané s piafov-
sky reálnû vyhlíÏejícími gesty, pohyby a energií. To
je jeden z dÛvodÛ, proã (nejen) u vrcholné písnû
Non, je ne regrette rien ani na chviliãku nezalitu-
jeme, Ïe v‰echny songy zaznívají v originálním (an-
glickém, nûmeckém ãi francouzském) znûní. (…)

Klára Tesafiová, 
Kult, prosinec 2015

PÍSKÁNÍ PO VùTRU, DAL·Í Z MUZIKÁLÒ
ANDREW LLOYD WEBBERA
(…) V roli Ro‰Èandy se pfii premiéfie pfiedstavila
Alena Juráãková, v roli UboÏáãka pak Josef Gazdík.
V˘kony obou byly precizní, herecky i pûvecky byli
v˘borní, zejména z nich, ostatnû jako ze v‰ech dût-
sk˘ch hercÛ pfii premiéfie, ãi‰ela chuÈ a energie,
s jakou se do díla pustili. (…) Jejich star‰í sestru,
Vla‰tovku, odehrála pfii premiéfie Eli‰ka Skálová,
která se tím pfiedstavuje v roli dívenky o nûco
mlad‰í, neÏ sama je. Jedná se ov‰em o roli, která ji
rozhodnû minout nemûla. Dostává v ní dostatek
prostoru pro projevení svého hereckého i pûvec-
kého talentu a plnû ho vyuÏívá. Je pfiesvûdãivá ve
v‰ech polohách, aÈ jde o pozici zodpovûdné star‰í
sestry, o první zamilování, ãi aÈ právû pfiedstavuje
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osamûlou dívku naprosto odhodlanou vûfiit v iden-
titu tajemného MuÏe, kterou mu sama pfiisoudila.
Byla to právû ona, která spoleãnû s Petrem Gazdí-
kem byla hvûzdou premiéry. Petr Gazdík, jenÏ se
kromû reÏie a pfiekladÛ ujal i hlavní role, si pro sebe
tuto roli vybral rovnûÏ dokonale. Pûvecky záfií a do-
statek prostoru se mu nabízí i po herecké stránce 
v roli rozporuplného tajemného MuÏe, o nûmÏ se
dûti k jeho vlastnímu pfiekvapení domnívají, Ïe je
JeÏí‰, zatímco dospûlí po nûm pátrají jako po ne-
bezpeãném zloãinci. (…) V‰ichni odvádí v˘borné
v˘kony, aÈ uÏ jde o Ondfieje Studénku v roli podiv-
ného mladíka Earla, kter˘ má prostor v muzikálu
pfiedev‰ím hereck˘, nebo o roli rebelující Candy,
která zase nabízí Viktórii Matu‰ovové moÏnost pro-
jevit hned v nûkolika písních naplno sílu svého
hlasu. (…)

Iva Bryndová, 
www.musical.cz, 19. 11. 2015

MùSTSKÉ DIVADLO ROZEV¤ELO K¤ÍDLA
Andrea Zelová (za svobodna Bfiezinová) a Jifií Mach
se nejvíce líbili divákÛm Mûstského divadla Brno.
Zvítûzili v devatenáctém roãníku ankety Kfiídla,
tentokrát pro sezónu 2014/2015. Své hlasy posílalo
v prÛbûhu celého roku 12 500 divákÛ, nejvíce za
uplynulé roãníky. Tradiãní pfiedvánoãní veãer pln˘
humoru a nadsázky pfiipravil Petr ·tûpán spolu 
s Alanem Novotn˘m. (…) Zastfie‰ujícím humor-
n˘m tématem se stala pozÛstalost bratfií Aloise a Vi-

léma Mr‰tíkÛ, která byla údajnû nalezena pfii po-
kládání základního kamene nové stavby v souãasné
dobû vyrÛstající vedle komplexu divadelních
budov. Zelová obhájila své loÀské vítûzství, Mach
vyhrál anketu poprvé. Na dal‰ích místech v kate-
gorii Nejoblíbenûj‰í hereãka se umístily Hana Ho-
li‰ová, Jana Musilová, Svetlana Janotová a Markéta
Sedláãková, mezi herci Ale‰ Slanina, Michal Iste-
ník, Du‰an Vitázek a Luká‰ Vlãek. Nejvíce hlasÛ
získala inscenace muzikálu DUCH v reÏii fieditele
divadla Stanislava Mo‰i. Její scénografii od Chris-
topha Weyerse diváci pfiisoudili prvenství v katego-
rii Nejv˘raznûj‰í tvÛrãí poãin. 

(tr), Právo, 28. 12. 2015

K¤ÍDLA 2014/2015 VE ZNAMENÍ BÁDÁNÍ
PO DÍLE B¤Í MR·TÍKÒ
(…) Veãer zaãal povedenou videoparodií na kult
devadesát˘ch let, pofiadu, jehoÏ jsme vlastnû chtûli
b˘t asi v‰ichni trochu souãástí, Pevnosti Boyard.
Vidût Michala Isteníka, jak se v roli „Paklíãe“ pro-
hání na Hudební scénû kulisami Krále Leara, byl
nezapomenuteln˘ záÏitek (povaÏte, uÏ v prvních
dvou minutách veãera!). Veãer v reÏii Petra ·tûpána
a Alana Novotného se ale jinak nesl ve stylu „vû-
deckého semináfie“ pánÛ Petra ·tûpána, Jaroslava
Matûjky, Alana Novotného, Viktora Skály, Jana
·otkovského a Vojtûcha Blahuty, ktefií pfii nedávné
stavbû nov˘ch skladov˘ch budov MdB objevili na-
prosto neznám˘ text a kratiãk˘ notov˘ zápis, 
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neboli, jak se hned ukázalo, nerealizovan˘ ãinohro-muzikál bfií Mr‰tíkÛ. O pfiesné
formû se dosud vedou spory. Páni badatelé se ale pfiesto dílo jali rekonstruovat a v˘-
sledek jsme mûli moÏnost vidût právû v prÛbûhu slavnostního vyhlá‰ení. (…) Cena
kolegia Dokofián byla udûlena Michalovi Isteníkovi (kter˘ zároveÀ dostal vlastní(ho)
‰erpu) a jemuÏ ihned sloÏil poctu jeho hereck˘ kolega Viktor Skála v tónech Sina-
trovy „My Way“, která zároveÀ patfiila do úvodu moravského ãinohro-muzikálu.
Stejnû jako následující, pro Moravu zdá se nezbytné, pojednání o alkoholu – Andrea
Zelová alias Satana z Johnnyho Blue ve své písni místo oslavy Tyjátru proklínala TY
svoje JÁTRA. (…) Velice sympaticky bylo tentokrát vyfie‰eno statistické okénko,
neboÈ jej obstaralo energické (a samozfiejmû mírnû pfietextované) hudební ãíslo 
z DUCHa „I’m Outta Here (Za vodou)“ v podání Ody Mae Markéty Sedláãkové 
s rapovou vloÏkou Vojtûcha Blahuty (…) Velk˘ diváck˘ ohlas sklidila ve druhé po-
lovinû zejména scénka, kterou lze nazvat napfiíklad West Side Story: Nová generace,
kdy si slavnou scénu z krejãovského salonu se skladbou „One Hand, One Heart“ vy-
zkou‰eli potomci Petra Gazdíka (protoÏe jejich tatínek byl zkrátka nejvût‰í Trys -
káã…), Aleny Antalové, Rastislava Gajdo‰e a Alana Novotného. Bylo to nostalgické
i pro nepamûtníky a neskuteãnû bezprostfiední i roztomilé. (…)

Ondfiej Doubrava, 
www.musical.cz, 31. 12. 2015

Texty jsou redakãnû kráceny.
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PřiPravuJeme

I když náš pán je hluboké mystérium,
největší tajemství netkví v jeho slovu.
Je krutě ukryté v srdci strhané matky.

Do temnoty pátrat půjdu po stopách pravdy,
do hlubin černé studny, do srdce Marie.

Ať vím, pročpak Ježíš děl: Aj, to matka má.

Vidím její touhu. Vidím, jak je čirá.
Vidím, jak se plní. Vidím, jak ji svírá
úzkostí, beznadějí. Vidím i slávu její.

Vidím to požehnání, co ji na krev zraní.

A vidím řvoucí dav, který Ježíše vzal v plen,
a hrozí, že i ji zabije.

Dál už nevím nic, vím jen, že ten sen
má jméno Marie.

Těmito slovy začíná Evangelium o Marii, maďarská
rocková opera z roku 1991, jedno z vrcholných děl
(nejen) východoevropského muzikálu. Její námět
všichni známe – příběh o narození, životě i smrti Je-
žíše Krista je úhelným kamenem naší kultury, zná-
mým z nesčetných zpracování. Maďarská rocková
opera z roku 1991 však zásadně otáčí perspektivu.
V centru veškerého dění, jehož vypravěčem je evan-

gelista Jan, zde stojí Marie, Ježíšova matka. Tématem
se tak stává v první řadě její osobní bolest a utrpení
z těžkého údělu, kterým je její syn pověřen, ale také
nekonečná mateřská láska a oddanost. Příběh se tak
koncentruje na dva uzlové momenty Mariina života
– moment „vánoční“, události týkající se Mariina ne-
poskvrněného početí, Ježíšova narození a útěku celé
„svaté rodiny“ do Egypta před Herodovou krutostí. 
A moment „velikonoční“ – Ježíšovo ukřižování 
a zmrtvýchvstání viděné plačícíma očima matky,
která musí hledět na smrt svého syna.
Takřka oratorní tvar libretistů Pétera Müllera a Pétera
Müllera Sziámiho, který stojí na mimořádně suges-
tivní poprockové hudbě jednoho z největších maďar-
ských hudebníků 20. století László Tolcsvaye,
svobodně mísí časové roviny – začíná Ježíšovým
ukřižováním, aby se střihem vrátil k mladičké zami-
lované Marii. A vedle emocionálních rockových
songů se do něj vejde i komediální výstup skeptic-
kého tria pastýřů i jazzrocková vypalovačka Heroda,
ironicky se tázajícího, k čemu je nám vůbec dobrý ně-
jaký Mesiáš…
V roce 1992 bylo dílo uvedeno na Nové scéně v Bra-
tislavě v režii Jozefa Bednárika, kde zaznamenalo fe-
nomenální úspěch dvou set padesáti repríz –
inscenace tak stála na počátku slavné muzikálové éry
v Československu. Od té doby se Evangelium o Marii
hrálo v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Itálii i na Is-
landu a nyní se konečně dostává také na Hudební
scénu Městského divadla Brno.
Překlad pro českou premiéru Evangelia vytvořil
v našem divadle již osvědčený (Papežka, Ostrov po-
kladů) překladatel Mikuláš Bryan a kmenový režisér
MdB Stanislav Slovák přizval ke spolupráci svůj ne-
méně osvědčený tým – scénografa Jaroslava Mil-
fajta, kostýmní výtvarnici Andreu Kučerovou,
choreografy Hanu Kratochvilovou a Michala Ma-
těje a dramaturga Jana Šotkovského. Zcela původní
instrumentaci pro velký živý orchestr vytvořil Karel
Cón, hudební nastudování je v rukou dirigenta Fran-
tiška Šterbáka (druhým dirigentem bude Josef Ja-
vora). V hlavních rolích uvidíte Radku Coufalovou
nebo Markétu Sedláčkovou (Marie), Andreu Zelo-
vou nebo Kristínu Vreckovou (Mladá Marie), On-
dřeje Studénku nebo Jozefa Hruškociho (Ježíš) 
a Petra Štěpána nebo Dušana Vitázka (Jan). Česká
premiéra inscenace se odehraje 12. března na Hudební
scéně.

-jš-

evanGelium O mariiLászló Tolcsvay, Péter Müller, Péter Müller Sziámi


